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Kongresą paly din t
Šiame savaitraštyje teko nemažai rašyti apie Reli

ginį pasaulio lietuvių katalikų kongresą, nes jis buvo ren
giamas Toronte, antra, tai buvo neeilinis renginys. Iki 
šiol teko apie jį daugiausia informuoti kaip apie būsimą 
įvykį. Dabar, kai jis jau praeityje, belieka jį palydėti ver
tinamuoju žvilgsniu. Jeigu prieš tai reikėjo reikšti su
sirūpinimą jo sėkme, tai dabar galime pasidžiaugti, kad 
kongresas pavyko, jeigu ir ne visu šimtu nuošimčių, tai 
netoli jo. Prieš kongresą rengėjų nuotaikos nebuvo la
bai optimistiškos — atrodė, kad teks remtis vien kanadie
čių jėgomis, kurios nėra labai gausios. Pačiame kongrese 
betgi paaiškėjo, kad ir nekanadiečių dalyvavimas buvo 
nemažas. Atvyko būriai amerikiečių iš įvairių miestų, 
neišskiriant nei tolimosios Kalifornijos, nei Floridos’ 
Kitų kraštų lietuviai prisidėjo žymiai mažiau, tačiau ir 
jie dalyvavo per savo atstovus. Atvyko tautiečiai iš Bra
zilijos, Urugvajaus, Venezuelos, Britanijos, Prancūzi
jos, Italijos. Tyliai, mažai kam žinant, dalyvavo keli tau
tiečiai iš Australijos ir net Lietuvos. Tolimų kraštiį tau
tiečiai nebuvo gausūs, tačiau parodė, kad tai laisvojo 
pasaulio lietuvių katalikų kongresas, o ne tik JAV ir Ka
nados lietuvių. Tai bene pirmas tokio masto ir pobūdžio 
kongresas, kuriam rūpėjo visuotinės lietuvių dabarties 
problemos, ypač religinėje bei moralinėje srityje.

PRIEŠ kongresą buvo reiškiamas susirūpinimas — 
ar jį pastebės didžioji spauda bei televizija? Vil
čių buvo maža, nes dar didesni praeities lietuvių 
bei latvių renginiai nesusilaukė jokio dėmesio. Įvyko 

betgi kitaip. Ir spauda, ir televizija šį kongresą pastebė
jo, apie jį rašė ir jį rodė. Žinoma, nepasiekė tokios pa
saulinės viešumos kaip kazimierinės iškilmės Romoje, 
tačiau mūsų sąlygose tai buvo nemažas laimėjimas. Šio
je srityje gražiai pasidarbavo kongreso informacinės ko
misijos narė Vida Žalnieriūnaitė, žurnalistė, besireiš
kianti kanadiečių spaudoje. Jos dėka apie kongresą bu
vo informuoti ir vietos laikraščiai, ir televizijos stotys. 
Reporteriai domėjosi ypač kongreso dalyvių eitynėmis 
nuo rotušės aikštės į pamaldas katedroje ir peticijos įtei
kimu kardinolui Carteriui, kuris pasižadėjo perduoti ją 
popiežiui, besilankančiam Kanadoje Goję prašoma pa
dėti išlaisvinti sovietų kalinamus lietuvius). Tai buvo 
parodyta televizijoje it nemažai rašyta spaudoje, pri
menant faktą, kad popiežius norėjo vykti Lietuvon, bet 
sovietinė valdžia neleido. Prie kongreso darbų bei min
čių paskleidimo okupuotos Lietuvos link daug-prisidėjo 
“Amerikos balso” radijo lietuvių skyrius, atsiuntęs sa
vo korespondentus — VI. Būtėną ir R. Sakadolskį, kurie 
dar tą pačią dieną perdavė žinias apie kongresą į Lietu
vą per satelitą. Neatsiliko ir Vatikano radijas, kuris pa
sirūpino korespondente ir telefoniniais pranešimais, 
skirtais Lietuvai.

KĄ PASIEKĖ šis kongresas, pareikalavęs daug pa
stangų ir išlaidų? Tiesa, jis kalnų nenugriovė, ta
čiau jo reikšmė moralinėje-religinėje ir kultūri
nėje srityje yra neeilinė. Šiuo kongresu buvo paminėta 

istorinė šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, 500 metų mir
ties sukaktis stambiais renginiais. Juose ryškėjo trys 
pagrindiniai momentai — pažinti, pasiryžti, laimėti. Šio 
kongreso dėka žymieji mūsų rašto bei minties žmonės su
pažindino visuomenę su pačiu šv. Kazimiero asmeniu ir 
su krikščionybės grumtynėmis mūsų tautoje. Per spaudą 
jų paskaitos pasieks ir plačiąją mūsų visuomenę. Gana 
išsamiai gvildenta jaunimo religinio ugdymo problema. 
Visa tai — pažinimo sritis, vedanti į sekantį žingsnį — 
pasiryžimą, kurį skatino ypač eitynės į katedrą ir įspū
dingos pamaldos. Ne vienam dalyviui sujudo sąžinė ir 
noras ištverti savo siekimuose bei prisidėti prie tų pa
stangų, kurios veda į laimėjimą, t.y. Lietuvos išgelbėji
mą. Lietuvos vardas kongreso darbuose buvo centrinėje 
vietoje. Tam pasitarnavo ir peticijos įteikimas kardino
lui, ir jo žodis kongresui, ir pagaliau kongreso manifes
tas, reikalaujantis pilnutinės laisvės Lietuvai. Ta pati 
gija atsispindėjo ir kazimierinėje operoje, atskleidu- 
sioje šv. Kazimiero asmenį ir Lietuvos dramą. O ir kul
tūrine prasme ši opera buvo neeilinis įnašas į tautos kū
rybinį pasaulį. Kazimierinė idėja operoje ryškiai suspin
dėjo, nors meniniu požiūriu galbūt ir nepasiekė visu 100% 
aukštumų. Bet juk kiekvienas didesnis užmojis yra tik 
tobulumo siekis. Pr. G.

Grąžinti Vilniaus katedrą...
Laisvojo pasaulio lietuvių katalikų kongreso 

MANIFESTAS

KANADOS ĮVYKIAI

Triuškinanti konservatorių pergalė
Parlamento rinkimuose re

kordinio laimėjimo susilaukė 
B. Mulronio vadovaujama kon
servatorių partija. Laimėji
mas yra toks didelis visose pro
vincijose, kad jis primena net 
J. Diefenbakerio triumfą 1958 
m. Eidami į dabartinius rin
kimus rugsėjo 4 d., liberalai 
parlamente turėjo 147 atsto
vus, konservatoriai —103, NDP 
socialistai — 32. Dabar viskas 
apsivertė aukštyn kojom: kon
servatoriai gavo 211 atstovų, 
liberalai — 40, socialistai — 
30, buvo išrinktas vienas par
tijoms nepriklausantis asmuo. 
Už konservatorius balsavo 50% 
rinkėjų, už liberalus — 28%, 
už socialistus — 19%, už kitus 
kandidatus — 3%. Labai pana
šius rezultatus iš anksto pra
našavo visi viešosios nuomo
nės tyrimų duomenys. Rekor
dinio pralaimėjimo Kanados 
istorijoje susilaukė J. Turne- 
rio vadovaujami liberalai. Net 
ir J. Diefenbakerio vadovau

tame konservatorių triumfe 
1958 m., jiems atnešusiame 
208 atstovus, liberalai susi
laukė 48 atstovų, už kuriuos 
balsavo 33,8% rinkėjų. Kvebe
ko provincijoje, kuri yra ilga
laikė liberalų tvirtovė, tada 
buvo išrinkta 50 konservato
rių atstovų, 25 — liberalų. Šį 
kartą konservatoriai išsikovo
jo 58 atstovus, liberalams pa
likdami tik 17.

Skaudaus smūgio susilaukė 
nauju liberalų vadu išrinktas, 
iš karto ministeriu pirmininku 
be vietos parlamente tapęs J. 
Turneris. Suviliotas 10% už 
konservatorius didesnio libe
ralų populiarumo, kurį atnešė 
vado rinkimai, jis tuojau pat 
paskelbė parlamento rinki
mus, norėdamas vienu šūviu 
nušauti du zuikius — pats įkel
ti koją parlamentan ir ten su
sigrąžinti triumfuojančius li
beralus. Deja, jau mūsų pa
tarlė sako: “Skubos darbą vel-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Šv. Kazimiero sukakties kongrese Toronte š. m. rugsėjo 1 dieną. Viršuje iš kairės: G. TRINKIENĖ, R. TRINKAITĖ, 
V. TASECKAS. Apačioje — dalyviai kongreso atidaryme. Iš kairės: dr. J. GIRNIUS, p. GIRNIUVIENĖ, spaudos 
atstovai — J. VARANAVIČIUS, A. GUREVIČIUS, gen. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS. organizacinio 
komiteto pirm. dr. J. SUNGAILA Nuotr. St. Dabkaus

Kazimierinio kongreso dienos
Religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas Toronte. Atidarymas, paskaitos, 

svarstybos jaunimo tema, vakaronė su jaunimo paruošta programa

Pasibaigus kunigų suvažia
vimui, kuriame dalyvavo ir mo
terų vienuolijų atstovės, 1984 
m. rugsėjo 1, šeštadienį, To
ronto “Royal York viešbutyje 
prasidėjo Religinis pasaulio 
lietuvių katalikų kongresas. 
Erdvioje viešbučio salėje virš 
kalbėtojų pakylos iškeltas šv. 
Kazirųiero paveikslas, pieštas 
Kazimiero Manglico, žvelgė į 
gausius tautiečius, kurių buvo 
apie 600. Atidaromąjį žodį ta
rė organizacinio komiteto 
pirm. dr. J. Sungaila, sveikin
damas kongreso dalyvius ir 
primindamas momento reikš
mę. Ilgesnę kalbą pasakė Šv. 
Kazimiero sukakties centri
nio komiteto pirm, rašytojas 
V. Volertas, iškeldamas reli
ginę ir tautinę šio kongreso 
svarbą. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. V.. Brizgys, melsdamas 
sėkmės bei palaimos kongreso 
darbams.

Dr. J. SUNGAILA, Religinio pasau
lio lietuvių katalikų kongreso or
ganizacinio komiteto pirmininkas, 
sveikina kongreso dalyvius

Šventumas ir lietuviškumas
Akademinei daliai pirminin

kauti dr. J. Sungaila pakvietė 
Kanados lietuvių katalikų 
centro pirm. V. Biretą. Šis krei
pėsi į kun.'prof. A. Liuimą, SJ, 
Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos pirmininką, prašyda
mas supažindinti klausytojus 
su paskaitininku kun. prof. P. 
Rabikausku, SJ, kuris dėsto 
istorinius mokslus Gregorinia- 
me universitete Romoje ir re
daguoja mokslinį žurnalą bei 
istorinius leidinius.

Be to, jis rašo naują veika
lą apie šv. Kazimierą, tyrinė
ja esamus dokumentus, ligšio* 
linę literatūrą, ją kritiškai ver
tina, peržiūri naujai rastus šal
tinius. Jis yra sutelkęs daug 
medžiagos apie šv. Kazimierą. 
Dėl to savo paskaitai jis pasi
rinko tiktai du aspektus — ka
ralaičio Kazimiero šventumą 
ir lietuviškumą. Tuo būdu pir
moji paskaitos dalis buvo iš 
dalies teologinė-istorinė, ant
roji — grynai istorinė. Čia jis 
atskleidė ir naujų dalykų, lig 
šiol nežinomų, ir atitaisė kai 
kurias biografų kartojamas 
klaidas.

Kun. Prof. P. Rabikausko 
paskaita bus išspausdinta iš
tisai kultūros žurnale “Aiduo
se”, o ištrauka — “Tėviškės ži
buriuose”.

Krikščionybė ir ateizmas
Po 10 minučių pertraukos 

susirinkę klausytojai savo dė
mesį nukreipė į dr. J. Girnių, 
pasiruošusį paskaitai tema 
“Krikščionybės ir ateizmo 
grumtynės mūsų tautoje”. Įva
dinį žodį apie paskaitininką 
pateikė kun. Pr. Gaida, iškel
damas jį kaip vieną iš mūsų 
filosofinės minties žvaigždžių 
ir suminėdamas jo iki šiol pa
rašytus pagrindinius veikalus.

Dr. J. Girnius buvo paruošęs 
ilgą ir išsamią paskaitą, bet, 
atsižvelgdamas į ribotą laiką, 
ją trumpino ir pateikė tiktai 
pagrindinę dalį. Joje gvildeno 
krikščionybės ir ateizmo grum
tynes Lietuvoje bei išeivijoje, 
paliesdamas ne tik praeitį, bet 
ir dabartį. Aktualiausia pa
skaitos dalis buvo kalbėtojo 
žvilgsnis į dabartį ir išeiviją, 

kur ateizmo pėdomis pradėjo 
žygiuoti kovingasis liberaliz
mas. Dr. J. Girnius nepagailė
jo konkrečių faktų bei dabar
tinio gyvenimo užuominų. Tai 
padarė jo paskaitą aktualią ir 
lengvai suprantamą.

Jo paskaita ištisai bus iš
spausdinta “Aidų” žurnale, o 
ištrauka (aktualiausia dalis) 
buvo išspausdinta kongreso 
leidinyje.

Taip buvo baigta rytinė pro
gramos dalis. Joje dalyvavo 
daugiausia akademinio išsila
vinimo žmonės. Pradinėje da
lyje jų buvo gausiau, vėliau 
jų skaičius sumažėjo.

Jaunimo orientacija
Šeštadienio popietė buvo 

skirta jaunimo problemoms. 
Susirinko betgi daugiau vyres
nio ir vidurinio amžiaus tau
tiečiai, besidomintys jaunimo 
klausimais, kurie buvo gvil-

V. VOLERTAS, Centrinio šv. Kazi
miero sukakties komiteto pirmi
ninkas, sako atidaromąją kazimie
rinio kongreso kalbą

denami svarstybų forma. Jų 
vadovė Gabija Juozapavičiū- 
tė-Petrauskienė, sociologė, 
pirmiausia padarė įvadą, kal
bėdama aplamai apie dabarti
nio jaunimo nusiteikimus bei 

(Nukelta į 9-tą psl.).

Mes, laisvojo pasaulio lie
tuviai, susirinkę iš įvairių 
šalių į šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties kongre
są Kanados Toronte 1984 me
tų rugsėjo 1 ir 2 dienomis, 
pažvelgėm su dideliu susi
rūpinimu į Lietuvą — šven
tojo Kazimiero ir mūsų pa
čių kilmės kraštą, šiuo me
tu reikalingą viso laisvojo 
pasaulio dėmesio ir pagal
bos.

Dėl to šis mūsų kongresas 
kreipiasi į Jungtines Tautas 
bei generalinį jų sekretorių, 
valstybių karalius, preziden
tus bei jų vyriausybes, krikš
čioniškųjų Bendrijų vadovy
bes, ryšio priemones (spau
dą, radiją, televiziją) ir lais
vosios žmonijos sąžinę, pra
šydamas atkreipti dėmesį į 
tautas jau daugiau kaip 40 
metų kankinamas dvasinėje 
ir fizinėje priespaudoje.

Tokių tautų Rytų Europoje 
yra visa eilė. Šiame kongrese 
mes negalime kalbėti jų visų 
vardu, todėl prabylame lais
vojo pasaulio lietuvių išei
vijos daugumos vardu. Tai 
balsas, kuris neabejotinai iš
reiškia ir visos lietuvių tau
tos bei jos krašto — Lietuvos 
balsą.

Mes, kaip ir visos tautos, 
trokštame taikos, tačiau, rem
damiesi istorija ir savo patir
timi, primename, kad ten, 
kur nėra laisvės, nėra ir ne
gali būti taikos. Vergija yra 
taikos stabdys, sukilimų, re
voliucijų, vidinių ir išorinių 
kovų akstinas.

Ypač tai pasakytina apie 
mažas tautas, nes jų dvasi
nės ir fizinės egzistencijos 
pagrindas yra laisvė. Sie
kiant pasaulio taikos, reikia 
apriboti ne mažųjų tautų lais
vę, o didžiųjų imperialisti
nius užmojus.

Žvelgdami į dabartinę Lie
tuvą, nešančią totalistinių 
sistemų įvestą vergiją jau 
penktą dešimtmetį, pareiš
kiame, kad lietuvių tauta, 
būdama pavergta dvasiškai 
ir fiziškai, nuolat kovos už 
savo laisvę, kol ją atgaus. 
Prie pasaulio taikos bei įtam
pos sumažinimo ji galės pri
sidėti tiktai tada, kai lai
mės religinę, tautinę ir vals
tybinę laisvę.

Minėdami Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktį šiuo kongresu, 
primename, kad šis šventa
sis yra ne tik herojiško as
meninio religinio gyvenimo 
žmogus, bet ir Lietuvos ka
ralaitis, aktyviai dalyvavęs 
valstybės valdyme. Jam rū
pėjo tiek paskiro žmogaus, 
tiek viso krašto, tiek viso pa
saulio gerovė bei taika. Dėl 
to šiandieną jis yra gerbia
mas ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame krikščioniškajame 
pasaulyje.

Deja, jis nėra gerbiamas 
Sovietų Sąjungos valdžios, 
kuri nuo 1940 metų yra oku
pavusi Lietuvą karine jėga ir 
įvedusi krašte dvasinę bei 
fizinę priespaudą. Okupaci
nė valdžia rado šv. Kazimie
ro karstą su relikvijomis Lie
tuvos sostinėje Vilniuje — di
dingoje katalikų katedroje. 
Tiek katedra, tiek šv. Kazi
miero karstas lietuvių tau
tai yra šventovė, nuo amžių 
visų branginama. Jos išnie
kinimas yra ir tautos išnie
kinimas. Sovietinė valdžia, 

neatsižvelgdama į lietuvių 
tautos jausmus, uždarė ka
tedrą, įrengė ten paveikslų 
galeriją, o šv. Kazimiero 
karstą įsakė pašalinti iš 
jam specialiai įrengtos kop
lyčios. Dėl to jo karstas 
1953 m. buvo perkeltas į Vil
niaus priemiestyje esančią 
Šv. Petro ir Povilo šventovę.

Toks okupacinės valdžios 
žingsnis buvo dūris į Lietu
vos širdį. Neganą to, buvo 
įsakyta Šv. Kazimiero šven
tovę Vilniuje uždaryti ir jo
je įrengti ateizmo muziejų. 
Tai buvo tikinčiosios Lietu
vos išniekinimo viršūnė. Jį 
dar pagilino uždarymas dau
gelio kitų Lietuvos švento
vių — katalikų ir nekatalikų.

Mes laisvojo pasaulio išei
vijos daugumos vardu rei
kalaujame Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, kuri yra atsa
kinga už įvestą priespaudą 
Lietuvoje:

1. Grąžinti Lietuvos tikin
tiesiems Vilniaus katedrą ir 
leisti civilinės valdžios iš
tremtajam katalikų vyskupui 
Julijonui Steponavičiui ją 
tvarkyti bei eiti ganytojines 
savo pareigas.

2. Grąžinti šv. Kazimiero 
karstą į Vilniaus katalikų 
katedrą, kurioje jis buvo pa
laidotas prieš 500 metų.

3. Iškelti ateizmo muziejų 
iš Šv. Kazimiero šventovės 
Vilniuje ir grąžinti ją tikin
tiesiems.

4. Grąžinti tikintiesiems Tai
kos Karalienės šventovę 
Klaipėdoje, kuri buvo pasta
tyta vien tikinčiųjų aukomis 
su išeivijos parama, bet so
vietinės valdžios nusavinta ir 
padaryta koncertų sale.

5. Grąžinti visų konfesijų 
tikintiesiems sovietinės val
džios atimtas bei uždarytas 
šventoves visoje Lietuvoje.

6. Leisti laisvai veikti vie
nuolijom, religinėm organi
zacijom ir religinei spaudai.

7. Leisti laisvai veikti ku
nigų seminarijai Kaune, ne
varžyti kandidatų priėmimo 
bei nuimti sovietinės val
džios kontrolę; atgaivinti už
darytas kunigų seminarijas 
Vilniuje, Telšiuose, Vilka
viškyje.

8. Leisti Lietuvos vysku
pams bei vyskupijų valdyto
jams laisvai eiti ganytojines 
savo pareigas pagal kanonų 
teisės reikalavimus ir nesi
kišti civiliniams pareigū
nams į jų veiklą.

9. Išleisti laisvėn nekaltai 
kalinamus žmogaus teisių 
bei religijos kovotojus iš so
vietinių kalėjimų, lagerių, 
psichiatrinių ligoninių ir si- 
birinės tremties.
10. Atitraukti okupacinę Sov. 
Sąjungos kariuomenę iš Lie
tuvos ir grąžinti Lietuvai sa
varankišką gyvenimą, kurį 
turėjo kazimierinė praeities 
Lietuva ir kurio trokšta da
bartinė Lietuva, žvelgianti į 
savo dvasinį globėją šv. Kazi
mierą.

Prašome laisvojo pasaulio 
vadus pažvelgti į mažos tau
tos dideles kančias, hero
jišką jos kovą ir teikti jai 
moralinę bei kitokią pagal
bą. Laisvės sušvitimas Lietu
voje bus žingsnis ir į kitų 
pavergtų kraštų laisvėjimą 
bei pasaulio taiką.

Kongreso vardu -
Organizacinis pasaulio 

lietuvių katalikų kongreso 
komitetas

Dr. J. Sungaila, pirmininkas
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Jei esi kovotojas, tai ir laisvas 
Okupuotos Lietuvos mokytojos laiškas tikinčiam 

moksleiviui, paimtas iš pogrindžio “Aušros” 39 numerio

Velionies 'Vinco Rastenio laiškai

JAUNASIS MANO DRAUGE!
Neįprasta, ar ne tiesa? Mo

kytojas kreipiasi į Tave per 
kunigų! Kreipiasi į Tave tas, 
nuo kurio Tu slepi savo vei
dą, kai susitinki eidamas į baž
nyčią. Tu netikėtai krūpteli, 
pamatęs jį procesijos metu, 
nes jį laikai savo priešu. Ir 
štai į Tave kreipiasi tas, ku
ris gali pulti Tave visu savo 
turimų ginklų arsenalu: Tave 
jis gali replikuoti pamokoje: 
“Vakar meldeis, o Dievas Tau 
nepadėjo, penketo vis tiek ne
gausi”. Mokytojas gali praneš
ti klasės vadovui, kitiems mo
kytojams. Šie ims Tave “auk
lėti”, siūlys skaityti ateistines 
knygeles, priekaištaus, kad 
darai gėdą klasės kolektyvui, 
mokyklai, nes esi pionierius, 
komjaunuolis. O pionieriumi 
Tu tapai tada, kai buvai ma
žas, mylėjai savo vienintelę 
gerąją mokytoją ir vykdei vi
sus jos nurodymus. Kai Tave 
ragino į komjaunimą, irgi nie
kas nesigilino į Tavo pažiūras. 
Mat klasės vadovui, mokyklai 
reikėjo, kad kuo daugiau bū
tų komjaunuolių.

Aš viena iš tų mokytojų, ku
rie visada visa širdimi džiau
giasi Tavo moraliniu tyrumu, 
kuklumu, darbštumu, kurie 
niekada nesikėsina į Tavo vi
daus pasaulio paslaptis. O jei 
atsitiktinai sužino,, saugo sa
vo širdyje, neš nieko nęjrą pa
saulyje bjauresnio už sveti
mos paslapties išdavimą, kad 
visi nešvariomis rankomis ją 
čiupinėtų, tąsytų iš vienos 
burnos į kitą; iškraipytų, iš
darkytų, o paskui grubiai drėb
tų tam, iš kurio ji pavogta. 
Ir juo skaudžiau, kai toji pa
slaptis yra Tavo nuoširdus ti
kėjimas, kuris pakelia Tave 
nuo žemės purvo, pripildo Ta
vo širdį gerumo, artimo mei
lės .... Koks turi būti niekšiš
kas žmogus, drįstąs tai su
bjauroti! O Tu gerai žinai, kad 
tokių yra. Ir aš žinau!

Tau kalama, kad tikėti šia
me amžiuje — gėda, kad moks
las jau seniai įrodė tikėjimo 
beprasmiškumą, todėl mūsų 
laikais dauguma netikinčių, 
o ką kalbėti apie mokytojus . ..

Kaip matai, yra tikinčių ir 
mokytojų. Tokių aš nemažai 
pažįstu. Taigi, jaunasis drau
ge, ne kiekvienas mokytojas 
Tavo ideologinis priešas. Prie
šais nori mus padaryti įstaty
mas: “Mokykla atskirta nuo 
bažnyčios”. Ne tik nori, bet ir 
padaro... Juk taip lengva 
irtis pasroviui. Mes visi toje 
tėkmėje plaukiam į bedugnę. 
Ir yra tokių, kurie turi drąsos 
irtis prieš srovę. Vienas tokių 
drąsuolių — Tu, jei eini į baž
nyčią, nebijai oficialaus pa
smerkimo, — jau esi kovotojas. 
O jei dar turi tyrą, nepažinu
sią didelės nuodėmės sielą, esi
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nuostabus. Tikiu, kad Tu toks 
esi. Kitaip, ko vaikščiotum 
bažnyčion, nusipelnydamas tik 
pasmerkimą . . .

Savo sąžinės budrumą Tu 
nuolatos atitfaujini per išpa
žintį ir Komuniją. Būk labai 
geras. Dalink' savo švarios 
sielos šviesą kitiems.

Gal šalia Tavęs sėdi tas, ku
ris nepažįsta Dievo, nežino, 
kad tikėjimas veda į tobuly
bę, į paguodą, į gyvenimo pil
natvę, suteikia jam prasmę ir 
pripildo turinio. Savo geru
mu, savo geru pavyzdžiu, tie
sos žodžiu gali ir jį paveikti, 
sulaikyti nuo blogo poelgio, o 
gal ir paskui save patraukti, 
tą kelią parodyti, kuriuo ir Tu 
eini. Nes kartais žmogus kla
joja visą gyvenimą, taip ir ne
pažinęs tikėjimo. O sunkią! mir
ties valandą sako: “Kaip baisu 
mirti! O melstis nemoku, ne
galiu. Kaip norėčiau tikė
ti!.. .” (vienos mokytojos žo
džiai prieš mirtį). “Man taip 
gyvenime sunku, o kad galė
čiau melstis! Žmogus žmogaus 
nesupranta” (mokytoja). Vie
nos mokyklos direktorius: “La
bai serga mano mama. Gal dar 
savaitę išgyvens. Bet kokia ji 
laiminga. Ji kenčia, bet šypso
si. Ji mirti nebijo. O tai juk 
laimė”. Vėl mokytojas: “Prieš 
mirtį mano mama labai kentė
jo. Bet ji labai tikinti ir kan
čia jai teikė t'arši''ūialonumą. 
Ji taip dažnais kartojo:1 ^Kris
tus už mus kentėjo. Aš laimin
ga, galėdama kartu kentėti”. 
Gal ir keista, bet koks tai di
dingas jausmas”. Štai, ką reiš
kia sunkią valandą tikėjimas.

Be galo didelę jėgą turi Ta
vyje ugdomas, o gal jau ir išug
dytas artimo meilės- jausmas. 
Tobulai mylėti žmones ir auko
tis dėl jų gali tik tikintis žmo
gus. Neapykanta degantį žmo
gų sušildyti meile nelengva, 
bet daugumą šis jausmas vei
kia kaip židinys — nuo jo visi 
sušyla ir tampa geresniais. Ir 
tos meilės gydomoji jėga labai 
didelė. Atmink tai ir skleisk 
žmonėse .ne tik šilumą, bet ir 
gėrį bei grožį. Čia mes galime 
bandradarbiauti. Tai mano ko
vos ginklai, tebūnie tokie ir 
Tavo.

Nieko nėra baisiau žmogui, 
jo individualybei už prievar
tą, už draudimą galvoti savo 
galva, už vertimą elgtis prieš 
savo įsitikinimus. Geras jaus
mas apima, kai pasijunti savo 
mintyse, savo veikloje nepri
klausomu nuo kitų, kai gali 
pats pasirinkti artimiausią 
savo širdžiai idealą. Kodėl 
mums viską bruka prievarta? 
Žmogus, sutvertas pagal Die
vo paveikslą ir panašumą, pats 
nori būti kūrėju, jis nori bū
ti laisvas. Jei esi kovotojas, 
tai savo dvasioje esi laisvas. 
Tuo tarpu ir tai labai daug. 
Saugok šią savo laisvę!
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PRANYS ALŠĖNAS
1982 m. vasario 25 d. Niujorke 

mirė dipl. teisininkas ir dauge
riopos veiklos tautietis a.a. Vin
cas Rastenis.

Buvo gimęs 1905 m. sausio 16 
d. Juozapinės vienkiemyje, Sala- 
ko-Dūkšto vlsč., Zarasų aps. Tai
gi, šios žemelės takais išvaikš
čiojo 77 metus, 1 mėn. ir 9 die
nas. Nepriklausomoje Lietuvo
je svariausia jo pareigavietė — 
Lietuvos tautininkų s-gos gen. 
sekretorius. Be to, buvo labai 
veiklus kaip laikraštininkas ir 
redaktorius, atkurtosios svetur 
Lietuvių žurnalistų s-gos pirmi
ninkas. Su juo susirašinėjau, to
dėl čia noriu ištisai pacituoti 
porą jo laiškų.

1953 m. balandžio 23 d. 
Gerbiamasis,

Ačiū už laišką, taip plačiai pa
liečiantį visą eilę klausimų. 
Imuosi čia iš savo pusės pabrėž
ti vieną kitą pastabą tais klau
simais.

1. Dėl pasilikimo nariais “iki 
grabo lentos” (žurnalistų sąjun
goje, Red.) Yra nuomonių, kad 
bent jau ne visiems nariams tai 
turėtų būti taikoma. Būtent, yra 
tendencija skirti žurnalistus 
jau “įleidusius šaknis” į spau
dos darbą, ir “epizodinius”. Kur 
nustatyti tą ribą, reikia gerai 
pagalvoti, bet mintis, kad epi
zodinių bendradarbių amžinas 
pasilikimas sąjungoj nėra ge
ras, nes jie tą darbą visiškai 
pameta. Tačiau spręsti, kada 
nario kvalifikacijos išnyksta, 
vargu ar gali priklausyti garbės 
teismui, nes čia ne garbės, o 
technikinio fakto reikalas. Gar
bės teismas turėtų spręsti tik 
tokius klausimus kada nario pa
sielgimas ima daryti negarbę 
sąjungai ir kyla klausimas, ar 
nereikėtų nuo jo atsiriboti, nors 
jis spaudos srityje tebedirbtų ir 
būtų visiškai kvalifikuotas žur
nalistas.

2. Aš nepasakyčiau, kad mūsų 
spaudoje niekda nebuvo tokių 
“džiungliškų” reiškinių, kokių 
dabar sutinkame. Tiesa, kad 
Amerikos lietuviškoje spaudoje 
anksčiau buvo dar blogiau, bet 
tiesa taip pat ir tai, kad Lietu
voje pirmutiniu nepriklausomy
bės laikotarpiu, ypač seimų rin
kimų laikotarpiais, buvo daug 
prasčiau nei dabar. Paskui Lie
tuvoje spauda šiuo atžvilgiu kiek 
apsitvarkė. Tam daug padėjo ir 
laikra’š'tininktj bendravimas Vie
noje sąjungoje, o, nors tai kur- 
joziška, iš kitos pusės šiek tiek 
padėjo ir... cenzūra. Mat cenzo
riai, nors tai ir nebuvo tiesiogi
nė jų pareiga, imdavo ir pavarto
davo savo pieštuką ir ten, kur 
grynai politinių priežasčių ne
būdavo, bet kur cenzoriams at
rodė, kad rašinys “neskaniai” 
pateiktas. Jie neturėdavo nie
kam aiškintis, kodėl ką išbraukia, 
tad imdavo ir išbraukdavo kar
tais ir šiaip grynai asmenišku
mus. Tai, žinoma, buvo spaudos 
laisvės varžymas, bet jis prisi
dėjo prie asmeninių koliojimųsi 
jei ne visiško išnykimo, tai bent 
žymaus sumažėjimo ... Maj. Ku
zinas ir ypač kpt. Vilutis čia bus 
kiek pasitarnavę spaudos tonui 
sužmoniškinti... Tą, taip sa
kant, reikia įskaityti į cenzūros 
“kreditą”, kad ir neoficialiai. . .

O kad dabar asmeniškumai vėl 
įsibujoja, tai čia jau reikia ra
šyti į “debitą” redaktoriams — 
per platus spaudos laisvės su
pratimas. Dažniausiai tie asme
niniai išsikoliojimai paeina ne 
iš nuolatinių laikraštininkų, o 
iš pašalinių. Kai kurie redakto
riai tačiau mano, kad viskas yra 
leistina . . . Deja, dalis tų redak
torių ir į sąjungą vengia jung
tis, matyt, bojodami, kad tai ga
li jų laisvę suvaržyti...

3. Laikraščių, kurių redakto
rių pavardės nežymimos, yra. 
(Nei “Naujienos”, nei “Drau
gas” nežymi). Anksčiau Ameri
koj nebuvo mados žymėti redak
toriaus pavardę. Tik “dypukai” 

tą madą įvedė. Pirma, jei pavar
dė ir buvo, tai tik leidėjo, ku
ris dažnai buvo taip pat ir re
daktorius. Bet kur laikraštį lei
džia bendrovė ar draugija, tai 
yra tik juridinis leidėjo vardas 
ir viskas. Žinoma, laikraštis 
paprastai vistiek yra žinomas, 
kas jis yra. Tai nėra tikra to žo
džio prasme anonimas. Anoni
miškas gali būti nebent koks ka
da ne kada pasirodęs ar vienkar
tinis leidinys — pamfletas.

4. Doleriai, kuriuos kolegos 
susiuntė reorganizacijos metu, 
buvo panaudoti rinkimam vykdy
ti. Yra liekana, bet tolimesniam 
susirašinėjimui kviečiame po 
dolerį siuntinėti.

Jūsų V. Rastenis

1953 m. balandžio 27 d. 
Gerbiamasis,

Doleris gautas ir įtrauktas į 
Sąjungos iždo“knygas”.. .

Šia proga dar jungiu keletą 
pastabėlių'diskutuojamais klau
simais. Visa tai yra diskusijų 
stadijoj, ir niekas nėra virtę 
“dogma”, o diskusijose iškyla 
naudingos medžiagos būsimoms 
“dogmoms”. Pvz. Tamstos pasta
bos dėl nario buvimo sąjungo
je “amžinumo” ar “neamžinu- 
mo” tikrai bus padėjusios iš
ryškinti dėsnius tam klausimui 
spręsti.

Vadinamos dvi narių katego
rijos yra irgi nė'fiksuotas teisi
nis dalykas, o tik faktas, nes tarp 
tų 150 įsiregistravusių yra tokių, 
kurie spaudoje ir pastoviai reiš
kiasi, bet yra ir tokių, kurie, 
kad ir periodiškai, bet nedaug 
tebendradarbiauja ir jaučiasi 
tuo jau sudarę tokį ryšį su spau
da, kuris sudaro pagrindą daly
vauti sąjungoje.

Kadangi mūsų sąjunga, ypač 
šiose sąlygose, yra ne tiek pro- 
fesinio-ekonominio, kiek profe- 
sinio-moralinio pobūdžio orga
nizacija, tai yra visai įmanoma, 
kad joje dalyvautų nebūtinai tik 
tie spaudos bendradarbiai, ku
rie “iš to” gyvena, bet kurie ma
žiau ar daugiau “tuo” gyvena. O 
spaudos rūpesčiais gyventi, iš 
tiesų, gali ir tas, kuris tuo ar ki
tu momentu praktiškai spaudo
je nedirba, nebendradarbiauja. 
Tik vis dėlto reikia, kad žurna
listų sąjungos nusistatymai 
spaudos reikalais būtų paremti 
nuomonėmis tų?i kurie spaudos 
rūpesčius, ir idėplųs ne tik iš 
šalies t^onškalH^aizduojasT bet

"praktiškai ‘ ifdb'š'* įtečgyVėria,'tą 
pergyvenimą maitindami savo 
praktišku patyrimu. Šie sampro
tavimai ir turės būti dedami ati
tinkamų nuostatų pagrindan.

Bet reiks skaitytis su ta aplin
kybe, kad tuo metu, kai vienas 
kitas iš “senų vilkų” net igno
ruos spaudos kūrėjų organizuo
tumo reikalą bei organizuotą 
opinijos kūrimą tais reikalais, 
kiti vos šiek tiek prie spaudos 
pirštą prikišę ' nori dalyvauti 
žurnalistų šeimos gyvenime, 
nors jų “pergyvenimai” šioje 
srityje tėra dar labai negau
singi.

Dabar, kai “senas vilkas” dėl 
kurių nors aplinkybių praktiš
kai spaudos darbe nebedalyvau- 
ja, jis dėl to nedalyvavimo nė 
kiek nesumažina savo patyrimo 
ir nusimanyno spaudos bendra
darbiams rūpintais klausimais. 
Todėl tokių pasilikimas vis- 
vien pageidaujamas. O jei kas 
tik šiek tiek to darbo “palaižę” 
vėl nuo jo pasitraukia ar iškrin
ta, tai čia jau galima abejoti, ar 
prasminga palaikyti sąjungoje 
tik dėl skaičiaus.

Sąjungos autoritetingumas 
irgi nemaža gali pareiti nuo to, 
kokių kvalifikacijų laikrašti
ninkų joje yra dauguma. Jei bū
tų taip, kad sąjungoje nusista
tymus bei vadovybės parinkimą 
lemia nariai, kurie spaudos dar
be faktiškai tik epizodiškai tė
ra pasireiškę, tai ne tik sąjun
gos nusistatymų autoritetingu
mas gali pasidaryti abejotinas, 
bet net susidarytų pavojaus, kad 

tie nusistatymai būtų sudaryti 
per nekompetentiškai... Ta 
aplinkybė verčia arba narių pri
ėmimui įtaisyti tankesnį koštu
vą, arba sąjungoje pasilikimui 
statyti didesnius reikalavimus.

Kaip tas klausimas bus iš
spręstas, dar nesiimu prana
šauti. Kiekvienu atveju Tams
tos laiškai irgi bus šaltiniai to 
sprendimo pamatavimams.

Dėl tos cenzūros, žinoma, už
siminiau tik todėl, kad tai yra 
savotiškas kurijoziškas pavyz
dys mūsų spaudos istorijoj. Jo
kiu būdu tokios priemonės ne
laikau normalia spaudos tonui 
bei laikysenai tvarkyti. Idea
liausia yra, kai kiekvienas, kas 
kelia į viešumą savo žodį, būtų 
pats sau cenzorius, o jau aukš
tesnioji ir galutinoji instanci
ja būtų redaktoriai.

Spauda yra priemonė, kuri 
gali būti gerai ir blogai panau
dota. Spaudos laisvė todėl rei
kalauja ir spaudos darbininkų 
savitvardos. Tos savitvardos 
stoka dažnai sudaro pretekstą 
spaudos laisvės varžymams. Be 
abejo, kad ateityje Lietuvoje 
bus paskelbta spaudos laisvė, 
tačiau, jeigu jąja nebus moka
mai naudojamasi, tai gali ir vėl 
atsirasti pateisinimų tos lais
vės suvaržymams...

Pastaruoju metu Lietuvoje 
veikusiame spaudos įstatyme 
buvo dėsniai (kurie praktikoje 
nebuvo griežtai vykdomi), pa
gal kuriuos ne bet kas galėjo bū
ti laikraščio atsakingu redakto
riumi: buvo numatyta reikalauti 
tokių ir tokių kvalifikacijų. Dės
niai — nelabai geri (todėl jie ir 
nebuvo išdrįsti pilnumoje pri
taikyti), nes spauda tuo būdu 
sulyginama, sakysim, su automo
biliu: kad gautum teises važinė
ti viešais keliais, turi išlaikyti 
egzaminus ir gauti leidimą.

Tokiam principui pateisinti 
yra daug motyvų, bet jis su tik
ra spaudos laisve nelabai su
derinamas. Bet kadangi laisvės 
suvaržymai dažniausiai atsiran
da ten, kur laisve nemokama 
naudotis ar ja naudojamasi ty
čia piktai, tai nuo pačių spau
dos darbininkų labai daug pa
reina, kiek spauda turi laisvės. 
Aišku, motyvas apsisaugoti nuo 
laisvės piktnaudžiavimo irgi 
esti piktnaudžiaujamas, nes su
varžant bloguosius reiškinius 
dažųiąųgiąi siekiama suvarpyti 
ir tai, kas iš tikrųjų neturi Duji 
varžoma

Dabartinėse mūsų sąlygose 
turės kilti ir toks klausimas — 
ką gi daryti tuo atveju, jei tebe
bus laikraščių, kurie spjaus į 
visus, kad ir susiorganizavusių 
laikraštininkų samprotavimus 
apie tai, kas leistina ir kas ne
leistina, ir laikys savo skiltis 
atviras visoms pamazgoms? Są
junga negalės gi įsakyti susival
dyti. Bet, jeigu sąjunga sutvir
tins savo moralinį autoritetą ir 
pasieks bent savo narių susi
klausymo, tai netiesioginiu bū
du gali priversti susimąstyti ir 
tokį redaktorių, kuris būtų už
simojęs su niekuo nesiskaityti.

Pavyzdžiui, pripažinus kokį 
nors reiškinį neleistinu, visi, 
bent sąjungos nariai, nutrau
kia bendradarbiavimą su tokiu 
laikraščiu, kuris jį tebeleidžia 
ir nepaklauso jokių įspėjimų. 
Tokį “streiką” padaro viešai 
žinomu ...

Tai galėtų turėti įtakos. Gal 
ateis toks laikas, kad sąjunga 
galės turėti tokios galios. Bet 
tai bus įmanoma, jei dėsnius, 
kas leistina ir kas smerktina, 
labai gerai apgalvosime. Aš ne
manyčiau, kad būtų sveika 
smerkti kiekvieną neigiamą apie 
ką nors pasisakymą, tokį pasi
sakymą, kuris būtų kai kam ne
malonus, ir pripažinti leistinus 
vien tik “liaupsinimus”. O tokios 
tendencijos yra.

Na, užteks tam kartui tų “me
ditacijų”.

Su geriausiais linkėjimas.
V. Rastenis

Toronto gintariečiai septintojoje tautinių šokių šventėje Klivlande. Priekyje “Gintaro” vadovai — RITA ir 
JUOZAS KARASIEJAI Nuotr. O. Burzdžiaus

AfA 
JONU! DEKSNIUI

mirus,
jo žmonai ANICETAI, sūnui KAZIMIERUI su žmona, 
dukroms - DARIJAI, LAIMAI ir kitiems artimiesiems 
reiškia nuoširdžią užuojautą-

Choras "Aidas" ir rėmėjų komitetas

Brangiam tėvui A’f’A
JONUI DEKSNIUI 

mirus,
mielai mūsų vadovei DARIJAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

Toronto Lietuvių namų dainos vienetas

Mielam musų klubo nariui

a.a. JONUI DEKSNIUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai, dukroms DARIJAI, LAIMAI, sūnui 
KAZIMIERUI su šeima, seserims Lietuvoje ir jo 
gausiems draugams reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubas "Rambynas”

Buvusiam Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos komiteto nariui

a. a. JONUI DEKSNIUI 
mirus,

žmonai ANICETAI, sūnui KAZIMIERUI su žmona, 
dukroms DARIJAI ir LAIMAI, seserims Lietuvoje 

reiškiame giliausią užuojautą-

J. Bubnys Z. Gedminas
A. Juozapavičius L. Klevas
J. Kšivickis J. Krištolaitis

P. Masys K. Meškauskas
K. Simaitis J. Stanaitis

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

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atliktiviSą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Mons. V. BALČIŪNAS (viduryje) įteikia š. m. kovo 3 d. Šv. Tėvui jonui-Pauliui II seriją lietuviškų leidinių, ku
riuos išleisdino JAV-se leidykla “Krikščionis gyvenime”. Šiai leidyklai vadovauja mons. V. Balčiūnas. Jis įrašė 
atitinkamą dedikaciją Šv. Tėvui ir gavo padrąsinantį laišką iš jo sekretoriaus Nuotr. “L’Osservatore Romano”

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Dirbo partijoje, kad galėtų pabėgti 
Estijos pabėgėlių pareiškimai spaudai — tikisi atgauti paliktų dukrelę.

Ar Suomija grąžina visus atbėgėlius?

Švedijos spauda, radijas 
ir televizija daug dėmesio pa
skyrė dviem naujiem estų pa
bėgėliam, ypač po to, kai Stock- 
holme rugpjūčio 22 d. įvyko jų 
pirmas susitikimas su žurnalis
tais. Galutinai paaiškėjo abie
jų pabėgėlių tapatybė, kai ku
rie jų apsisprendimo pabėgti 
motyvai ir aplinkybės.

Pirmieji švedų spaudos pra
nešimai apie pabėgusį Estijos 
režimo “ministerį” buvo aiš
kiai perdėti. Valdo Randpere, 
jaunas 26 m. vyras, nuo 1981 m. 
lapkričio iki 1983 spalio buvo 
teisingumo ministerijos aukš
tas pareigūnas — turėjo minis- 
terio padėjėjo vietą. Eidamas 
šias pareigas, Randpere aplan
kė aštuonis Estijos kalėjimus, 
kai buvo svarstoma paskelbti 
amnestiją, kuri nebuvo taiko
ma politiniams kaliniams.

Pernai spalio mėnesį Rand
pere perėjo dirbti į Estijos 
komjaunimo centro komitetą, 
kur iki pabėgimo tvarkė pro
pagandos ir kultūros reika
lus. Prieš tai jis įstojo į parti
ją, tačiau, kopdamas karjeros 
laiptais, galvojo, kaip įvykdy
ti savo planą pabėgti. Įsitiki
nusių komunistų galima sutik
ti tiktai Vakaruose, sako Rand
pere.

Jis apsisprendė pasitraukti 
iš krašto dėl slegiančios at
mosferos, nes režimas nelei
džia žmonėms reikštis ir dirbti 
pagal jų norus ir polinkius. 
Be to, kitais metais jis turėjo 
atlikti karo tarnybą, nuo ku
rios iki šiol buvo atleistas. 
Jis bijojo patekti į Afganista
ną, kur nemažai baltiečių siun
čiama.

Didelį estų nepasitenkini
mą kelia stiprėjanti rusų įta
ka Estijoje. Aukščiausias vie
tas užima rusai ar iš Rusijos 
atvykę estai, kurie nesirūpina 
geriau pramokti estų kalbos. 
Randpere papasakojo būdin
gą atvejį, kaip per gegužės Pir
mosios demonstraciją iš tri
būnos centro komiteto sekreto
rius šaukė: “Tegyvuoja gegu
žės viena!”

Maskva nuolat bara estus už 
nacionalistines nuotaikas, bet 
žmonės labai nepatenkinti ru
sinimo politika. “Mes nesam 
akli nacionalistai, bet socia
lizmas ir rusai mums reiškia 
tą patį”, sako Randpere.

Jo žmona Leila Miller, 23 
metų dainininkė, savo apsi
sprendimą taip paaiškino: “Sa
vaime aišku, kad žmonės nori 
pasprukti iš Estijos. Kaip dai
nininkė negalėjau pati nusta
tyti savo repertuaro. 40% visuo
met turėjo būti rusiškos dai
nos. Partija kasdien mums nu
rodo, ką ir kaip galvoti. NežiT 
nome, kas darosi aplinkui — 
tik tiek, kiek partija leidžia 
sužinoti. Tik Švedijoje daini
ninkė pirmą kartą pamatė Esti
jos žemėlapį. Tokių žemėla
pių Estijoj visai nėra. Saugu
mas mano, kad jais pasinaudo
tų šnipai.

Abu pabėgėliai priklausė 
aukštesniam sovietiniam luo
mui ir turėjo geresnes medžia
gines sąlygas, negu dauguma 
estų. Vis dėlto ir jų gyvenimas 
buvo gana vargingas, kai dabar 
jie gali savo akimis pamatyti 
vidutinišką švedų gyvenimo 
lygį. Net dirbdamas ministe
rijoje Randpere neturėjo savo 
buto, su žmona gyveno studen
tų bendrabutyje.

Rugpjūčio 2 d. jie abu buvo 
išleisti į Suomiją dalyvauti 

Baltijos jūros dienose Kotkos 
mieste. Rugpjūčio 4 d. pasiro
dė programoje. Tos pačios die
nos vakarą jie slapta išvažia
vo į Helsinkį, o iš ten laivu at
vyko į Stockholmą. Jie buvo įsi
tikinę, kad kitos progos pabėg
ti neturės ir nutarė pasinau
doti šia galimybe, nors Estijo
je turėjo palikti vienerių me
tų dukrelę.

Didysis rūpestis
Dabar didžiausias jų rūpes

tis — ją atgauti, bet vilčių ma
ža. Sovietų ambasados Stock- 
holme spaudos atašė Kugujen- 
ka švedų žurnalistams pasakė, 
kad pabėgėliai turėjo apie tai 
pagalvoti prieš pabėgimą. Da
bar tegu kaltina patys save. 
Sovietinė valstybė pasirūpins 
kūdikiu. Tėvai jį paliko pas 
žmonos motiną. Dabar, kai jie 
pasidarė “tėvynės išdavikais” 
ir gali būti už tai nuteisti my
riop, iš senelės gali būti atim
tos teisės auginti “išdavikų” 
dukrą. Pabėgėliai viliasi, kad 
švedų visuomenė padės jiems 
išgelbėti vaiką, nors jie gerai 
žino, jog sovietinis režimas 
žmoniškumo nepaiso.

Nėra abejonės, kad nuken
tės ir tie, kurie rėmė Randpe- 
rės karjerą. Vėl bus sunkiau 
kultūros darbuotojams ir me
nininkams išvykti į užsienį. 
Pirmą sykį po 10 metų iš Esti
jos buvo leista išvažiuoti į už
sienį vyrui su žmona — ir štai 
abu nesugrįžo! Nepadėjo nė 
įkaitu paimta dukrelė. Jeigu 
sovietai laikytųsi Helsinkio 
susitarimų, jie turėtų vykdyti 
šeimų sujungimo nuostatą ir 
atiduoti kūdikį tėvams, kurie 
jo negalėjo išsivežti.

Grąžina Suomija pabėgėlius?
Plačiai paplitęs įsitikini

mas, kad Suomija visus pabė
gėlius iš Sovietų Sąjungos be 
išimties grąžina. Taip rašo šve
dų spauda kiekvieną kartą, kai 
iškyla šis klausimas. Atsidūrę 
Suomijoj pabėgėliai stengiasi 
nesusidurti su suomių polici
ja ir, kiek galima, greičiau 
pasiekti Švediją, kur jiems ne
gresia išdavimo pavojus. At
sarga, aišku, gėdos nedaro. Vis 
dėlto Suomija pabėgėlių iš Sov. 
Sąjungos nediskriminuoja ir 
su jais nesielgia blogiau, ne
gu su tais, kurie atvyksta iš ki
tų šalių.

Sovietiniai piliečiai turi tą 
pačią galimybę gauti politinę 
globą Suomijoje kaip ir visi kiti 
pabėgėliai. Taip neseniai pa
reiškė Suomijos vidaus reika
lų ministeris Matti Luttinen 
pasikalbėjime, kurį paskelbė 
suomių dienraštis “Helsingin 
Sanomat”. Joks pabėgėlis ne
grąžinamas į savo kilmės kraš
tą, neištyrus jo atvejo, nesvar
bu, ar jis atvyksta iš Sov. Są
jungos ar iš kito krašto, sakė 
jis.

Luttinen pabrėžtinai panei
gė švedų spaudoje pasirodžiu
sias žinias, netgi nusistebėjo, 
kad vis dar galvojama, jog Suo
mija esanti pasirašiusi ypatin
gą susitarimą su Sov. Sąjunga 
dėl pabėgėlių sugrąžinimo. To
kios sutarties nėra, teigia Suo
mijos vidaus reikalų ministras. 
Pasak jo, per 20 metų tik vie
nas pabėgėlis iš Sov. Sąjungos 
pasiprašė politinės globos ir 
ją gavo. Paprastai pabėgėliai 
tuojau mėgina iš Suomijos pa
siekti trečią kraštą ir jame 
prašo globos. Jei Suomijoje 
atsiranda sovietinis pilietis 

be leidimo, neturi galiojančio 
paso ir neprašo globos, tada 
jis automatiškai sugrąžina
mas į Sov. Sąjungą.

Abejotina globa
Tačiau gauti politinę globą 

Suomijoje nelengva. Tai pripa
žino tos pačios vidaus reikalų 
ministerijos užsieniečių sky
riaus inspektorė Mielikki Jen- 
hunen. Pagal Suomijos įstaty
mą, politinio pabėgėlio teisės 
pripažįstamos tik tiems asme
nims, kurie gali įrodyti, kad 
jie buvo persekiojami dėl sa
vo rasės, tikybos, tautybės, 
visuomeninės padėties ar poli
tinių pažiūrų. Kiekvieną pa
bėgėlį ištardo policija. Po to 
jo pareiškimą svarsto vidaus 
reikalų ir užsienio reikalų 
ministerijos. Asmuo, kuris ne
prašo globos Suomijoje, neturi 
paso ir galiojančios vizos, lai
komas svetimšaliu be paso ir 
grąžinamas į jo kilmės kraštą. 
Jis neturi galimybės patekti į 
trečią kraštą.

Ne visada pabėgėliui lengva 
įrodyti, kad jis buvo persekio
jamas, o be tokių įrodymų ofi
cialūs suomių sluoksniai sovie
tinius pabėgėlius jau ne kartą 
sugrąžino į Sov. Sąjungą, nors 
apie tai ir nesigiria.

Suomijos užsienio reikalų 
ministerija pripažįsta, kad su 
Sov. Sąjunga yra pasirašytas 
susitarimas tik dėl netyčia sie
ną perėjusių asmenų sugrąži
nimo. Tai pirmiausia taikoma 
uogautojams ir žvejams, kurie 
dažnai per klaidą pereina sie
ną. Tačiau ir šitas susitarimas 
nereiškia, kad kiekvienas su
laikytasis automatiškai sugrą
žinamas. Pirma jį apklausia 
policija, surašytas protokolas 
siunčiamas į vidaus reikalų mi
nisteriją. Taip aiškina Suomi
jos užsienio reikalų ministe
rijos skyriaus vedėjas Pertti 
Harvola.

Atpasakojome, trijų atsakin
gų Suomijos vyriausybės asme
nų pareiškimus, kurie pasiro
dė suomių ir švedų laikraš
čiuose šią vasarą. Pareiški
mų tikslas buvo įrodyti, kad pa
bėgėliai iš Sov. Sąjungos gali 
prašyti politinės globos, kaip 
ir pabėgėliai iš bet kurios ki
tos šalies, tačiau jos negavę 
sugrąžinami į Sov. Sąjungą. 
Nors paplitęs įsitikinimas dėl 
automatiško pabėgėlių sugrą
žinimo iš esmės neteisingas, 
vis dėlto pabėgėliai ir ateity
je turėtų pasikliauti praktikos 
išmėginta taisykle: pasiekę 
Suomiją, tuojau rasti saugų 
būdą persikelti į Švediją. Tik 
tada jie gali būti tikri, kad ne
atsidurs ten, iš kur bėgo.

A. Lembergas

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

15.000 Lietuvių dienoje
Septyniasdešimtoji Pensilvanijos Lietuvių diena Amerikoje

BRONIUS KROKYS

Apie Pensilvanijos Lietu
vių dienas seniai girdėjau. 
Norėjau jas pamatyti, jose da
lyvauti.

Š. m. rugpjūčio 12, anksti ry
tą, su grupe jaunimo (“Aušri
nės” šokėjai) ir patraukėme į 
Barnsville miestelį, į Lake- 
woodo parką, kuriame ir įvyko 
70-toji Pensilvanijos Lietu
vių diena.

Dideliame parke
Atvykę užsimokam už įva

žiavimą $1 ir jau esame Lake
wood parke. Jame sutilptų ir 
100,000 žmonių. Anksčiau, sa
ko, susirinkdavo lietuvių 20- 
30 tūkstančių. Šiais metais 
susirinko gal apie 12-15 tūks
tančių.

Parke didžiulė salė su sce
na (maža). Joje yra įrengimai 
valgiui gaminti, barai, sani
tariniai kambariai. . . Dar du 
palapinės tipo be sienų didžiu
liai apvalūs pastatai. Netrūks
ta ir kitokių pastatų, restora
nų, parduotuvių — visur jau 
pilna žmonių. Dar kiti pievoje 
ar po medžiais gamina sau val
gius.

Amerikos Lietuvoje
Čia jautiesi Amerikos Lie

tuvoje. Tikrai tik Amerikos 
Lietuvoje, nes anglų kalba gir
disi 95%, o lietuvių tik 5%, bet 
dainos — 100% lietuviškos. Į 
akis krenta beveik kiekvieno 
asmens pasipuošimas, pabrė
žiantis ką nors tautiško: skry
bėlės, biretės, sijonai, bliu- 
zės, marškiniai, ženkleliai vis 
trispalviai. Daug kur Vyčio 
ženklelis išsiūtas, išmegztas 
ar metalinis prisegtas.

Didelis susibūrimas žmonių, 
tad ir prekyba klesti. Bet ji 
irgi 99% lietuviška. Didžiojoj 
salėj pasieniais ir prie salės 
lauke, daugybė stalų su lietu
viškomis prekėmis.

Tautodailės dirbiniai, kry
žiai, koplytėlės, paveikslai, 
dailūs profesionalų ir liaudies 
drožiniai, lėkštės, Vyčiai, stal
tiesės, juostos, takeliai, mez
giniai, margučiai, šiaudinukai. 
O gintaro, gintaro. Karolių, 
auskarų, žiedų, apyrankių, dė
žučių ir kitokių meno dirbinių. 
Labai daug jaunimui triko 
marškinėlių su lietuviškais 
įrašais “Aš esu lietuvis”, 
“Džiaugiuos, kad esu lietuvis”, 
“Sveikas, aš esu lietuvis” ir 
pan. Ant stalų matyti knygų, žo
dynų, paveikslų fotografijų, 
plokštelių, sūrių . . . Buvo ir 
lietuviškų rūtų vazonėliuose 
po $2,5.

Meninė programa
Programa prasidėjo 1 v.p.p. 

Į salės sceną įžygiavo būriai 
šokėjų, pasipuošę veteranai 
veikėjai, Frackvillės choras 
“Žarija”, Filadelfijos “Auš
rinės” šdkėjai. . .

Atidaromąjį žodį tarė 144 
Vyčių kuopos pirm. Ona Super- 
navage. Pakviečiamas adv. 
Paulius Domalakes iškilmės 
vedėju. Po kun. M. Jarašiūno 
maldos, himnų įr giesmės “Ma
rija, Marija” pasirodė jaunų
jų vyčių tautiniai šokiai, pa
ruošti Ritos Shevoks iš N. Fi
ladelfijos, sesers Angelės iš 
Frackvillės ir Onos Sikoros iš 
Minnersvillės. Choras, vado
vaujamas Eleonoros Vaičaitie- 
nės, padainavo “Sveiki, bro
liai dainininkai”, “Kur Nemu
nas ir Dauguva”, “Ant kalno 
karklai siūbavo”. “Aušrinės” 
šokėjai, paruošti Eimučio Ra- 
džiaus, gražiai pašoko Varki- 
jietį ir Jonkelį.

Meninės programos pertrau
kos metu buvo pakviesta kal
bėti vyčių centro valdybos 
pirm. Loreta Stukienė ir kun. 
A. Bartkus. Jiems publika ne
gailėjo plojimų.

Po pertraukos vėl “Aušri
nės” šokėjai išėjo scenon. Jie 
mikliai pašoka Grandinėlę ir 
Mikitą, labai smagiai nuteik
dami publiką. Trečiajam šo
kiui kiekvienas šokėjas pasi
kviečia po antrininką iš pu
blikos. Teko šokti Vėdarą ir 
dviem kunigėliam. Pabaigai 
vėl choro dainos, kurios ir nu
sako tų suvažiavusių lietuvių 
nusiteikimą Lietuvai. Jie pa
dainavo ilgesingą “Daug, daug 
dainelių, mieloji sese”, “Šal- 
tyšių”, “Ko liūdi berželi?” ir 
Maironio “Lietuva brangi”. 
Dainuoja choras: “Graži tu ma
no, brangi tėvyne, šalis, kur 
miega kapuos didvyriai. Nevel
tui bočiai tave taip gynė, ne
veltui dainiai plačiai išgyrė”. 
Susimąsto choras ir visa publi

ka — visų mintys skrenda ten 
toli į mylimą tėvynę.

Užbaiga
Dar kalbėjo šventės komi

teto pirmininkas Juozas Ye- 
zulinas, kuris lyg užbaigė pro
gramą, padainuodamas “graži 
Lietuva, kaip gėlelė žydi vi
sada”. Jis pristatė taip pat 
žymiuosius šventės svečius, 
pakviesdamas juos atsistoti, 
pasirodyti publikai. Kadangi 
Lakewood parkas parduoda
mas ir daugiau nebus galima 
čia rengti Lietuvių dienos, 
Yezulinas užtikrino, kad atei
nančiais metais bus Lietuvių 
diena, bet kur — negalėjo pa
sakyti.

Pabaigai kun. Sabas iš She
nandoah sukalbėjo maldą, ir 
visi dalyviai kartu sugiedojo 
“Sveika Marija” (gegužinių 
pamaldų).

Po visų iškilmių buvo vai
šės, šokiai, prekyba, susitiki
mai, pasikalbėjimai, nuotrau
kos su seniai matytais drau
gais.

Kas tie rengėjai?
Gal ne vienas lietuvis vei

kėjas, visuomenininkas pa
klaus, kaip visa tai parengia
ma, suorganizuojama, kaip su
kviečiamos tokios minios žmo
nių, programos atlikėjai, kaip 
jie pavalgydinami, pagirdomi. 
Atsakymas — Pensilvanijoje 
gyvena Amerikos lietuviai, 
kurie myli Lietuvą. Jie taip 
pat myli vienas kitą. Ir kaip 
gera, kad jų yra daug. Štai lie
tuvių sukurtos, pastatytos pa
rapijos: Mahanoah, Minners- 
ville, Shenandoah, Tanaqua, 
Coaldale, Ringtown, New Phi
ladelphia, Pittston ir kt. Lie
tuvos vyčių kuopos: 46, 52, 63, 
86, 140, 144-ta. Net iš Čikagos 
vyčių gautas sveikinimas ir 
parama. Taip pat prisideda vi
durio Atlanto rajono ir Kolum
bo vyčiai, Šv. Vardo draugi
jos. Lietuvių parapijos ir vy
čiai yra tie “spiritus movens”, 
kurie brangina tai, kas lietu
viška, katalikiška. Lietuvių 
parapijų kunigai (jų suskai
čiau septynis jaunus), seselės 
ir Lietuvos vyčiai yra pagrin
diniai organizatoriai Lietu
vių dienų, ir lietuviškos-ka- 
talikiškos veiklos. Antai se
suo Virginija džiaugiasi, kad 
turėjo jaunųjų vyčių stovyklą, 
nes buvo sėkminga. Tai lietu
viukų, jau gal ketvirtos JAV-se 
gimusios lietuvių kartos sto
vykla, kurioje jie mokėsi lie
tuvių kalbos. Trečioji karta, 
atradusi lietuviškas šaknis, 
prašo jų vaikus mokyti lietu
vių kalbos, tautinių šokių.

Palikuonys
Nustebtų a. a. K. Martišiū- 

nas (Alės Rūtos romano “Pir
mieji svetur” veikėjas), pama
tęs savo gentį pasikeitusią. 
Jo globotiniai ir draugai ka
sė anglis, siuvo, saliūnus lai
kė, dabar čia jų palikuonys 
yra įvairūs profesionalai — 
gydytojai, advokatai, banki
ninkai, kunigai, seselės, in
žinieriai, prekybininkai, ran
govai, draudos direktoriai, 
vaistininkai ir 1.1.

Kai senų laikų lietuviai dai
navo tik per vestuves, krikš
tynas ir angliakasių saliūnuo- 
se, šiandien lietuviai, jaunoji 
karta, išeina į sceną dainai ir 
šokiui puošniais lietuviškais 
drabužiais pasipuošę. O mums 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto “Gintarui” įteikiamas pirmos vietos laimėtojo pažymėjimas ir žymuo meno festivalyje Britanijoje 1984. 
VII.27. Iš kairės: “Gintaro” vadovė R. KARASIEJIENE, gintariečiai — T. VALICKIS, A. BISKYTĖ, festivalio 
rengėjų atstovai — I. T. COLE, T. WILLIS Nuotr. O. Burzdžlaus

Tėviškės žiburiai • 1984. IX. 11 — Nr. 37 (1804) • psl. 3

Taikos Karalienės šventovė Klaipėdoje, pastatyta tikinčiųjų aukomis, 
atimta okupacinės sovietų valdžios, kuri nugriovė bokštų 1962 m. ir įren
gė koncertų salę Nuotr. Liet. Inf. Centro

Parašykite kuo daugiau gerų minčių
Kunigo Sigito Tamkevičiaus laiškas iš sibirinio lagerio

Miela sese,
Šiandien, pirmąjį gegužės 

mėn. sekmadienį, daugelis 
meldžiasi už motinas ir jas 
sveikina. Jau 33 metai prabė
go nuo to momento, kai mano 
geroji motina iškeliavo pas 
Viešpatį — ją galiu pasveikin
ti tik malda.

Dieviškoji Apvaizda per 22 
kunigystės metus leido man 
turėti ne vieną motiną, kurios 
su didele meile ir rūpestin
gumu padėdavo man įvairiuo
se reikaluose bei rūpesčiuo
se. Visas jas prisimenu, mel
džiuosi ir sveikinu. Daug me
tų žemiškąją motiną pavadavo
te Jūs (ir pavaduojate iki šios 
dienos), todėl šiandien mel
džiu visų gėrybių Kūrėją, kad 
suteiktų Jums gerą sveikatą, 
ypač turtingą ir dorybėmis žy
dintį dvasinį gyvenimą.

Vos išsiunčiau Jums balan
džio mėnesio laišką, sekančią 
dieną gavau nuo Jūsų pirmą 
laišką, rašytą kovo 15 d. Ačiū, 
jis man buvo labai mielas. Ka
dangi žmogus yra gyvas ne vien 
duona, todėl neatsižvelgiant į 
tai, kad aš rašysiu tik kartą į 
mėnesį, Jūs rašykite dažniau 
ir kiekviename laiške parašy
kite kuo daugiau gerų minčių. 
Jei rašymas sudarytų sunku
mų, paprašykite kad kas nors 
pabūtų už. sekretorių.rJei net 
Šv. Rašto rašytojai turėdavo 
sekretorius, tai juo labiau 
jais galite pasinaudoti Jūs.

Balandžio mėn. 18 d. man bu
vo labai brangi — dėkoju Vieš
pačiui už kunigystės dovaną. 
Prieš 22 metus trečiadienį 
prieš Velykas (lygiai kaip šie
met) virpačiomis širdimis de
šimt dijakonų žengėme prie 
katedros didžiojo altoriaus, 
parpuolę ant žemės meldėme 
kankinius ir šventuosius glo
bos, o po to Telšių vyskupas 
Petras Maželis suteikė kuni
gystės šventimus. Balandžio 
23 d. (antrąją Velykų dieną) 
savo gimtinės parapijos baž
nyčioje aukojau pirmąsias šv. 
Mišias. Be galo esu dėkingas 
Viešpačiui ir už kunigystę, ir 
už nueitą kelią. Nuolatos ju
tau dabojančią Apvaizdos ran
ką ir tik tos rankos prilaiko
mas kaip brangų perlą išsaugo
jau kunigystės idealą. Atrodo 
tie 22 metai nebuvo tuščiai 
praleisti, nors, jei būčiau mo
kėjęs tobulai bendradarbiauti 
su Dievo malone, rezultatai 
būtų buvę kur kas geresni. Te
būna Viešpats man gailestin
gas, kur apsileidau ir ko ne

padariau taip, kaip turėjau 
padaryti. Dabartinis mano gy
venimas gal užpildys tas spra
gas, kurių pasitaikė mano 
pastoracijoje.

Daug džiaugsmo atnešė šv. 
Velykos. Kur bebūtum, o mirtį 
nugalėjęs Kristus tave pasie
kia ir atgaivina. Kaip liūdna 
būtų gyventi, jei nepažintum 
šito kenčiančio, mirštančio ir 
prisikeliančio Viešpaties. Su 
šventu širdies virpuliu prisi-\ 
menu tuos brangius šv. Vely
kų rytus, kai paėmęs monstran
ciją iš Kristaus kapo užinto
nuodavau “Linksma diena 
mums nušvito”, o tūkstantinė 
minia, kaip angelų chorai, 
džiaugsmingomis širdimis tęs
davo šventąją Velykų giesmę 
su tuo nepakartojamai gražiu 
“Aleliuja”. Turbūt reikia, kad 
tiek tai metų ne lūpomis, o pa
čiu gyvenimu intonuočiau pri
sikėlimo giesmę.

Mano gyvenime pasikeitimų 
neįvyko. Ir toliau dirbu ga
mykloje, prižiūrėdamas švarą 
bei tvarką. Dienos bėga nuosta
biai greitai. Štai šiandien jau 
metai, kai palikau mylimus ky- 
bartiečius ir visus, su kuriais 
Apvaizda buvo surišusi. Kad 
tik mokėčiau tas dabarties die
nas labai prasmingai praleisti! 
Padėkite savo malda. Jūsų pa
siųstų pinigų dar negavau, bet 
tikiuosi greit gauti. Kalendo
rių jau turiu ir skaitinėju. 
Kai pasirodys “liturginis mal
dynas”, tikiuosi vyskupas ne
užmirš pasiųsti. Banderolę, 
kaip esu rašęs, gavau ir jos 
turinį taupiai naudoju. Už vis
ką ačiū.

Nuo brolio Jono jau esu ga
vęs du laiškus. Po vieną laiš
ką gavau nuo kitų brolių. Gai
la, kad nesu gavęs nė vieno 
laiško iš kunigų. Na, bet rei
kia išmokti pasitenkinti mini
mumu visame kame. Tai būti
na laimės sąlyga visiems. Kas 
daug visko nori, niekada ne
būna ramus ir pilnas džiaugs
mo. Sveikinkite tuos, kas ma
ne prisimena. Meldžiuosi ir 
visus laiminu. Su Dievu.
1984.V.6.

kun. Sigitas
Pastaba. Kun. S. Tamkevičius 

gali gauti laiškus tik iš gimi
nių. Jo adresas: Uchr. 5110/1, 
Moscow USSR.

A
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE O LIETUVIAI PASAULYJE
DARBO BIURAS

Roma Daškevičienė “Kom
jaunimo tiesos” 112 nr. skaityto
jus supažindina su Vilniuje 
prieš 15 metų įsteigtu darbo biu
ru, kuris teikia informacijas ir 
rūpinasi darbo neturinčių gy
ventojų skubiu įsidarbinimu. 
Apie to biuro veiklą pasakoja 
jo vedėjas Pavelas Ivanovas. Me
tų pradžioje biuras pasirašo me
tinę sutartį su organizacijomis, 
kurioms trūksta darbininkų ar
ba tarnautojų. Už biuro paslau
gas organizacijos sumoka nusta
tytą mokestį. Tada jos kas mė
nesį atsiunčia specialius blan
kus. nurodančius, kokių darbi
ninkų ar tarnautojų reikia. Pa
teikiama informacija apie darbo 
pastovumą ar tik jo laikinumą, 
koks bus atlyginimas ar skiria
mos premijos, ar bus galima gau
ti vietą vaikams lopšelyje-dar
želyje, per kiek laiko bus parū
pintas gyvenamasis plotas, ar 
yra sąlygos kvalifikacijai kel
ti, kur ir kaip poilsiaujama. Iš 
šių duomenų sudaroma pagei
daujamų specialybių kartoteka, 
kurią aptarnauja penki biuro pa
reigūnai. Per metus biure apsi
lanko apie 10.000 žmonių, jieš- 
kančių darbo, o jį gauna apie 
80%.

NEVISI ĮDARBINAMI
Pramonės įmonėms šiuo metu 

labiausiai trūksta kvalifikuotų 
darbininkų. Joms reikia beveik 
500 suvirintojų, tiek pąt staty
bininkų, apie 400 šaltkalvių, te
kintojų, vairuotojų. Biuras tik 
pasiunčia lankytoją į pasirinktą 
įmonę, įstaigą ar organizaciją, 
o ten patys vadovai daro spren
dimą, ar jį priimti darban, ar ne
priimti. Daugiausia atmetami iš 
ankstesnių darboviečių už pra
vaikštas atleisti asmenys. Per
nai į biurą kreipėsi 576'žmo
nės, atleisti už įvairius darbo 
drausmės pažeidimus, o įsidar
bino tik 262. Labai nenoriai 
priimami tie, kurie grįžo iš 
įkalinimo vietos arba narkolo
ginių dispanserių. Į biurą daž
nai. kreipiasi dirbti norintys 
pensininkai, invalidai, karo ir 
darbo veteranai. Daugelis jų 
norėtų dirbti namuose. Vieni 
ligos yra pririšti prie lovos, 
kiti dėl silpnos sveikatos ne
įstengia eiti į darbą ar turi 
prižiūrėti vaikus. Pernai į 
biurą kreipėsi 345 pensinijikai, 
įsidarbino 206. Organizacijos 
per mažai numato darbo vietų 
tokiems žmonėms. Biuras taipgi 
organizuoja žmonių grupes į 
sparčiąsias statybas Tolimuo
siuose Rytuose ir Sibire, kar
tais prie elektrinių statybos pa
čioje Lietuvoje. Biuro skelbi
mus apie laisvas darbo vietas 
deda Vilniuje leidžiamos 
“Vakarinės naujienos”, du kar
tus per savaitę juos transliuo
ja radijas.

POKŠTAI SU ELEKTRA
Kastytis Mačėnas rugpjūčio 2 

d. “Tiesoje” iškelia kai kurių vis 
dar praktikuojamą nelegalų 
elektros srovės vartojimą. Esą 
jie, niekam nieko nepranešę, 
prisijungia prie elektros tinklo 
savo gamybos įrengimus, naudo
jasi elektros energija be apskai
tos. Kai jie susekami, turi sumo
kėti sąskaitas, kurios gerokai 
didesnės už sunaudotos elektros 

AUDRA

Travel
kviečia keliauti kartu

■ 
l

LIETUVĄ
Spalio2-16 Gruodžio 21 - sausio 4
Numatoma kelionė į tolimą Australiją dalyvauti 
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AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
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energijos kainą. Vien tik pernai 
iš tokių kaltininkų buvo išjieš- 
kota 392.800 rublių. Liūdniau
sia, kad blogai atlikti prijun
gimai kartais baigiasi skaudžio
mis nelaimėmis. Taip pvz. įvyko 
Utenoje, kur pas senelius atosto
gavo trylikametis paauglys. Ant 
šulinio dangčio buvo slapta pri
taisytas “Kama-5” siurblys. Va
kare jie berniuką pasiuntė 
siurblį išjungti: “Suaugusieji, 
išgirdę rinksmą, puolė prie šu
linio ... Kai atjungė srovę, vai
kas buvo be sąmonės. Nors buvo 
daromas dirbtinis kvėpavimas, 
atvyko greitosios medicininės 
pagalbos gydytojas, nukentėju
sio atgaivinti nepavyko”. Viena 
Rokiškio rajono Puodžialaukės 
kaimo gyventoja virš vyšnios 
ant metalinio vamzdžio įrengė 
baidyklę varnėnams, nors vyš
nia augo arti neizoliuotų į na
mą einančių elektros laidų. 
Taisyklės draudžia elektros tie
kimo linijų zonose palikti me
džius, o čia į vyšnią dar buvo 
įkeltas metalinis vamzdis. Vyš
nias skynė dvi mergaitės. V iena 
jų sugalvojo baidyklę nugriauti. 
Griūdamas metalinis vamzdis 
prisilietė prie neizoliuotų lai
dų. Mergaitė, gavusi elektros 
smūgį, mirė, nesulaukusi dirbti
nio kvėpavimo, netiesioginio 
širdies masažo. Lazdijų rajono 
gyvenvietėje žuvo 36 metų mote
ris, dviejų vaikų motina. Elekt
ros smūgio ji susilaukė dėl tech
niškai netvarkingo, nestandarti
nio elektra kaitinamo bulvių 
šutintuvo. K. Mačėno išvada: 
“Tai be galo skaudūs atsitiki
mai. Neišmanant saugumo tech
nikos taisyklių, neverta patiems 
įsirenginėti buitinių elektros 
prietaisų ir rizikuoti savo bei 
artimųjų gyvybe. Prireikus visa
da į pagalbą ateis kvalifikuoti 
specialistai”.

VAGIA CUKRŲ
Kėdainių cukraus fabriko 

vyr. juriskonsultas A. Šidlaus
kas liepos 29 d. “Tiesoje” rašo 
apie dingstančias cukraus siun
tas. Birželio 22 d. fabrikas į va
goną pakrovė 1.400 maišų cuk
raus, skirtų tarprajoninės did
meninės prekybos Telšių bazės 
skyriui Plungėje. Vagonas buvo 
pristatytas į Silkių geležinke
lio stotį, iš kur turėjo pasiekti 
paskirties vietą Ęlųngėje, bet 
atsidūjė ... Kaune: Vagono du
rys buvo išplėštos, pavogti penki 
maišai cukraus. Toks jis Slikių 
geležinkelio stotin buvo grąžin
tas tik birželio 28 d., toks grįžo 
ir į fabriką. Geležinkelio dar
buotojai nė piršto nepajudino 
krovinio apsaugai užtikrinti: 
neparašė jokio akto apie vagono 
atvykimą, nesutvarkė durų, ne
uždėjo plombos. Panašiai įvyko 
ir su Vilniaus bazėn liepos 9 d. 
pasiųstu vagonu cukraus. Ir jis 
paskirties vieton atvyko su pa
žeistomis siuntėjo plombomis. 
A. Šidlauskas, šaukdamasis pa
galbos, rašo: “Galima būtų su
minėti ir daugiau atvejų, kai 
cukrus dingdavo kelyje,, o ge
ležinkelio darbuotojai slėpda
vo vagonų išplėšimų faktus, nu
rodydami komerciniuose aktuo
se, kad vagonai į paskirties 
vietas atvyksta techniškai ir 
komerciškai tvarkingi. Kiek 
laiko taip gali tęstis?” v k t

Europos rajono skautės, stovyklavusios Lietuvių sodyboje prie Britanijos Londono, laukia autobuso į torontiškio 
“Gintaro” koncertą Londone. Ten torontiečiai pasirodė su tautiniais šokiais ir dainomis

Tautybių savaitė su “Vilniaus”paviljonu
Tradicinė Winnipego Folklorams, kurioje Otavos “Ramunėlės”kas vakarą dainavo
Folkloramos programa pra

dėta miesto koncertų salėje. 
Kiekvienais metais tai būdavo 
nemokamai, atseit, savanoriams, 
kurie dirbo ruošiant šią šven
tę, bet šiemet jau kainavo $4 
įėjimas.

Atskiri paviljonai pradėjo 
veikti rugpjūčio 12 d. Pasai, 
įskaitant ir važinėjimus auto
busais, kainavo tik $6. Progra
moje buvo įrašyti 38 paviljonai, 
bet keletas jų neveikė dėl po
litinių neaiškumų, kaip pvz. In
dijos ir Korėjos. Politika pra
deda įsimaišyti visur: sporto 
olimpiadose, religinėse bend
ruomenėse, o dabar — ir etni
niuose pasirodymuose.

Nors rengėjai laiko ir šių me
tų Folkloramą pasisekusia, bet 
galbūt dėl pirmomis dienomis 
buvusios karštos temperatūros 
(30C+). lankytojų paviljonuose 
buvo mažiau nei kitais metais. 
O ir tie patys atsilankę dažniau
siai buvo “naujieji ateiviai”, 
einantys į savo ar kitų paviljo
nus. Kanadiečiai, ypač politi
kai, dažnai mini etninės mozai
kos svarbą, bet šitokiuose pa
rengimuose jų kas metai mažiau 
matosi. O ir eiliniai kanadie
čiai geriau sėdi namie ir žiūri 
vienokią ar kitokią programą 
televizijoje.

Mažai apie Folkloramą buvo 
rašoma ir vietinėje spaudoje. 
Bene vienintelis straipsnis bu
vo apie lietuvių “Vilniaus” pa
viljoną ir tai daugiausia apie 
dainos vienetą — “Ramunėles” 
iš Otavos. O jos tikrai kas vaka
rą nuoširdžiai ir gražiai daina
vo. Visada pasipuošusios tauti
niais drabužiais arba jų pačių 
pasiūtomis vakarinėmis sukne
lėmis su pritaikintoms juosto
mis. Jos žavėjo visus. Ir kokių 
dainų jos nepridainavo: lietu
viškų — iš senų laikų, juokingų, 
rimtų ir modernių. Dažnai pa
prašydavo publiką padėti joms 
dainuojant priedainį.

Svečius maloniai priimda
vo paviljono burmistras Nor
manas Staponas ir jo dukra Ap
ril — mūsų paviljono karalaitė. 
Ji ne vien tik šiais vakarais, bet 
ir anksčiau daugelį mėnesių dar
bavosi atstovaudama lietuvių 
grupei'įvairiuose parengimuose.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas" A 
atstovas) (ajl

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

X

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI U A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALIYA
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.....................8Va%
term, indėlius 1 m.......... 127<%
term, indėlius 3 m.......... 12Va%
reg. pensijų fondo........... 974%
90 dienų indėlius.............. 11 %
(minimum $5.000)

Ypatingai ilgas valandas, ša
lia savo tarnybos įstaigoje, dir
bo ir daug rūpesčių turėjo pa
viljono koordinatorė J. Razmai
tė bei jos padėjėja V. Balčiū
naitė. Nemažiau dirbo ir dauge
lis kitų mūsų kolonijos tautie
čių paruošimo ir kituose dar
buose. O tų darbų buvo begalės. 
Šio festivalio savaitės metu bu
vo nemažai asmenų, kurie dar 
prieš pietus kasdien ateidavo 
į paviljoną ir dirbdavo iki po 
vidurnakčio. Šeštadienio vaka
rą, per paskutinę programą, 
daugeliui šiems darbštiems, 
padėkos ir pagarbos vertiems 
asmenims buvo įteikti įverti- 
nimo-prisiminimo ženkliukai.

Atsilankiusi publika, girdė
jau, ypač žavėjosi, kad įvai
riose pareigose buvo tiek daug 
jaunimo: labai jaunų ir vyres
niųjų. Mūsų šventovės salėje 
vykdavo muzikinė programa ir 
užkandžiavimai, o viršuje — 
šventovėje M. Timmermanas pa
rengė įdomią lietuviškų rūdi
nių parodą. Atsilankiusieji 
taip pat dažnai pagirdavo lie
tuviškais motyvais papuoštą 
šventovės vidų ir spalvingus

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS LITUA

NISTINĖ MOKYKLA dėl šv. Tėvo 
atvykimo į Torontą pradės mokslo 
metus rugsėjo 22, šeštadienį, 9.30 
Ay. Šv. Juozapo pradžios mokyk
loje (Locke ir Herkimer). Ved.

ATEITININKAI pradės veiklos 
metus Mišiomis rugsėjo 23 d., 9 v.r. 
Po Mišių važiuosime į Bronfe 
Park su užkandžiais, žaidimais ir 
entuziazmu! Kviečiame visus — 
jaunus ir senus.

Pirmas jaunučių ateitininkų 
susirinkimas įvyks rugsėjo 18 d., 
6-7.30 v.v., parapijos salėje. Jau 
sudarytas įdomus metų planas ir 
kviečiame visą mokyklinio am
žiaus jaunimą prisijungti. In
formacijų teirautis pas Dalią 
Trumpickienę tel. 628-8962.

Moksleiviai (gimnazijos am
žiaus jaunimas) irgi laukia nau
jų kuopos narių. Susirinkimai, 
ekskursijos ir įdomi programa 
prasidės šį mėnesį. Skambinkit 
Danai Grajauskaitei tel. 522-2698.

Hamiltono ateitininkai
KLB ŠALPOS FONDO Hamilto

no skyriaus komitetas skelbia 
šalpos vajų. Komiteto nariai su 
aukų rinkėjų talka žada aplanky
ti tautiečius, gyvenančius Hamil
tone ir jo apylinkėse. Komitetas 
taip pat prašo, jei kas galėtų, sa
vo auką šalpai įteikti sekmadie
niais po pamaldų Jaunimo centre, 
kur šalpos fondo komiteto nariai 
priims aukas. Pernai šalpos fon
do vajus buvo gana sėkmingas, su
rinkta per $2000. Už tas lėšas ko
mitetas pasiuntė Suvalkų trikam-

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

vitražus languose.
Folkloramos savaitė buvo 

užbaigta suvažiavimų centro 
salėje rugpjūčio 19 d. Čia taip 
pat buvo išrinkta šių metų ka
ralaitė Rachel Magne iš pran
cūzų paviljono. Klausant radi
jo laisvų minčių programoje 
— (“Beefs and Bouquets”) teko 
girdėti nemažai neigiamų pa
sisakymų dėl šio uždarymo kon
certo programos ic šios tauty
bės mergaitės išrinkimo kara
laite. Visa tai jie, skambinda
mi į CJOB radijo stotį, pavadi
no nevykusiu farsu! E. Fed.

Winnipego tautybių savaitės Folk
loramos “Vilniaus" paviljono bur
mistras NORMANAS STAPONAS ir 
paviljono karalaitė — jo dukra 
APRILĖ STAPONAITĖ 

pio lietuviams siuntinių. Taip 
pat pasiųsta drabužių siuntinių 
Punsko gimnazijos lietuviams 
mokiniams, kurių adresus komite
tas gauna iš V. Vokietijos veikian
čios “Labdaros” organizacijos. 
Komitetas pinigine auka parėmė; 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijo
je ir šeštadieninę Hamiltono mo
kyklą. Taip pat šalpos fondo bu
vo sušelpta viena lietuvaitė Ha
miltone.

Todėl ir šiais metais šalpos 
fondo komitetas prašo' visus tau
tiečius parodyti gerą širdį savo 
broliams ir sesėms, kurie yra rei
kalingi paramos. Taip pat komite
tas numato, kad bus galima išduo
ti mokestinius pakvitavimus tiems, 
kurie paaukos šalpai $15 ar dau
giau.

CHOARS “AIDAS” po vasaros 
atostogų pradėjo savo veiklą rug
sėjo 10 d. pirma repeticija para
pijos salėje. “Aido” vadovavimą 
vėl perėmė muz. Jonas Govėdas. 
Linkime jam geriausios sėkmės. 
Visos buvusios aidietės, kurios 
dar neįsijungė į “Aidą”, kviečia- 

'mos įsijungti. Taip pat priima
mos ir naujos mergaitės, mėgstan
čios lietuvišką dainą. Visais “Ai
do” reikalais kreiptis į muziką J. 
Govėdą arba į “Aido” administra
torių J. Pleinį. J. P.

Wasaga Beach, Ont.
KANADOJE GYVENANČIU Dot

nuvos žemės ūkio akademiją bai
gusių agronomų, ir buvusių stu
dentų bei dėstytojų su žmonomis 
gegužinė įvyko š. m. rugpjūčio 25 
d. agr. Saulėnų ūkyje, esančiame 
netoli Wasaga Beach.

Susirinko apie 30 įvairiose Ka
nados vietose gyvenančių agro
nomų ir buvusių studentų (dau
giausia gyvenančių Ontario pro
vincijoje) ir dėstytojas Jonas Par- 
šeliūnas. Visus susirinkusius su
tiko ir nuoširdžiu žodžiu pasvei
kino agr. Teklė Valiušytė-Seko- 
nienė. Ji apgailestavo, kad tenka 
visiems susitikti ne mūsų tėvynė
je Lietuvoje, o svetingoje Kana
dos žemėje. Apie agronomo profe
sijos senumą ir jos svarbą kiek 
vėliau tarė žodį dėstytojas Jonas 
Paršeliūnas.

Sėdėdami prie stalų, sustatytų 
sodelyje, užkandžiavome, šnekė
jomės, prisimindami tuos laikus, 
kai viskas atrodė giedra, kai pil
ni energijos buvome pasiryžę nu
versti kalnus Lietuvos labui ir 
apie smagų, pilną jaunatviškų 
pokštų gyvenimą akademijoje.

Vaišių metu agr. Teklė Valiu- 
šytė-Sekonienė perskaitė sveiki
nimus tų agronomų ir dėstytojų, 
kurie negalėjo į tą gegužinę at
vykti. Sveikinimus atsiuntė Dot
nuvos žemės ūkio akademijos prof, 
dr. Bronius Povilaitis, agr. Felo- 
mena Augytė-Kantautienė ir agr. 
Pranė Norušienė. Maloniai pa
bendravę, išsiskirstėme namo.

(Nukelta j 9-tą psl.)

JA Valstybės
A. a. Magdalena Avietėnaiiė, 

buvusi ilgametė nepriklauso
mos Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos tarnautoja, rugpjū
čio 13 d. mirė Putname, Arkiv. 
J. Matulaičio slaugos namuose: 
Velionė gimė 1892 m. gruodžio 
22 d. Brazavo kaime, Marijam
polės apskrityje. Dar būdama 
vaiku, su tėvais atvyko į JAV, 
mokėsi Worcesteryje. 1914 m. 
baigė Ženevos universitetą Švei
carijoje. 1914-20 m. redagavo 
Worcesteryje leidžiamą “Ame
rikos lietuvį”. Užsienio reika
lų ministerijon įsijungė 1920 m., 
grįžusi Lietuvon. Velionei taip
gi teko būti ELTOS direktore, 
spaudos ir informacijos skyriaus 
vedėja, skaučių užsienio reika
lų tvarkytoja, Paryžiaus paro
dos rengėjų komiteto pirminin
ke, anglų kalbos dėstytoja Vil
niaus universitete. Palaidota 
rugpjūčio 17 d. Putname.

Lituanistinė Šv. Kazimiero mo
kykla, priklausanti šiai para
pijai Los Angele? mieste, nau
juosius mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 8 d. Mišiomis ir Tautos 
šventės minėjimu. Dalila Poli- 
kaitienė, mokyklai vadovavusi 
pastaruosius dvejus metus, pasi
traukė iš šių pareigų. Vadovybę 
vėl perėmė prieš porą metų dėl 
pablogėjusios sveikatos pasi
traukęs Vladas Pažiūra. Mokyk
los vadovu jis yra dirbęs 15 me
tų. Pradėtą darbą dabar vėl lei
džia tęsti pagerėjusi sveikata.

Lietuvių sodyba Klivlando 
priemiestyje Willoughby jau 
pastatyta ir registruoja gyven
tojus. Ji turi 82 butus su visais 
patogumais vyresnio amžiaus 
žmonėms nuo 62 metų ir bet ko
kio amžiaus invalidams. Sody
bos sklypas — 4,5 akro. Iš Lietu
vių sodybos iki Dievo Motinos 
parapijos ir Lietuvių namų Kliv- 
lande tėra 9 mylios. Sodybos 
pastatymu rūpinosi JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. But
kus. Statybai buvo gauta fede
racinės JAV valdžios garantuota 
paskola. Rugpjūčio 18 d. Lietu
vių sodybą aplankė būrys lietu
vių iš Čikagos, taip pat galinčių 
joje apsigyventi. Klivlando lie
tuviai dabar turi galimybę šalia 
Lietuvių sodybos pasistatyti se
neliams skirtus prieglaudos 
namus. „

Kun. A. Sabaliauskas, SDB, 
šiuo metu gyvenantis pas sale
ziečius Bostone, rugpjūčio 15 d. 
52 metų kunigystės sukaktį ir 
kartu užbaigą savo pradėto dar
bo — parašyti visų 40 lietuvių 
saleziečių, kunigų ir brolių, apy
braižas. Dalis jų jau paskelbta 
spaudoje. Visos apybraižos bus 
išleistos atskira iliustruota 
knyga. Nuotraukų jis tikisi ras
ti lietuvių saleziečių centro 
archyve Romoje. Saleziečių va
dovybė rytinėje JAV dalyje no
rėtų, kad apybraižos būtų iš
verstos ir taipgi išleistos kny
ga anglų kalba.

Argentina
Ateivių dieną Lietuvių cent

ras Buenos Aires mieste pami
nėjo liepos 29. Suvaidinti du 
vaizdeliai apie lietuvių šeimos 
kelionę Argentinon bei S. Da
riaus ir S. Girėno skrydį per At
lantą. Juos paruošė rež. L. Lem- 
beris. Centro šokėjų ansamblis 
“Inkaras”, dalyvavęs tautinių 
šokių šventėje Klivlande ir kon
certe Čikagoje, programon įsi
jungė dviem šokiais. Vardinių 
proga pagerbtos visos Onos. Pa
dėkos žodį visiems dalyviams 
tarė LC pirm. Hektoras Katinas.

A. a. Pijus Gudelevičius, MIC, 
mirė liepos 17 d., sulaukęs 71 
metų amžiaus. Gimė Marijampo
lės apskrities ūkininkų šeimo
je, pradžios mokyklą lankė Kros
noje. Marijonų vienuolijon Ma
rijampolėje įstojo 1928 m. Vie
nuoliškus įžadus atliko 1929 m. 
gruodžio 8 d. 1934 m. buvo iš
siųstas Romon, kur 16 metų ėjo 
įvairias pareigas, studijavo mu
ziką. Su kitais lietuviais mari
jonais 1950 m. pabaigoje atvyko 
Aušros Vartų parapijon Buenos 
Aires Avellanedos priemiesty
je. Čia iki pat mirties dirbo pra
dėto leisti “Laiko” ir įsigytos 
spaustuvės administratoriumi, 
įvairių švenčių ir kelionių or
ganizatoriumi. Pasiekdavo ir 
didžiuosius lietuvių renginius 
užsienyje, juos aprašydavo “Lai
ke”. Velioniui teko būti ilgame
čiu Aušros Vartų parapijos var
gonininku, mirus muz. V. Ryma- 
vičiui — Šv. Cecilijos choro va
dovu. Laidotuvių dieną geduli
nes Mišias Aušros Vartų švento
vėje koncelebravo vysk. dr. R. 
Monti su kunigais — A. Sasso, 
A. Steigvilu ir J. Margiu. Palai
dotas Avellanedos kapinėse, kur 
vienuoliui skirtas apeigas at
liko kun. J. Margis, MIC. Atsi
sveikinimo žodį tarė P. Saka
lauskas.

Australija
Antrasis “Australijos lietu

vių metraščio” tomas jau susi
laukė nemalonių priekaištų. 
ALB krašto valdybos pirm. V. 
Bukevičius leidinio sutiktuvė
se Sydnėjuje pranešė, kad val
dyba gavo daug protesto laiškų 
bei skundų dėl tokių žymių dai
lininkų, kaip Henrikas Šalkaus
kas, Eva Kubbos, Vaclovas Ra
tas, Vladas Meškėnas, Algirdas 
Šimkūnas, išjungimo iš II-jo to
mo. Dalis jų yra mirusi, dalis 
tebėra gyva. Medžiagą apie vi
sus dailininkus laiku buvo pa
rūpinusi redakcinės komisi
jos narė Isolda Davis. Vyr. red. 
V. Baltutis teisinasi, kad dėl 
vietos stokos I-jame tome jau 
paminėti dailininkai nebuvo 
įjungti į II-jį tomą. Pasak V. Bu- 
kevičiaus, patikrinus abu to
mus, konstatuota, kad abiejuo
se paminėti keturi tie patys dai
lininkai. Oficialaus vyr. red. V. 
Baltučio atsakymo dar nėra gau
ta. ALB krašto valdybos pirm. V. 
Bukevičius daro išvadą, kad įvy
ko neapsižiūrėjimas arba ’buvo 
padarytas klaidingas sprendi
mas. Esą redakcinė II-jo tomo 
komisija turėtų atsiprašyti jin 
neįjungtus dailininkus, paruoš
ti ir toman įjungti praleistų 
dailininkų papildą.

Britanija
“Europos lietuvio” skaitytojų 

laiškuose rugpjūčio 17 d. gra
žią padėką Toronto “Gintarui” 
paskelbė Sheffielde gyvenan
tys Kazys ir Angelė Vilkoniai. 
Jie žavisi šauniu koncertu Lbn- 
done liepos 31 d.: “Jūs, mūsų 
sveteliai iš anapus Atlanto, at
vežėt mums brangiosios tėvynės 
gyvus prisiminimus. Jūs atve
žėt mums lietuvišką dainą, lie
tuvių tautinius šokius ir liau
dies muzikos gražias melodijas. 
Jūs atvežėt mums pačią bran
giausią dovaną — viltį mūsų tau
tos ateičiai...” Esą juos apstul
bino gražus lietuviškas atžaly
nas, žėrintis jaunyste ir malo
nia šypsena, koncerto dalyvius 
vedęs per Klausučių ulytėlę, nu
kėlęs į brangią tėviškę prie sa
vų sodybų, prie gimtųjų namų, 
prie jūros bei jos gintarinių 
krantų.

Šv. Kazimiero vardą gavusi 35- 
toji Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajono stovykla įvyko 
1 iejMSš 26 — rtiįpjūčio 4"fi.d. Lie
tuvių sodyboje netoli Londono. 
Jai vadovavo rajono vadeiva s. 
S. B. Vaitkevičius, talkinamas 
adjutanto v. s. Maslaukos bei jo 
pavaduotojo ps. R. Valterio. Bu
vo susilaukta 55 stovyklautojų 
ne tik iš Britanijos, bet ir V. Vo
kietijos, net ir tolimosios Aust
ralijos. Stovyklos atidaryme kal
bėjo' DBLS centro valdybos at
stovas s. E. Šova, redaguojantis 
“Budėkime” laikraštėlį. Vėliau 
stovyklautojams apie šv. Kazi
mierą kalbėjo V. O’Brienas, apie 
savo veiklą — Britanijos lietu
vių jaunimo sąjungos atstovai. 
Rankdarbių parodėlę surengė 
R. Popikienė, pernykštės sto
vyklos filmą rodė T. Philpottas. 
Didžiausio stovyklautojų dėme
sio susilaukė išvyka Londonan 
dalyvauti iš Kanados atvykusio 
torontiečių “Gintaro” ansamb
lio koncerte. Keli “Gintarui” 
priklausantys skautai sekančią 
dieną apsilankė Šv. Kazimiero 
stovykloje ir jos dalyviams pa
pasakojo apie stovyklavimą Ka
nadoje.

Vokietija
Pamaldos už Persekiojamą Ka

talikų Bendriją Lietuvoje bus 
laikomos Kiolno katedroje spa
lio 6, šeštadienį, 4 v.p.p. Jose 
kartu su vokiečiais dalyvaus lie
tuviai iš visos V. Vokietijos. Po 
pamaldų numatomas pobūvis su 
menine programa.

Daug lankytojų ir didelio dėme
sio susilaukė Miunchene įvyku
sio V. Vokietijos katalikų suva
žiavimo proga surengta paroda 
apie dabartinę religijos būklę 
Lietuvoje. Lankytojų knygoje 
pirmasis pasirašė Lenkijos Ka
talikų Bendrijos primas kardi
nolas J. Glempas. Ta paroda da
bar buvo perkelta į Susitikimų 
namus Miunchene. Jos atidary
me apie sunkią Katalikų Bend
rijos ir tikinčiųjų būklę kalbė
jo lietuvių tautos bičiulis kun. 
Jacob Foerg iš Zalcburgo. Paro
da turi tris skyrius: “Lietuva — 
kryžių šalis”, Religija ginta
re”, “Statistinė informacija”. 
Jai sutelkti įvairūs Lietuvos 
pogrindžio leidiniai bei jų ver
timai į kitas kalbas, nuteistų 
kunigų ir kitų sąžinės kalinių 
nuotraukos, statistiniai duome
nys apie Katalikų Bendriją lais
vės ir okupacijos metais. Ji da
bar vėl papildyta naujais rodi- 
niais.



Pietų Amerikos lietuvių kongresas šių metų liepos 21-25 dienomis posėdžiauja Venezuelos sostinėje Karake

Aštuntasis Pietų Amerikos lietuvių kongresas (III)

Tėvynės kančias išsakyti norėjau...
Laisvėn prasiveržusio žvejo a.a. Juozo Grišmanausko žygis pasibaigė

Visi ryžkimės Lietuvai!
V. UTENIS

Liepos 22. Buvo septinta va
landa ryto, kai pro debesis pra- 
siplėšusi saulė nuplieskė Ca
racas slėnius, pasiekdama Don 
Bosco šventovę ir prie jos gat
vėje laukiantį autobusą kon- 
gresininką kelionei į San Ca- 
simiro miestelį. Vieni jų sku
bėjo prie kiosko pirkti dien
raščių ir juose jieškoti žinių 
apie kongresą ir apie Lietuvą, 
kiti jau klijavo sovietines meš
kas ir įrašus ant autobuso. 
“Lietuva nori būti laisva!” “So
vietai, lauk iš Lietuvos”.

Autobusas sujudėjo, palik
damas miestą ir kalnų pakraš
čiais skriejo į Araguvos pro
vinciją — 92 km nuo Karako. 
Prieš akis keitėsi vienas už 
kitą gražesni gamtovaizdžiai: 
kalnai ir kloniai, netoli kelio 
nusidriekę bananų miškeliai ir 
tropikų lietaus gaivinama ža
lia, žydinti vešli augmenija.

Autobuse kalbos netilo. Tik 
viena kongreso diena, o jau 
tiek įspūdžių! Gera nuotaika 
skaidrino veidus, o keliauto
jus — jaunus ir jau suaugusius 
jungė kalba, šypsena ir daina.

Pamaldos ir programa 
televizijoje

Pusę devintos ryto kažkas 
pasakė: šiuo metu Karako te
levizijoje perduodamos kon
greso Mišios, atnašaujamos 
vyskupo Miguel Delgado, ku
rias prieš savaitę įrašė Vene- 
zuelos lietuviai. Apgailesta
vo negalėsią jų matyti nei pu
sę dvyliktos, kai valandos il
gumo Mišias perduos kitas te
levizijos kanalas ir kurias ma
tys keli milijonai venezuelie- 
čių. Nebus jie liudininkai nė 
specialios programos Mišioms 
pasibaigus, kai visame krašte 
bene pats populiariausias te
levizijos kalbėtojas Venezue- 
loję, kun. Manuel Diaz, kapu
cinas, su giliu įsitikinimu ir 
entuziazmu kalbėjo, iliustruo
damas dokumentais, apie ko
vojančią lietuvių tautą ir Ka
talikų Bendriją Lietuvoje. Ma
nuel Diaz perduotoji 20 min. 
programa buvo odė Lietuvai, 
kurioje kalbėtojas kėlė vardą 
lietuvių kaip heroišką pavyz
dį lietuvių meilės bei ištiki
mybės Dievui ir tėvynei. Jaudi
nanti buvo kalbos pabaiga, ku
rioje jis, cituodamas Kražių 
varpo įrašą “Kazimieras tau
rus žemėje, dar tauresnis dan
guje”, reiškė įsitikinimą, kad 
“lietuviai, stiprūs bei narsūs 
žemėje, dar stipresni bei nar
sesni danguje”.

San Casimiro sveikina 
lietuvius

Artėjant prie San Casimi
ro, dangus kiek apsiniaukė, o 
pasiekus šventovės aikštę, pra
dėjo lynoti. Ten jau laukė san- 
kazimieriečiai su plakatais: 
“Lietuviai, jūsų atsilankymas 
yra mums garbė”, arba “San 
Casimiro parapija sveikina 
draugus lietuvius”.

Netrukus San Casimiro klo
niais nuaidėjo didysis varpas, 
duodamas ženklą tikintie
siems skubėti į šventovę. Už 
pusvalandžio varpas antrą
kart garsiai pranešė, jog iš
kilmingų Mišių laikas artėja. 
Tuo metu įskubėjo iš Karako 
atvykęs kardinolo pavaduo
tojas lietuvių draugas vysku
pas Miguel Delgado Avila. Tre
čią kartą varpui suskambėjus, 
nuo didžiųjų durų prasidėjo 
lietuviškų vėliavų eisena prie 
didžiojo altoriaus, o du tūks
tančiai tikinčiųjų veržėsi prie 
didžiojo altoriaus ir prie šo
ne pastatytos tradicinės šv. 
Kazimiero statulos, kur vaiz
duoja šventąjį kunigaikštį, 
duodantį elgetai kepalėlį duo
nos. Sankazimieriečiai gyvena 

giliu įsitikinimu, kad šv. Ka
zimiero globoje jiems duonos 
niekad nestigs. Ankstyvesnis 
klebonas sakė, kad tikrasis 
Lietuvos šventojo stebuklas 
sankazimieriečiams ir yra tai, 
kad, palyginti gamtos turtų 
neturinčioje parapijoje žmo
nės gyvena gana gerai.

Altoriaus konsekracija
Liepos 22 d. Mišios San Ca

simiro vietovėje buvo nepa
prastos tuo, kad jų pradžioje 
buvo konsekruojamas didysis 
altorius — Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės garbės na
rių Marijos ir Antano Rudžių 
iš Čikagos dovana San Casi
miro šventovei. Šie du gera
dariai buvo sutikę dovanoti 
Šventojo statulą, tačiau jie 
noriai sutiko patenkinti vys
kupo ir parapijos klebono pa
geidavimą — aprūpinti šven
tovę didžiuoju altoriumi, nes 
ligšiolinis buvo paprastas iš 
lentų sukaltas altorius, o pa
rapijos finansinė padėtis iki 
šiol neleido įsigyti geresnio. 
Geraširdžiai Rudžiai atskubė
jo talkon, padovanodami pui
kų granito-marmuro altorių, 
ant kurio kasdien bus atnašau
jama šv. Mišių auka.

Vyskupas Delgado paaiškino 
tikintiesiems altoriaus kon
sekracijos prasmę ir liturgi
ją. Palaiminęs švęstų, vande
niu, jis šventąja krizma kry
žiaus ženklais konsekravo al
torių. Smilkalų dūmai kilo 
aukštyn. Po konsekracijos vys
kupas apdengė altorių balta 
drobule pirmajai Mišių aukai.

Pagarba lietuviams
Mišių metu, prieš aukojimą, 

parapijos klebonas per miesto 
tarybos, pirmininką prie alto
riaus įteikė Venezuelos Lietu
vių Bendruomenei per krašto 
valdybos pirmininką dr. V. 
Dambravą garbės lentelę, sim
boliškai dėkojo už altorių, už 
jau anksčiau lietuvių padova
notą garsinę sistemą ir už nuo
širdų bendradarbiavimą su pa
rapija ir miestu. Tikintieji šį 
draugiškumo mostą patvirtino 
karštais plojimais, į kuriuos 
įsijungė ir besišypsąs vysku
pas.

Pamoksle vysk. Delgado vėl 
priminė P. Amerikos lietuvių 
kongresą, kuris mini Lietuvos 
šventojo ir karaliaus Mindau
go sukaktis, didžiuodamasis 
lietuvių taurumu ir katalikiš
ka dvasia ir kviesdamas San 
Casimiro tikinčiuosius pati
kėti savo gyvenimą Lietuvos 
šventojo globai.

Mišių metu giedojo Algio 
Dugno vadovaujamas choras. 
Visus Mišių skaitinius ir ti
kinčiųjų maldas skaitė lietu
viai, kurių tarpe jaunutė Mil
da Dugnaitė padarė visiems 
nepaprastai malonų įspūdį. 
Liturginės giesmės irgi buvo 
giedamos lietuvių kalba.

Procesija ir palaiminimas
Mišių pabaigoje vyskupas 

skaitė šv. Kazimiero litaniją, 
į kurią atsakinėjo tikintieji, 
skaitydami maldas iš jiems 
padovanotos San Casimiro 
knygelės ispanų kalba, kurios 
antrą laidą išleido Centrinis 
šv. Kazimiero sukakties komi
tetas. Chorui sugiedojus “Šven
tas, garbingas Lietuvos vyre, 
jaunystės kovą Dievui pasky
ręs” — kun. St. Ylos parašytą 
giesmę, prasidėjo procesija su 
šv. Kazimiero relikvija aplink 
šventovę. Po to buvo suteiktas 
palaiminimas.

Parapijos vaišės
Po Mišių sankazimieriečiai 

gavo įvairios informacinės 
medžiagos apie Lietuvą, o pa
rapijos ir miestelio atstovai 
rinkosi parapijos salėn jau
kiom vaišėm, kur visų pakilią 

nuotaiką dar labiau paryškino 
viena po kitos dainuojamos 
lietuviškos dainos. Lietuviams 
dėkojo parapijos atstovė, kle
bonas Luis Emilio Chaverra 
ir pats vyskupas Miguel Del
gado, prisimindamas, kad jo 
pažintis su lietuviais prasi
dėjo 1947 m., kai jis vargonau- 
davo kun. Sabaliauskui, SDB, 
jo laikomų lietuviškų Mišių 
metu. Toji draugystė su lietu
viais stiprėjo. Jis jautėsi lai
mingas galėdamas aktyviai 
įsijungti į šv. Kazimiero Mi
šių liturgiją, padėdamas iškil
mingai paminėti šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį. At
sakydamas, dr. Vytautas Dam- 
brava priminė, jog pasaulyje 
yra daug šv. Kazimiero vardu 
pavadintų šventovių, bet yra 
tik viena San Casimiro vieto
vė, kurioje ne tik šventovė, 
bet ir parapija, ir miestelis 
turi Lietuvos šventojo vardą.

Ankstyvą popietę, nors ir ne
noriai, kongreso dalyviai tu
rėjo palikti savo draugus šia
me Araguvos kalnų miestelyje 
ir grįžti į Karaką.

Vakarienė Hiltone
Vakare apie šimtas asmenų 

susirinko į Karako Hilton vieš
butį iškilmingai baltiečių va
karienei, surengtai Lietuvos 
karaliaus Mindaugo 730 metų 
vainikavimo sukakties proga. 
Vakarienės metu JAV Baltųjų 
rūmų atstovas Linas Kojelis 
dar kartą perdavė JAV prezi
dento Reagano sveikinimą, 
pažymėdamas, kad prez. Rea- 
ganas tiki, jog lietuvių veda
ma kova yra kelias, padedąs 
užtikrinti taiką pasaulyje.

Sveikinimus pradėjo PLB 
vicepirm. Milda Lenkauskie
nė. Po to trumpai kalbėjo len
kų ir ukrainiečių atstovai. Da
lyvių tarpe buvo ir būrelis 
latvių bendruomenės veikėjų. 
Lietuviai irgi suvažiavo iš 
įvairių Venezuelos vietovių.

Vakarienę gražiai paįvai
rino iš Buenos Aires specia
liai atvykusi Adriana Jocytė, 
kurios dainomis lietuviai ir 
jų svečiai gėrėjosi.

Vyskupas — garbės narys
Vakarienės viršūnė buvo 

pagerbimas vyskupo Miguel 
Delgado. Įteikdamas vysku
pui Lietuvos Vyčiu ir trispal
ve papuoštą garbės lentelę, 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirm, 
dr. V. Dambrava perskaitė 
sekančio turinio įrašą ispa
nų kalba, įvertindamas vys
kupo nuopelnus lietuviams:

“Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenė, dėkodama už palan
kumą ir paramą, patirtą per 
daugelį metų, ir giliai vertin
dama nuopelnus Lietuvių kata
likų misijai ir Bendruomenei, 
o per ją Lietuvai ir sovietinę 
priespaudą kenčiančiai lietu
vių tautai, kurią ginate drą
siai bei ištvermingai, o savo 
pavyzdžiu stiprinate mumyse 
tėvynės laisvės viltis, Lietu
vos globėjo švento Kazimiero 
500 metų mirties sukakties 
proga suteikia kilniam Kata
likų Bendrijos apaštalui Jo 
Ekscelencijai vyskupui Miguel 
Delgado Avila garbės nario 
vardą ir su tuo vardu susiju
sias teises bei privilegijas. 
Aštuntasis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas, 1984.VII.22 
Caracas. Pasirašė: Kun. Anta
nas Perkumas, SDB, Lietuvių 
katalikų misijos vedėjas Ve- 
nezueloje, dr. Vytautas A. 
Dambrava, Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dybos pirmininkas, Aras Ma
žeika, Venezuelos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirminin
kas”.

(Nukelta į 6-tą psl.)

P. LAURINAVIČIUS

Mirties metinių proga, š. m. 
liepos 28 d., buvo pašventin
tas a.a. Juozo Grišmanausko 
paminklas Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje, dalyvaujant 
abiem rizikingojo laisvės žy
gio bendrininkams — iniciato
riui ir vadovui kpt. Lionginui 
Kublickui ir E. Paulauskui, 
ALTos ir “Sandaros” atstovui 
inž. G. Lazauskui, gausiam bu
vusių velionies draugų bei 
pažįstamų būriui.

Paminklą suprojektavo ir 
savo pastangom bei rūpesčiu 
pastatė laisvės žygio .vadovas 
kpt. L. Kublickas. Simbolinia
me žvejui paminkle iškaltas 
Vytis ir įrašas: “Mano Dieve, 
pavergtos tėvynės kančias iš
sakyti norėjau 1927.10.5 — 
1983.7.16”.

Paminklą pašventino kun. 
dr. Trimakas ir paskaitė tai 
progai sukurtą savo eilėraš
tį, kurio paskutinis posmas 
taip skambėjo:
Akys, mačiusios tautiečių skausmą. 
Širdis, už kitus jaučianti, 
Išplaukė ten — anapus ...
Žemėj likusių tautiečių
Kančias Aukščiausiam išsakyti ...

Dr. P. Kisielius, ateitininkų 
ir kitokių organizacijų veikė
jas, savo kalboje iškėlė a.a. 
Juozo Grišmanausko drąsios 
rezistencijos reikšmę bei nuo
pelnus laisvės kovoje.

Juozas yra kilęs iš 2-jų hek
tarų ūkelio, augęs 8 vaikų šei
moje, Žemaitijoje, beveik Pla
telių ežero pakrantėje. Anot 
jo, žemės visiems vos į pana
ges užtektų. Pievos — “žalias 
lopelis, geram šuniui peršok
ti” . . .

O vis dėlto bolševikai Griš- 
manauskus laikė “buožėm”, ir 
kai atsisakė kolchozan paduoti 
“prašymą”, apkrovė tokiom di
delėm duoklėm, kad neįmano
ma būtų net stambiam ūkiui 
jas atiduoti. Jaunesnysis bro
lis žuvęs partizanu. Juozas 
irgi dalyvavo partizanų veik
loje, todėl mokėjo daug parti
zanų dainų, kurias atsinešė į 

JEI DABAR NEATSIMENATE, 
ATEITYJE NIEKAD NEUŽMIRŠITE

Labai svarbu vairuotojams sustoti prie stovinčio 
mokyklinio autobuso. Už nesustojimą gresia bausmė, 
kurion įeina šeši baudos taškai, piniginė bauda iki $1,000 
ir net kalėjimas.

Šiais metais įvesta naujovė,. į kurią reikia atkreipti 
dėmesį. Gelsvi mokykliniai autobusai gali būti panaudoti 
gabenimui keleiviams, dar 
neturintiems 18 metų, iš 
vieno ar kito renginio — 
dieną arba naktį. Vairuo
tojai įjungs blykčiojan
čias raudonas šviesas ir 
sustojimo ženklus, kai jų 
keleviai išlips arba įlips 
autobusan.

Bet svarbiausias dalykas yra šis: jūsų klaida gali atimti 
vaiko gyvybę. Tokia klaida niekad negali būti užmiršta.

Taigi atsiminkite, kad vairuotojai, važiuojantys į abi 
puses privalo sustoti prie mokyklinio autobuso su blykčio
jančiom raudonom šviesom ir iškeltu sustojimo ženklu. 
Vairuotojai, važiuojantys paskui mokyklinį autobusą, 

privalo sustoti mažiausiai 
20 metrų atstu (mąždaug 
šešių automobilių nuotolis) 
autobuso užpakalyje.

Taigi būkite ypatingai 
budrūs visą laiką. Žiūrėkite 
į mokyklinių autobusų 
blykčiojančias šviesas ir 
sustojimo ženklus. Nerizi
kuokite vaiko gyvybe!

AR JŪS GALITE TAI UŽMIRŠTI?
Ministry of Transportation 

and Communications

©Ontario
James Snow, Minister 
William Davis, Premier

laisvąjį pasaulį ir 1953 m. buvo 
išleistos “Lietuvos partizanų 
dainos” su gaidom. Turėjo švel
nų balsą ir tėvynės ilgesio kan
kinamas dainuodavo.

Stebėtis tenka, kad kilęs iš 
“biedniokų” nepritapo prie 
“liaudies išlaisvintos iš kapi
talistų”. Bolševikai juo pasiti
kėjo ir vertė egzekucijose daly
vauti, tremiant Sibiran tautie
čius. Būdamas sąžiningu pa
triotu, nenorėjo tapti išdaviku, 
kišeniniu peiliuku sužalojo 
sau koją ir tuo būdu išvengė 
išdavikiškos bolševikams pa
slaugos. Dėl kojos defekto ken
tėjo iki mirties, tačiau jautė 
sąžinės ramybę. Liko ištikimu, 
tauriu lietuviu, trokštančiu 
laisvos, nepriklausomos Lietu
vos.

Matydamas kitų kančias ir 
pats kentėdamas bolševikų 
priespaudą, velionis jautė bū
tiną reikalą tą lietuvių tau
tos vergovę bei tautos naiki
nimą kokiu nors būdu praneš
ti laisvajam pasauliui. Išplau
kus laivui 1951.VII.16 iš Klai
pėdos į jūrą žvejoti, jis užka
lė laivo dugne rusus, kaip iš 
anksto buvo su kpt. L. Kublic- 
ku aptarę, ir, prisijungus E. 
Paulauskui, tęsė be ginklo tik 
su lentgaliu rankose pavojin
gą kovą. Po dramatiškos kovos 
įtampos visi trys drąsuoliai 
jūrininkai-žvejai pabėgo su 
sovietų laivu Švedijon ir pa
prašė politinės globos teisių.

Tie trys žvejai, prasikalę 
Stalino laikotarpyje pro “ge
ležinę uždangą”, atvežė oku
puotos Lietuvos tikrąjį bolše
vikų vergijos gniuždomą vaiz
dą, okupantų vykdomą žiaurų 
tautos naikinimą. J. Grišma- 
nauskas savo knygoje “Toli
mieji kvadratai” sako: “Tik 
dabar stovėdamas ant šios že
mės, kuri vadinasi laisviau- 
sioji pasauly... aiškiai ma
tau savo Tėvynės didybę ir jos 
begalinį vargą. Matau, kad pa
saulis to visko nesupranta”. 
Nušvietė okupuotos Lietuvos 
socialinę, ekonominę, religi
nę, kultūrinę priespaudą, per-
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A. a. JUOZO GRIŠMANAUSKO antkapinis paminklas Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje, pašventintas šių metų liepos 28 dieną

pildytus kalėjimus, trėmimus 
Sibiran, didvyriškas partiza
nų kovas bei jų lavonų išnie
kinimus turgaus aikštėse, lie
tuvių išdavikų — “stribų” žiau
rumus.

Juozas prislėgta dvasia rašė: 
“Mes, kurie čia esame kaip liu
dininkai, prašome: tikėkite! 
Mūsų lūpomis kalba visa mū
sų žemė, jūsų protėviai, kal
ba kapai, kalba dar gyvieji”.

Amerikoje visi trys žvejai 
buvo ALTos vežiojami po lie
tuvių kolonijas, aplankė apie 
50 vietovių. Jie atidengė tik
rąją okupuotos Lietuvos padė
tį. Vėliau buvo visiškai pa
miršti.

Pagal trijų pabėgėlių žvejų 
informacijas buvo išspausdin
tas iliustruotas leidinėlis 
“Voyage to Freedom”.

Rizikingas šuolis iš tėvynės 
ypač suartino Juozą su kpt. L. 
Kublicku. Žiaurus karas, bol
ševikų okupacija giliai įspau

dė Juozo sieloje pėdsakus, ku
rie sulaukus ir vyresnio am
žiaus iškildavo; net prieš mir
tį jautė bolševikų žiaurumo 
bei įsivaizduojamo išdavimo 
baimę. Reikalingas buvo glo
bos. Kpt. L. Kublickas buvo 
nuoširdžiu globėju ne tik Juo
zui esant gyvam, bet ir po mir
ties, nes giminių neturėjo. Rū
pinosi draugo palaidojimu, pa
statė paminklą.

Kpt. Kublicko kilmė išveda
ma iš Lietuvos didikų, kurių 
herbe buvo įrašas: — “Virtute 
non vi” — drąsa, o ne jėga. Lais
vai verčiant būtų — kilnumu, 
bet ne jėga laimima.

Drąsus pro “geležinę uždan
gą” prasilaužimo žygis buvo 
laimėtas vadovaujantis pro
senelių Kublicku ženkle. Pa
žymėtina, kad kapitono tėvas 
ir trys dėdės buvo savanoriai- 
kūrėjai, dalyvavę Lietuvos 
nepriklausomybės ' kovose 
1919-1920 m.
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Savaitė su Europos skautais
Jis dar nebuvo gilios senatvės vežime . .

A.a. rašytoją, pedagogą ir spaudos žmogų a.a. Praną Naujokaitį išlydėjus amžinybėn

Lietuvių skautų sąjungos Eu
ropos rajono 35-toji šv. Kazimie
ro vardo skautų-čių stovykla 
įvyko liepos-rugpjūčio 28-4 d.d. 
tradicinėje Lietuvių sodybos 
vietoje — Headley Park, Hants.

Stovyklos viršininku, kaip 
ir pastaraisiais metais, buvo 
s. Stepas B. Vaitkevičius, adju
tantu — rajono vadeiva v.s. Juo
zas Maslauskas, o dvasios vadu 
— v. si. kun. Aleksandras Geryba.

Stovyklautojai
Stovyklavo 23 mergaitės ir 

22 berniukai. Jais rūpinosi, juos 
globojo, skautavimo ir lietuviš
kų dalykų mokė S. B. Vaitkevi
čius, J. Maslauskas, A. Jakima
vičius, A. I. ir M. Gerdžiūnai, 
J. Traškienė, G. O’Brien, E. Šo
va, T. Philpott, V. Gasperienė, 
P. Pūkštys, R. Valteris, kvies
tieji — G. Ivanauskienė, M. Gel- 
vinauskienė, A. Waterman, V. 
O’Brien, H. Gasperas ir M. Ba
ronienė.

Turėjome ne tik Britanijos 
skautų, bet ir Vokietijos Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių: Da
nutę Baltutytę ir jos pusbrolį 
Robertą Baltutį (abu laisvi tos 
gimnazijos klausytojai), Tanją 
ir Andreą Huberius, Ingridą 
Kotkytę ir Tomą Veršelį.

Stovyklai iš tiesų buvo labai 
malonu sutikti ir susipažinti 
su lietuviškame pasaulyje pa
sireiškusią Danute Baltutyte, 
kurios namai yra Australijoje. 
Tai labai gabi, spaudoje besi
reiškianti, gražiai lietuviškai 
kalbanti (Ingridos Požėlaitės- 
Davies mokinė) lietuvaitė. Šiuo 
metu jau jai rūpėjo busimasis 
PLIS kongresas Australijoje. 
Danutė žada studijuoti teisę 
Australijoje.

Labai maloni staigmena buvo 
iš gana tolimos Škotijos atvy
kusieji — 7 mergaitės ir 1 ber
niukas. Savo keturias dukteris 
ir sūnų Kventiną atlydėjo tėvas 
Alekas ir jo žmona Rita Canty 
iš Belshillio. Aleko Canty ma
mytė — buvusi lietuvaitė, jis 
pats gimęs Škotijoje, žmona Ri
ta — airė. Visa šeima entuzias
tiška lietuviškų reikalų rėmėja 
ir dalyvė.

Visos mergaitės dalyvauja 
tautinių šokių grupėje ir dai
nuoja lietuviškas dainas cho
re. Nors lietuviškai nekalba, 
bet jų dainuotoji “Sėjau rūtą, 
sėjau mėtą” gražiu ištarimu iš 
tikro pradžiugino visus klau
sytojus. Be kita ko, ta daina yra 
kaip tik lyg ir a.a. prel. Jono 
Gutausko nuosavybė. Tai buvo 
jo mėgstamiausia daina.

Pagilinti lituanistinių studi
jų, kad skautautojai per greit 
neužmirštų, o geriau įsimintų, 
skautų vadovybės vardu buvo iš
leistas 28 psl. lietuvių ir anglų 
kalbomis leidinėlis. Tai Lietu
vos istorijos ir jos kultūros sklei
dėjų trumpos apžvalgos, prade
dant Mažvydu ir baigiant maž
daug iki nepriklausomosios Lie
tuvos atkūrimo. Jame dar iš
spausdinta nuotraukų ir šiek 
tiek tautosakos.

Leidinėlis buvo įteiktas kiek
vienam stovyklaujančiam. Prie 
to leidinėlio pridėtas skautų 
vadovų laiškas tėveliams — pra
šymas pasiskaityti tą leidinė
lį ir pakalbėti su vaikais apie 
ten rašomuosius dalykus. Trum
pai — pabūti per tuos metus iki 
kitos stovyklos lituanistiniais 
mokytojais.

Turėjome gražų, retai pasitai
kantį renginį — tai Toronto “Gin
taro” koncertą Londone.

Kanadiečių koncertas
Pasipuošę skautiškomis uni

formomis stovyklos dalyviai au
tobusu keliavo į “Gintaro” an
samblio šokių ir dainų koncertą 
Londone.

RIMUTĖ GASPERAITĖ, laimėjusi 
didžiausią premiją už gerą lietuvių 
kalbos mokėjimą Europos lietu
vių skautų stovykloje, kuri buvo su
rengta Lietuvių sodyboje prie Bri
tanijos Londono

Gera salė. Didžiausia spūstis. 
Seniai matytas toks didelis tau
tiečių susitelkimas. Ovacijos 
stiprios ir užtarnautos.

Toronto “Gintaras” buvo ką tik 
grįžęs iš tarptautinio “Inter- 
Tie” festivalio Middlesborough, 
į kurį buvo suvažiavę tautinių 
šokių ir dainų ansambliai iš 20 
valstybių, iš viso 2.400 dalyvių. 
“Gintaras” atstovavo Kanadai.

Grįžo kaip laureatai. Ansamb
lio atliktasis šokis “Aštuonytis” 
laimėjo pirmą premiją, o solis
tas Rimas Paulionis — antrą 
už atliktas lietuvių liaudies 
dainas.

Gintariečiai Londone pašoko 
visą eilę tautinių šokių. Puoš
nūs drabužiai, ritmas, iškilmin
gumas, vienodumas, šokiuose iš
reikšta nostalgija ir humoras 
daugeliui, ypač moterims, iš
traukė ašaras. Tokie visi jau
ni... tokie visi gražūs ...

Toks puikus šokių atlikimas 
daugeliui buvo nematytas. Žmo
nių privažiavo daug. Taip pat 
buvo ir kitataučių.

Solistas laureatas R. Paulio
nis su savo grupe taip pat pui
kiai dainavo. Deja, tik kažkaip 
nesiderino (toks įspūdis liko) 
prie tautinių drabužių, gintarė
lių ant kaklo, liaudies dainų, 
kanklių garsų ... padainuotieji 
šlageriai. Nusivylimas sukėlė 
net juokelį, išgirdus prieška
rinį Kauno gatvelių bene Šaba- 
niausko dainuotą “Paskutinį 
sekmadienį”. Ačiū Dievui, tos 
eilutės, kur prasideda “pasku
tinį sekmadienį, bučiuoju tavo 
lūpas ...” vis dėlto nebuvo pa
dainuotos.

D. Britanijos lietuviai, kaip 
ten būtų, bet tikrai ne pigaus 
miesčioniško skonio tautiečiai.

Po koncerto žiūrėjau į jaunuo
lių skautų-čių maloniai iškaitu
sius veidus. Net neatpažįstami, 
emocijų pilni, žvilgančiomis aki
mis, susižavėję net ir tie užkie- 
tėjusieji, iš kurių sunku stovyk
loje žodį ištraukti, ir tie dar vis 
kalbėjo, kad buvo gražu. Toron
to “Gintaro” koncertas padarė 
didžiausią lietuvišką įspūdį 
jaunimui. Kitą dieną keli gin
tariečiai aplankė stovyklą. Nu
stebau, kai vienas gintarietis 
pasakė: Toronto publika yra 
mums šalta. Ą^tąį.gąlį. Įjįitį?

DBLS centro valdyba surengė 
gintariečiams priėmimą Lietu
vių namuose Londone. Savo 
ruožtu taip pat ir DBIjJ sąjun
ga.

Paskaitos
Stovyklos metu turėjome vi

są eilę paskaitų. Apie šv. Ka
zimierą įdomiai kalbėjo ir po 
to diskutavo su klausytojais 
Vincentas O’Brien. Žinomasis 
britų pasaulyje sklandytojas 
P. Požęrskis ir jo žmona kalbė
jo apie sklandymą. Rūta Popi- 
kienė kalbėjo apie Lietuvos ir 
iš viso apie pašto ženklų rinki
mą. Paskaita buvo pailiustruo
ta Lietuvos pašto ženklų albu
mais. Tai sukėlė didelį visų su
sidomėjimą. Taip pat R. Popi- 
kienė suruošė savo puikių tau
tinių audinių, lėlių ir kiauši
nio lukštų dirbinių parodą. E. 
Šova parodė filmų iš praėjusių 
metų stovyklų.

Į stovyklą buvo atvažiavę ir 
DBLJ sąjungos pirmininkas Ro- 
mas-Algirdas Juozelskis, sek
retorius Algis Kuliukas, “Ly
nes” redaktorius Vidas Puodžiū
nas ir tos sąjungos veikėjas Al
gis Silnickas.

Pirmieji du anglų kalba pasa
kojo apie DBLJ s-gos ir PLJ s-gos 
reikalus. R. Juozelskis savo kal
boje iškėlė labai įdomų klausi
mą. Klausė, kur dingo 40-50 me
tų asmenys Britanijoje? Yra tik 
senimas ir jaunimas. Vidurio 
nėra. Gal tik vienas kitas.

Kas krito į akį, tai tasai išsi
lavinęs, aukštuosius mokslus 
baigęs jaunimas. Jų ir kalbos 
buvo logiškos, aiškios, trumpos, 
perpintos rimtim ir humoru. Be 
to, kas gali būti gražiau, kaip 
tai, kad jaunimas kalba jauni
mui! Visi, kaip man atrodė, pri
siekę lietuviai!

Kaip ir visada, vienas vėlus 
vakaras buvo skirtas Tėvynės 
Mišioms, kurios buvo atlaiky
tos a.a. Vlado Kupsčio, skautų 
rėmėjo, atminimui.

Svečiai ir dovanos
Per paskutinę skautų suei

gą sulaukėme visos eilės sve
čių iš Londono ir kitų Britani
jos vietovių. Stovyklos viršinin
kas S. B. Vaitkevičius padėkojo 
visiems už teikiamą paramą sto
vyklai ir daugelį metų kaip tik 
skautų stovyklos metu atvažiuo
jantiems į Sodybą praleisti sa
vo atostogų. Tai skautų rėmė
jai Silnickai, B. Kuzmickaitė, 
B. Nemajuškienė, Pr. Gudiškis ir 
kiti.

Be skautavimo pranešimų, 
įžodžių ir kitų skautiškų įsipa
reigojimų ir padėkų, buvo pa-

A. a. PRANAS NAUJOKAITIS darbingo amžiaus metais prie savo rašomo
sios mašinėlės, kuria naudojosi ruošdamas savo rankraščius

Visi ryžkimės 
Lietuvai
(Atkelta iš 5-to psl.)

Dėkodamas už tokį Bendruo
menės mostą, jis pareiškė 
esąs artimai susigyvenęs su 
lietuviais. “Belieka man tik 
lietuvių kalbą išmokti, o gies
mių melodijas jau moku. Mano 
troškimas, kad, Lietuvai išsi
laisvinus, galėčiau su pačiais 
pirmaisiais grįžtančiais lie
tuviais drauge vykti jūsų kraš
to aplankyti, apie kurį esu 
daug girdėjęs ir prie kurio esu 
prisirišęs”.

Sugiedojus "Ilgiausių metų”, 
Argentinos lietuvaitė Adriana 
Jocytė paskutinę savo dainų 
repertuaro dalį skyrė vysku
pui Delgado. Širdį graudino 
lietuvių liaudies ir miško bro
lių dainos, jungiančios Pie
tų Amerikos lietuvius su tėvų 
žeme ir skatinančios visus 
ryžtis Lietuvai bei ištesėti.

Po vakarienės Luis Rosales 
“miniteka” linksmino vaka
rienės dalyvius iki vėlyvos 
nakties. Sekantį ankstyvą ry
tą kongresininkai turėjo vykti 
į Pozo de Rosas — kitą vieto
vę kalnuose tęsti kongreso ir 
jaunimo suvažiavimo progra
mos.

V. GASPERIENĖ įteikia gėlių puokštę Toronto “Gintaro” vadovui J. 
KARASIEJUI Britanijos Londone, kur gintariečiai koncertavo vietos 
lietuviams ir susilaukė labai šilto priėmimo

skirstytas P. Varkalos duota
sis 100 svarų geriausiai lietu
viškai kalbančiam jaunuoliui. 
Šiais metais pati didžiausia iki 
šiol 50 svarų premija buvo pa
skirta išskirtinai lietuvaitei. 
Tai 12 metų amžiaus Rimutė Gas- 
peraitė. Ji ne tik laisvų laisviau
siai kalba lietuviškai, bet ir skai
to bei rašo lietuviškai. Dainuo
ja, skambina pianinu ir, pagal 
skautų leidinėlio red. E. Šovą, 
auga busimoji “Budėkime” re
daktorė. O gal ir “Europos lie
tuvio”? Ir dabar savo straips
niais ji gausiai užpildo “Budė
kime” lapus.

20 svarų buvo paskirta .10 me
tų Kventinui Canty iš Škotijos. 
Nors jis ir nemoka lietuviškai, 
bet jo tylus lietuviškas entuziaz
mas visiškai pateisino antro
sios premijos paskyrimą. Jis 
vis norėjo pasidalinti savo ži
niomis apie Žalgirio mūšį, kurį, 
girdi, laimėjo Vytautas, sumu
šęs vokiečius.

Likusieji 30 svarų buvo pada

15,000 Lietuvių...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

sėdint ir stebint, taip gera 
sieloje, taip malonu stebėti 
ir norisi sakyti su ana iš Wil- 
kesburio tautiete: “Kaip ge
rai, kad aš lietuvė”.

Nori būti lietuviu
Atrodo, kad yra žmonių, ku

rie nori būti lietuviais. Pra- 
eidams pro stalus, pamačiau 
vieną pusamžį vyrą, stebintį 
knygą, ant kurios viršelio bu
vo užrašyta pavardė Zobars- 
kas. Praeidamas pasakiau ang
liškai, kad tas žmogus nese
niai mirė. Parodžiau į Zobars- 
ko pavardę ir nuėjau. Bet tas 
simpatingas žmogus vėliau ma
ne pasivijo ir pradėjo kalbin
ti. Kas yra Lietuvos sostinė? 
Sakau Vilnius. Jo tėvas buvęs 
iš Vilniaus. Sakėsi norįs nu
važiuoti į Lietuvą pažiūrėti, 
kur jo miręs tėvas gyveno. Pa
tariau susirasti gimines — bus 
smagiau pas juos važiuoti. Jis 
pralinksmėjo. To vyro pavar
dė — Shablevisz. Jo tėvas sakė 
esąs lenkas. Bet gal tik pakeis
ta pavardė. “Gal ir aš lietuvis” 
— kalbėjo tas vyras. Atsisvei
kindamas jis dar kartą pabrė
žė, kad jis yra Edis Shablevisz 
ir kad jam buvo malonu su ma
nim pasikalbėti.

lyti kitiems trims paskatinimui 
ir toliau likti, kokiais yra.

Stovyklos viršininkas S. B. 
Vaitkevičius prašė organizaci
jas ar pavienius asmenis, kad 
taip pat paskirtų piniginę do
vaną ir kiek vyresniems pavyz
dingiems skautams, kalbantiems 
lietuviškai ir besidomintiems 
lietuviškais reikalais.

Stovyklai geriausius linkė
jimus atsiuntė: LSS tarybos 
pirm. v.s. S. Miknaitis, s. kun. 
dr. S. Matulis, MIC, Derbyshire 
anglų skautų vardu J. Booth, 
v.s. B. Zinkus, Ateitininkų dr- 
vės vardu S. Kasparas ir Kr. Ver- 
šelytė.

Vadovai, kaip ir visada, su 
ištverme ir pasiryžimu tvarkė 
stovyklą. M. B-nė

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

Pranas Naujokaitis, gimęs 
1905 m. spalio 2 d., mirė š. m. 
rugpjūčio 12 d. Paskutinius ke
lerius metus nebuvo geros 
sveikatos, bet, nepasiduoda
mas negalioms, 1982 m. išleis- 
dino savo poezijos rinkinį 
“Saulėleidis”. Rašydavo, dėl 
susilpnėjusio matymo su žmo
nos Linos pagalba, “Darbinin
ke” savaitinį skyrių iš “Paverg
tos Lietuvos kultūrinio gyve
nimo”, recenzuodavo knygas 
periodikoje. Žmonai Linai kur 
išvykus, talkindavo skaitymu 
jam K. Jankūnas ir gal kas dau
giau.

Baigiantis 1980 m. vasarai, 
su juo važiavome į Juozo Ga- 
bės atsisveikinimo graudulį 
Brukline pas M. Šalinskienę 
(Nelės Mazalaitės vyras Juo
zas buvo miręs Kenebunke ato
stogų metu). Graudus buvo tas 
mūsų trijų važiavimas ir bu
vimas su Nelės skausmu. Pra
nas guodėsi, kad jam buvę kiek 
pasilpusi viena akis, bet gy
dytojo nurodymu, vitamino C 
3.000 mg. labai padeda ir jau 
galįs matyti kambario nuoto
lyje.

Paskutinį kartą 1981 m. ko
vo mėn. visi susitikome lite
ratūriniame pobūvyje, K. Gri- 
gaitytei gavus premiją, jos na
muose. Pranas nebuvo jau la
bai judrus. Prasėdėjo fotelyje 
netoli Nelės, žmonos Linos ir 
kitų paglobojamas. Po litera
tūrinės programos ir vaišių 
besirengiant skirstytis, Pra
nas pajuokavo negalįs atsibu
čiuoti atsisveikinant, nes iš 
lūpos neseniai jam išpjovė vė
žiuką.

— O, tai nieko, odos vėžys 
nepavojingas! — sušnekome 
keli.

— Nebuvo tai odos vėžys, bet 
kaip reikiant vėžiukas. Dak
tarai tikina, kad viskas išim
ta. Tikėkimės! — nelinksmai 
nusišypsojo Pranas.

Paskutinį kartą pas Liną ir 
Praną Naujokaičius viešėjom 
gal 1977 m. Jų sodyba labai 
graži. Ten pas juos pabuvoti 
visuomet būdavo malonu. Li
na pasižymi nuostabiu vaišin
gumu, elegancija ir draugiš
kumu. Ji Prano dienas tikrai 
nušvietė naujos laimės ir jau
kumo spinduliais, abiem ne
tekus anksčiau vienam vyro, 
kitam žmonos. Lina ir Pranas 
buvo šauni pora.

Daugiau neteko išgyventi 
turiningo literatūrinio pobū
vio šiose apylinkėse su Pranu. 
Buvo dar vienas Vasario šven
tės proga Pauliaus sušauktas, 
užbaigiant buvusią tradicinę 
paveikslų parodą. Pranas jame 
nedalyvavo.

Dabar jau nebėra nei šiapus, 
nei anapus Hudsono literatū
rinių popiečių gyvybės. Vieni 
iškeliauja amžinybėn, kiti Flo- 
ridon, trečius amžius ir nega
lios paliečia. Užsidaro ne tik 
literatūrinės durelės, bet ir 
tradicinė paveikslų paroda va
saryje nebevyksta.

O būdavo kitaip: kol nebuvo
me išsklidę N.J. nuotoliuose, 
rengdavome literatūrines po
pietes vieno ar kito namuose. 
Dalyvaudavo J. Aistis, kun. 
dr. Norius, kun. dr. A. Paškus, 
pianistė Julija Rajauskaitė, 
Irena ir Julius Veblaičiai, Ne
lė Mazalaitė su vyru Juozu Ga- 
be, Pranas su Lina Naujokai
čiai ir mes kaimynės. Kiekvie
nas dalyvis savu įnašu pratur
tindavo popietę, o Pr. Naujo
kaitis kruopščiai paruošdavo 
naujai supažindinamos knygos 
apžvalgą. Kartais ne vienos, 
jei mažesnės. Gėrėdavomės jo 
įžvalgumu, taktu, talentu, na
grinėjant autorių. Tie, kurie 
lyg norėdavo ignoruoti Naujo
kaitį, nežino, koks jis buvo di
delis literatūriniu-apžvalginiu 
žodžiu. Pranas rūpestingai pa
siruošdavo knygos apžvalgai ir 
sumaniai ją perduodavo klau
santiems. Kun. dr. Norius mėg
davo su juo panagrinėti kai ką 
savo požiūriu ir iš to visiems 
atsirasdavo naujo turinio. De
ja, ir kun. dr. Norius jau kele- 
ri metai ilsisi vienišas tolimo
je Montanoje po vešlia puši
mi ..

Kai vienos iš mano knygų su
sipažinimo proga Pranas gero
kai man pabraukė, pajuoka
vom abudu. Sakau:

— Matai, aš patį į rašytojų 
draugiją priėmiau Augsburge, 
o dabar taip mane mali...

— Taip, tikrai, — sako jis, — 
pati jau buvai rašytojų drau
gijoje Biržiškos entuziazmo 
dėka, pirmame suvažiavime 
Tiubingene pasiūlius visus da

lyvaujančius urmu priimti. 
Pati ten buvai, o aš nebuvau, 
nes toli gyvenau. Manau atsi
meni, kaip Augsburge niršo tie 
patys tikrieji, norėdami apsi
valyti nuo netinkamų, o aš, jų 
nusivylimui, irgi buvau tuomet 
priimtas.

Baigdavome juokavimus pa
sidžiaugdami, kad kiekvienas 
galime kurti pagal savo išga
les ir sugebėjimus, be pavy
do tobuliesiems.

Tarp visų Pr. Naujokaičio 
dedikuotų knygų radau išplėš
tą lapą su šiais žodžiais: “Mie
lai Audronei O.B. Gyvenimas 
visada yra didelis, nors jį pra
eitume ir visai mažais žings
niais. Autorius. Brooklyn, 1959 
m. liepos 31 d.”

Neatrenku, kokia proga tie 
žodžiai įrašyti — gal jo “Ma
žų žingsnių” knygai pasiro
džius. Tą leidinį labiausiai 
mėgau iš jo poezijos, kurios 
čia dabar nėra su kitomis jo 
knygomis — liko tik dedikuo
tas lapas.

Pr. Naujokaitis pirmą pub
licistinį reportažą išspaus
dino “Ateityje” 1926 m., o poe
ziją pradėjo spausdinti 1927 
m. Rašė daug straipsnių lite
ratūrinėmis temomis, o nuo 
1932 m. buvo “N. Romuvos” 
recenzentu.

Rankraščiuose Lietuvoje 
liko eilėraščių rinkinys “Ties 
dainuojančiais vandenimis” ir 
3 v. pjesė “Lietuviškos vestu
vės”, vaidinta kelis kartus Uk
mergės gimnazijoje. Kitos Pr. 
Naujokaičio knygos: eilėraš
čiai: “Prie svyruojančių ber
žų”, 1930 m. n. Lietuvoje; “Švie
sos mergaitė”, Ateitis, Brook
lyn, N.Y., 1959 m.; “Akmens 
širdis”, Ateitis, Brooklyn, N. Y., 
1960; “Auksiniai rageliai”, 
Liet. Knygos Klubas, Chicago, 
Ill., 1969; “Saulėleidis”, Dar
bininkas, 1982; romanai: “Upe
liai negrįžta į kalnus”, Liet. 
Knygos Klubas, Chicago, Ill., 
1959 m.; “Įlūžę tiltai”, Vaga, 
Brooklyn, N.Y., 1961 m.; “Žy
dinčios dienos”,‘Draugo’ roma
no konkurso premiją laimėjęs 
romanas, Liet. Knygos Klubas, 
Chicago, Ill., 1967; “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Darbininkas, 
Brooklyn, N.Y., 1972; vaikams: 
“Maži žingsniai”, LB Niujorko 
apygarda, 1960: mokslinės kny
gos: “Lietuvių literatūra”, Li
teratūros istorijos trumpoji 
laida, Patria, 1948; “Lietuvių 
literatūros istorija”, keturi 
tomai, LB kultūros taryba, Chi
cago, Ill., 1973-1976; “Kalbi
ninkas Juozas Senkus”, biogra
finė apybraiža, ‘Darbininkas’, 
Brooklyn, N.Y., 1980.

Pranas gimė 1905.X.2 Papar
tynų kaime, Šakių vis. ir aps. 
Baigė “Žiburio” gimnaziją Ša
kiuose, studijavo VD universi

10 dienų liaudies meno ekskursija Lietuvoje 
ir dvi naktys Helsinkyje

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

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

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

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

koncertas.

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

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

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

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

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

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

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

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

dovanas Lietuvoje
‘ tarpininkauja palikimų sutvarkyme.

tete lietuvių ir vokiečių kal
bas, literatūrą, pedagogiką- 
psichologiją. Studijas gilino 
Berlyno universitete 1930 m. 
Nuo 1934 m. — Ukmergės gim
nazijos mokytojas, 1941-44 m. 
jos direktorius. Pasitraukęs į 
Vokietiją — Detmoldo lietu
vių gimnazijos vicedirekto
rius, 1946-48 m. Augustdorfo 
lietuvių gimnazijos mokytojas.

Atvykęs į Ameriką, Brukline 
įsteigė šeštadieninę lietuvių 
mokyklą, buvo “Tiesos kelio”, 
“Eglutės”, “Ateities” redakto
riumi. Mokydamasis gimnazi
joje, veikė ateitininkuose, vė
liau studentų “Šatrijos” kor
poracijoje (ateitininkų), buvo 
jos pirmininku, keletą metų 
buvo Lietuvių katalikų federa
cijos sekretorium, aktyviai 
reiškėsi Vilniui vaduoti są
jungoje kaip Ukmergės apygar
dos pirmininkas, Vokietijoj ir 
Amerikoj — Rašytojų dr-jos ir 
žurnalistų sąjungos valdybų 
narys, kr. demokratų centro 
valdybos narys.

Kaip literatas dar reiškėsi - 
“Ateities spinduliuose”, “Židi
nyje”, “Gaisuose”, “Granite”, 
“Aukštaičių žemėje”, “Ryte”, 
“Eglutėje”. Literatūros kriti
kos daugiausia rašė “N. Romu
vai”, “Ateičiai”, “Židiniui”, 
“Lietuvių žodžiui”, “Draugui”, 
“Aidams”, “Tėviškės žibu
riams”. Pasirašydavo pavarde, 
inicialais Pr.N., Pasierčio 
Aidas, Alg. Kalvelis, V. Ben
jaminas ir kt.

Pr. Naujokaičio mirtis yra 
didelė netektis šeimai, vai
kams, lietuviškam žodžiui ir 
visuomenei. Niekas nesame 
amžinas, bet Pranas dar ne
buvo gilios senatvės vežime, 
tik nesveikatos nugalėtas. Te
būna jam gera Viešpaties so
duose. Audronė O.B.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



Apie tai dar nesapnavome
Kai kuriose katalikų mokyklose pasitaiko keistų dalykų
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Cl K11LT1RIIMEJE VEIKLOJE
JUOZAS KOJELIS

Kas, skaitytojų nuomone, 
galėtų skelbti tokias idėjas:

“Nuo 1959 metų Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Sovietų Sąjun
ga pasirašė 14 ginklų kontrolės 
susitarimų, ir nė vienos iš jų iki 
šiol nepažeidė Sovietų Sąjunga”.

“Būtų kvaila Sovietų Sąjungai 
užpulti Jungtines Amerikos Vals
tybes atominiais ginklais, kada 
ji žino, kad ir pati būtų paliesta 
kritulių radiacijos, jei Amerika 
net nebepajėgtų tuo pat atsaky
ti... Sovietai negali užpulti Ame
rikos nė konvenciniais ginklais, 
nes iš šiaurės ir pietų ji apsupta 
draugiškų valstybių, o iš rytų ir 
vakarų — vandenynų”.

“Laisvojo pasaulio karinė gy
nyba pirmiausiai tarnauja apsau
goti Amerikos ekonominiams in
teresams, o ne laisvei ar žmogaus 
teisėms”.

“Marksistinė sovietų teorija 
išsivystė devynioliktojo šimtme
čio pabaigoje kaip atsakymas į 
liberalinio' kapitalizmo neteisin
gumą. (Marksizmas) pabrėžia visų 
žmonių lygybę, bet ne kaip atski
rų individų, kurie gali krauti tur
tą kitų sąskaitom Visi žmonės yra 
dalis socialinės visumos (valsty
bės) ir turi dalytis bendromis gė
rybėmis. Niekas negali turėti pri
vačios nuosavybės. Visiems yra 
garantuojama teisinga materiali
nių turtų dalis. Marksistinis so
cializmas moko, kad tikroji eko
nominė lygybė ateina tik per kla
sių kovą ...”

Visos citatos paimtos, dauge
lio nustebimui, ne iš leidinio, 
vartojamo Sovietų Sąjungos, 
Kubos ir Nikaragvos mokyklo
se, bet iš Notre Dame katali
kių seselių vienuolijos veda
mos mokyklos vadovėlio Ame
rikoje. Dar nuostabiau, kad 
tas vadovėlis yra vartojamas 
tikybos pamokose. Vadovėlio 
pavadinimas — “Morality II — 
PEACE THROUGH JUSTICE”; 
autorė — sesuo Louise Marie 
Prochaska, S.N.D., vyr. redak
torė sesuo Loretta Pastva, 
S.N.D.; išleido Benziger Pub
lishing Company, Encino, Ca
lifornia (17337 Ventura Blvd., 
Encino, CA 91316). Kiek apri
botą “imprimatur” davė Kliv- 
lando vyskupas Anthony M. Pil- 
la, D.D.,M.A., 1983 m.

Vadovėlyje nebėra kryžiaus 
ir nebeprisimenama asmeni
nė žmogaus nuodėmė. Kryžių 
pakeitęs “peaceninkų” me- 
dalijonas, vadinamas “chicken 
footprint”, ir kalbama tik apie 
“socialinę nuodėmę”.

Kalta Amerika
Pagal vadovėlį, pagrindinis 

socialinio ir politinio neteisin
gumo šaltinis pasaulyje esanti 
Amerika. Tiksliau kalbant, 
Amerikos baltieji žmonės, ku
rie skriaudžia juoduosius, azi
jatus, pietų amerikiečius ir ... 
žydus.

Būtų neteisinga sakyti, kad 
vadovėlyje nieko nėra teigia
mo. Daugelis skelbiamų prin
cipų yra teisingi, k.t. taika, 
socialinis teisingumas, tarpu- 
savė žmonių meilė; pasisako
ma prieš segregaciją, rasinę 
diskriminaciją, ginklavimosi 
lenktynes. Bet kai tų princi
pų vykdymą gyvenime vadovė
lio autorė iliustruoja pavyz
džiais ar vaizdinėmis priemo
nėmis, visa kritika nukreipta 
prieš Ameriką ir baltuosius 
amerikiečius. Antroje vietoje 
atakuojama Pietų Afrika, ir 
nė vieno neigiamo faktelio 
apie Sovietų Sąjungą. Prie
šingai, kaip straipsnio pradžio
je pateiktos citatos rodo, ko
munizmas pavaizduojamas la
bai šviesiomis spalvomis.

Vadovėlis gausiai iliustruo
tas, bet ir vėl — nuotraukų kal
ba ta pati kaip ir raidžių: bal
ti žmonės turtingoje krautuvė
je prisikrovę vežimėlius mais
to gėrybių, stambus “buržu
jus” ima pinigus iš banko, o 
gi policininkas laiko žmogelį 
už gerklės, tautinės apsaugos 
vyrai atstatę šautuvus prieš 
streikuojančius darbininkus, 
kitur žygiuoja nacių gretos, 
daugybė vaizdų iš demonstra
cijų prieš ginklavimąsi su pla
katais: “Stop sending guns”, 
“177 out of 195 Vermont Towns 
VOTED FOR THE NUCLEAR 
ARMS FREEZE”; Ku Klax 
Klan demonstracijų plakatai 
— “The only way to end NIG
GERS IS EXTERMINATE” ir 
t.t.

Religijos vadovėlyje beveik 
niekur nekalbama apie Die
vą. Kadangi nebėra asmeni
nės nuodėmės ir Dievo įstaty
mų laužymo, už kurį žmogus 
asmeniškai atsakingas, tad 
kam apie Dievą ir bekalbėti. 
Pamiršus Dievą, pagal naują 

“išsilaisvinimo teologijos” 
mokymą, geriau orientuotis į 
marksistinį socializmą. Juk, 
pagal šį vadovėlį, “krikščio
nybė gali išsilaikyti, ir komu
nizmui užvaldžius, bet neturi 
jokių galimybių išlikti, žemę 
sunaikinus (atominiais gink
lais)”.

Nukenčia ... Jėzus Kristus
Po visų įrodinėjimų, kad 

Sovietų Sąjunga Amerikos nei 
atominiais, nei konvenciniais 
ginklais nepuls, o jei ir pul
tų ir užimtų, nebūtų taip blo
ga, — religijos vadovėlis Ame
rikos katalikų jaunimą in- 
doktrinuoja prieš Amerikos 
ginklavimąsi. Nurodęs į tei
singą principą, kad “Dievas 
nepaskyrė vienos tautos ar 
žmonių viso pasaulio valdyti 
ar jo dalį pajungti”, Amerikos 
katalikų mokyklos religijos 
vadovėlis cituoja Leonido I. 
Brežnevo kardiologo dr. Yi 
Chazovo žodžius: “Pasirodo 
pareiškimų, skelbiančių, kad 
atominis karas gali būti lai
mėtas, kad galima kariauti ri
botą atominį karą, kad žmoni
ja ir biosfera galinti išsilai
kyti ir visuotinės atominės 
katastrofos sąlygose. Tai yra 
iliuzija, kuria daugelis (karo 
ir politikos) vadų patys netiki 
ir kuri turi būti išsklaidyta”. 
Taigi, katalikų mokyklų vado
vėlis Dievo valiai paremti au
toritetu pasirenka Leonido 
Brežnevo kardiologą (!).

Vadovėlis nurodo, kiek Indi
jos vaikų būtų galima išmaitin
ti'už vieno karinio helikopte
rio kainą, o už vieną povande
ninį “Trident” laivą Jungtines 
Tautas su visomis agentūromis 
būtų galima išlaikyti ketverius 
metus. Iš ginklavimosi laimin
čios privačios bendrovės, tarp
tautinė ginklų prekyba (Ameri
ka esanti svarbiausia ginklų 
eksporto šalis), aukštieji ka
riškiai ir tos srities mokslinin
kai. O kas nukenčia? Kai bilijo
nų bilijonai nueina karo reika
lams, vadovėlis moko, esą nu
kenčia pasaulio jaunimas ir 
neturtingieji; studentai esą 
negauna valdžios paskolų, vai
kai negauna išlavinimo ir svei
katos apsaugos, o pagaliau la
bai nukenčia ir pats . .’. Jėzus 
Kristus.

Savo antiamerikietinei ir 
prokomunistinei indoktrinaci- 
jai vadovėlio autorė naudoja 
net suklastotą statistiką. Pa
dariusi teigimą, kad “dešimt 
kraštų, gaunančių iš Ameri
kos didžiausias karinės ir eko
nominės pagalbos sumas, yra 
vienos iš pikčiausių pasaulio 
diktatūrų”. Ji tuos kraštus ir 
išskaičiuoja: Pietų Korėja, 
Filipinai, Indonezija, Tailan- 
•dija, Čilė, Argentina, Urug
vajus, Haiti, Brazilija ir, 
anksčiau, Iranas. Patikrinus 
1980 m. statistiką, didžiausias 
sumas gavo Izraelis, Egiptas, 
Turkija, Meksika, Ispanija, 
Indonezija.

Tėvams reiktų susirūpinti
Katalikų religijos vadovė

lis, užmiršęs Dievą, jaunas 
aukštesniųjų mokyklų moki
nių sielas ruošia priimti 
marksizmą. Kas rašoma vado
vėlyje, mokiniai turi išmokti. 
Bet tėvai dažai nežino, ko vai
kai mokykloje mokosi. Ypač iš 
inercijos dar vis pasitiki ka
talikiškomis mokyklomis. Bet 
jas irgi yra apnikęs amaras.

Vienoje mokykloje tokios 
“religijos” dėstymui buvo pa
sipriešinta. Viena lietuvių 
sąmoningos šeimos mergaitė 
pastebėjo, kad su religijos 
dėstymu 11-tame skyriuje kaž
kas netaip. Pasitarus su tėvais 
ir artimaisiais bei suorganiza
vusi dar kelis to skyriaus mo
kinius, paruoštais argumen
tais atakavo religijos dėsty
toją. Pasirodė, kad dėstytoja 
žinojo tik tai, kas buvo vado
vėlyje parašyta. Mažiausio su
pratimo neturėjo apie katali
kų būklę Lietuvoje nei kituose 
komunistų pavergtuose kraš
tuose. Nepajėgdama atsispirti, 
diskusijas dėl “kilusios kont
roversijos” nutraukė ir perėjo 
prie kitos temos.

Tėvai turėtų daugiau domė
tis mokyklomis, kurias lanko 
jų vaikai. Moterys, kurios ne
šioja vienuolių uniformas, 
šiais laikais būna suklaidin
tos universitetuose. Jos ten 
gali vaikams padaryti nepatai
somos žalos.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)

Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS gamtovaizdis “Mėnesiena Bronte”. Jos paveikslų paroda rengiama š. m. rugsėjo 
28 — spalio 14 dienomis Ontario Oakvillės galerijoje “The Old Bronte Post Office Gallery” (86 Bronte Rd. S.)

Čiurlionis — kūrėjas ir žmogus
Pomirtinė kunigo Stasio Ylos knyga, užbaigta kitų rankomis

PR. NAUJOKAITIS

1983 m. kovo 24 d. netikėtai 
miręs kun. Stasys Yla buvo pla
čių horizontų religijos ir kul
tūros veikėjas, rašytojas, poe
tas (jo eilėraščių rinkinys “Su
tryptam kely”, 1947). Savo reli
ginės istorijos veikale “Šiluva 
žemaičių istorijoje” St. Yla 
plačiai atskleidžia ne tik pro
testantizmo plitimą Lietuvoje 
XVI š. ir po to sekusį katali
kybės atsigavimą, bet ir duoda 
platų Lietuvos, ypač Žemaiti
jos, kultūrinį vaizdą.

Savo kacetinių atsiminimų 
knygoje “Žvėrys ir žmonės die
vų miške” St. Yla į kankina
muosius ir kankintojus pažvel
gia psichologiniu žvilgsniu ir 
tuo pakyla aukščiau įprastų 
atsiminimų žanro. Knygoje 
“Dievas sutemose” psicholo
giškai paryškina kultūrinia
me fone žymiųjų Lietuvos žmo
nių religines krizes. O knygo
je, “Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje” mėgina kiek 
kitaip negu įprasta pažvelgti 
į svarbiausius mūsų tautinės 
kultūros ugdytojus (nuo M. 
Mažvydo iki arkivyskupo J. 
Skvirecko). Platus Vilnijos 
ir visos Lietuvos nepriklau
somybės pradžioje kultūrinis, 
visuomeninis ir politinis vaiz
das duotas arkiv. Jurgio Matu
laičio biografijoje.

Iš minėtų veikalų St. Ylą pa
žįstame kaip plačios apimties 
lietuvių kultūros istoriką. Ir 
pagaliau po ranka turime pas
kutinę St. Ylos knygą — išsa
mią M. K. Čiurlionio monogra
fiją, parašytą ir pradėtą spaus
dinti paskutiniais autoriaus 
gyvenimo metais, tačiau skai
tytojus pasiekusią tik 1984 m. 
Ją išleido Amerikos lietuvių 
leidykla — Lithuanian Library 
Press Inc. 1984 m. Čikagoje. 
Su gausiomis fotografinėmis 
nuotraukomis knygą gražiai 
išspausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Viršelis, aplankas 
ir meninė priežiūra — dail. P. 
Aleksos.

Tai stambus leidinys — smul
kiu raidynu spausdintas turi 
468 psl. Tai pati plačiausia 
iki šiol parašyta M. K. Čiurlio
nio monografija. Ji apima ne 
tik ištisą M. K. Čiurlionio gy
venimą, jo kūrybos pastangas 
ir kūrinių metriką, bet ir jo 
kūrybos vertinimus jam gyvam 
esant ir po jo mirties iki šių 
dienų.

Knyga parašyta labai kruopš
čiai, su daugybe citatų, su šal
tinių nuorodomis ir būdingo
mis istorinėmis fotografijomis. 
Matyt, St. Yla yra panaudojęs 
M. K. Čiurlionio giminių ir ki
tų artimųjų atsiminimus, pa
ties menininko, jo žmonos ir 
kitų Čiurlionį arčiau pažino
jusių laiškus bei visas apie 
Čiurlionį iki šiol parašytas 
knygas.

Atsiųsta paminėti
LES MARTYRS DANS LES PAYS 

DE L’EST. Šiame leidinyje iliust
racijų forma pavaizduojamas ti
kinčiųjų persekiojimas sovieti
niuose kraštuose. Šeši puslapiai 
paskirti Lietuvos katalikams. 
Leidėjas — Univers Media, 51 rue 
Vivienne, F-75002 Paris, France. 
Autorių eilėje minimas ir kun. 
Petrošius. Išleista 1984 m.

Kai kuris skaitytojas gal pa
sakys, kad knygoje esama per 
daug smulkmenų. Bet juk kas
dieninis gyvenimas ir suside
da iš smulkmenų. O pro tas 
smulkmenas ryškėja didinga 
kūrėjo asmenybė, jo užmojai, 
siekiai, laimėjimai, nesėkmės 
ir nusivylimai — matyti žmo
gus ir kartu kūrėjas, išsiski- 
riąs iš aplinkos savo spalvin
ga asmenybe ir dideliu šakotu 
talentu, netilpusiu į įprasti
nes nusistovėjusias muzikos 
bei tapybos formas.

Tokią tad M. K. Čiurlionio 
monografiją parašė St. Yla. 
Knyga vietomis skaitoma kaip 
stipriai intriguojantis roma
nas. Tokios knygos turinio nuo
sekliai beveik neįmanoma at
pasakoti. Dėl to šioje apybrai
žoje trumpai stabtelėsiu tik 
ties svarbiausiais M. K. Čiur
lionio gyvenimo epizodais.

Tėvai, gimtinė, vaikystė
Didžiųjų žiųonių biografi

jos dažniausiai pradedamos 
nuo tėvų ir aplinkos. Taip daro 
ir St. Yla. M. K. Čiurlionio tė
vas Konstantinas buvo pasitu
rinčio Dzūkijos ūkininko sū
nus. Mokėsi jis Liškiavos vie
nuolių mokykloje, paskui pas 
seną Liškiavos vargonininką 
išmoko skambinti fortepijonu, 
groti vargonais, prasilaužė 
lotynų kalboje, išmoko vesti 
parapijos knygas. Greitai tapo 
vargonininko pagalbininku, o 
tam mirus — Liškiavos vargo
nininku.

Čia jis vedė vokiečių kilmės 
Seirijų miestelio merginą ru- 
daakę Adelę Radmanaitę, susi
žavėjusią vargonų muzika.

Vargonininkaujant Varėno
je, Čiurlioniams gimė pirma
sis sūnus, busimasis meninin
kas, pakrikštytas Mikalojaus 
Konstantino vardais, žmonių 
vadinamas Kostu, o šeimoje 
— Kostuku.

Tėvas dar trumpai vargoni
ninkavo Ratnyčioje, pagaliau 
ilgam laikui įsikūrė kurorti
niame Druskininkų miestely
je. Čia prie Druskonio ežero 
Čiurlioniai išsinuomojo namą, 
kol pagaliau nusipirko sko
lon du namelius pačiame Drus
kininkų viduryje. Tačiau fili- 
jinės Druskininkų šventovės 
vargonininko pajamos buvo 
menkos. Šiaip taip šeima su
vesdavo galą su galu iš augi
namų daržovių, sodo ir vasa
rotojų nuomų jų vasarą užlei
džiamu namukų.

Motina buvo švelni, rūpes
tinga, labai mylinti gausią sa
vo šeimą. O tos šeimos gimė 10 
vaikų, užaugo 8. Motina buvo 
sulietuvėjusi, mokėjo daug 
dainų, raudų, pasakų, pada
vimų. Mėgo muziką. Daug dai
nuodavo, pasakodavo vaikams^ 
Graudžia dzūkiška motinos 
rauda ji Rasų kapinėse atsi
sveikino savo mirusį Kostuką.

Didelis pasakotojas buvo 
ir tėvas. Jis mėgo bendrauti 
su žmonėmis, buvo linksmo 
būdo, aistringas žvejys, lan- 
džiotojas po miškus, šioks toks 
medžiotojas. Namuose tvar
kingas, vaikams griežtas, tik 
Kostui nuolaidesnis, švelnes
nis.

Kostas užaugo ir subrendo 
Druskininkuose. Čia jis pra
leido vaikystę prie Druskonio 
ežero, kur pušų atvaizdai skęs- 

davo ežero gelmėse. Čia žve
jojo Nemune, klajojo dienomis 
ir naktimis po miškelius, žai
dė su vaikais, iškylavo pada
vimais ir legendomis apipin
tame Raigardo slėnyje, čia 
praleisdavo vasaros atosto
gas, grįždamas iš kitų miestų. 
Čia jis lankė ir Druskininkų 
pradžios mokyklą.

Kostas tėvų, brolių ir sese
rų buvo labai mylimas, o jis 
labai mylėjo saviškius, rūpi
nosi brolių ir seserų gyveni
mu, jų mokslu, kiek įmanyda
mas medžiagiškai juos rėmė, 
vienerius metus net pats Var
šuvoje nelankė mokyklos, tik 
uždarbiavo privačiomis muzi
kos pamokomis, kad galėtų 
mokytis čia atsivežti trys jo 
broliai.

Plungėje
Čiurlioniu namuose nuola

tos skambėjo muzika. Tėvas 
mėgo groti ir sudėtingesnius 
muzikos kūrinius. Kostukas 
jau 5-erių metų skambino for
tepijonu, 7-rių metų — skai
tė ir užrašinėjo gaidas, turė
jo ir nemažai muzikos teori
jos žinių. Tačiau tėvo mokyk
la buvo ribota.

Iš Varšuvos Druskininkuose 
vasarojančio dr. Markevičiaus 
(lietuvio) rekomendacinis 
laiškas kunigaikščiui M. 
Oginskiui atidarė M. K. Čiur
lioniui duris į Plungės muzi
kos mokyklą. Pastaroji turėjo 
gerų mokytojų, savą simfoninį 
orkestrą. Čiurlionis čia gavo 
gilesnius muzikos teorijos pa
grindus, dainavo chore, grojo 
fleita. Gerai jį veikė ir mokyk
los rengiami koncertai Palan
goje, Liepojoje, Rygoje. Čia 
susidraugavo su orkestrantais, 
susigyveno su kunigaikščiu 
M. Oginskiu, geriau išmoko 
lietuviškai. Kunigaikštis M. 
K. Čiurlionį vertino dėl jo bū
do atvirumo ir talento verž
lumo. Plungėje Kostas sukom
ponavo kelis lengvesnės mu
zikos dalykėlius, dedikavęs 
juos . kunigaikščiui. Čia pra
dėjo ir pirmuosius tapybos 
bandymus.

Varšuvoje
Kunigaikštis M. Oginskis 

išbuvusį Plungės mokykloje 
puspenktų metų M.K. Čiurlio
nį pasiuntė į Varšuvos muzi
kos institutą, paskyrė stipen
diją. Institute Kostas pagrin
diniu dalyku pasirinko forte
pijoną. Po to ėjo įvairūs teo
riniai dalykai ir kompozicija.

Ruošėsi ir iš gimnazijos kur
so, tačiau abitūros egzaminų 
niekad nelaikė. Antraisiais ir 
trečiaisiais studijų metais pa
grindiniu dalyku tapo kompo
zicija ir kontrapunktas. Per 
tą porą metų yra sukompona
vęs per 100 preliudijų, fugų, 
kanonų.

Studijas apvainikavo diplo
mu. Varšuvoje rado nuošir
džių draugų lenkų (Moravskių 
šeima, lankėsi ir pas Marke
vičius).

Varšuvoje Kostas giliau pa
žino didžiuosius pasaulinio 
garso kompozitorius: L. v. Beet- 
hoveną, Chopiną, Mendelsoną, 
ypač labai pamėgo ir vertino 
J.S. Bacho muziką. Baigiamuo
ju darbu buvo jo simfonija “De 
profundis”. Oginskis ta proga 
M. K. Čiurlioniui padovanojo 
naują fortepijoną. (Bus daugiau)

Petras Maželis, dirbęs su “Vai
dilos” teatru Klivlande, persikėlė 
į Los Angeles miestą Kalifornijo
je. Ten jis dabar perėmė Dramos 
sambūrio vadovybę, režisuoja 
JAV LB kultūros tarybos premi
juotą Algirdo Landsbergio veika
lą “Onos veidas”. Premjera numa
toma š. m. lapkričio 17 d.

Susipažinimas su inž. Edmundo 
Jasiūno paruoštu albumu “Da
rius — Girėnas 1933-1983” įvyko 
birželio 3 d. Tautiniuose lietuvių 
namuose Čikagoje. Monografinio 
pobūdžio albumas parašytas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Smul
kiai atpasakojamas “Lituanicos” 
pakilimas 1933 m. liepos 15 d. iš 
Niujorko orauosčio, lakūnų žuvi
mas Soldine, laidotuvės Kaune. 
Aptariamos S. Dariaus ir S. Girė
no žuvimo priežastys, atliktų ty
rimų duomenys bei išvados. Teks
tui paskirti 66 psl., nuotraukoms 
—193 psl. Jos taip pat turi ir angliš
kus parašus. Su albumo turiniu 
sutiktuvių dalyvius supažindino 
Pranas Povilaitis. Apie atliktą 
darbą kalbėjo autorius ir leidė
jų komiteto pirm. inž. E. Jasiū- 
nas. Sutiktuvių proga surengta 
parodėlė, kurioje buvo origina
lusis “Lituanicos” propeleris, jos 
drobės gabalėlis, paties S. Da
riaus albumas, S. Girėno atvir
laiškis broliui Jonui Čikagoje, 
Lietuvon “Lituanica” vežtas vo
kas, J. Augustiniaus medalių rin
kinys. Sutiktuvėse išklausyta ei
lė sveikinimų žodžiu ir raštu. Tarp 
pastarųjų buvo Stepono Dariaus 
dukros Nijolės Dariūtės-Mašta- 
rienės iš Lietuvos gautas laiškas.

Ateitininkų sendraugių stovyk
la įvyko rugpjūčio 11-18 d.d. Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje Ken- 
nebunkporte, Maine valstijoje. 
Jai buvo skirti du montrealietės 
sol. Ginos Čapkauskienės koncer
tai rugpjūčio 11 ir 12 d.d. Pirma
jame koncerte ji atliko lietuvių 
kompozitorių — S. Gailevičiaus, 
VI. Jakubėno, B. Budriūno, J. 
Gaidelio dainas, G. Puccini, Ch. 
Goųnod, G. Donizetti operų ari
jas, papildytas arija iš J. Strausso 
operetės “Šikšnosparnis”. Antrasis 
religinis koncertas vienuolyno 
koplyčioje buvo įrikiuotas į šv. 
Kazimiero jubiliejaus vakarą. Ja
me skambėjo: “Kazimierai kilnus”
— K. Bonadięs (žodžiai O. Mikai- 
laitės), “Malda į šv. Kazimierą”
— A. Stankevičiaus (ž. A. Macei
nos), “O Kristau” — S. Gailevi
čiaus (ž. kun. S. Ylos), “Malda į 
Rūpintojėlį” — P. Ambrazo (ž. M. 
Venclausko), “Viešpaties pasau
lis” — G. Gudauskienės (ž. B. 
Brazdžionio), “Kad širdį tau 
skausmas” — J. Naujalio (ž. Mai
ronio), “Mūsų žemė Lietuva” — S. 
Gailevičiaus (ž. B. Brazdžionio). 
Religinis koncertas užbaigtas 
dviem W. A. Mozarto giesmėm. 
Abiejuose koncertuose sol. G. 
Čapkauskienei akpmpanavo prof, 
dr. Vytenis Vasyliūnas.

A. a. Pranas Naujokaitis, poe
tas, rašytojas, literatūros istorikas 
ir jos kritikas, sulaukęs 78 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 12 d. Me
dicinos centre Hackensacke, New 
Jersey valstijoje. Jo kūrybinį pa
likimą sudaro poezijos rinkiniai, 
romanai, keturių tomų veikalas 
“Lietuvių literatūra”, apžvelgian
tis visą literatūrinę lietuvių kūry
bą bei jos autorius nuo rašytinio 
žodžio pradžios iki 1975 m. Lietu
voje ir išeivijoje rašė daug recen
zijų, buvo ilgamečiu “Tėviškės ži
burių” bendradarbiu šioje srity
je. Rašė net ir paskutiniaisiais gy
venimo metais, kai jį kankino su
trikęs regėjimas, kai negalėjo skai
tyti nei laikraščių, nei knygų. Jam 
talkino žmona Lina, knygas ir 
straipsnius įskaitydama į garsinę 
juostelę. Ja pasinaudodamas, ve
lionis dar įstengdavo mašinėle 
pats parašyti straipsnį, nors tai bu
vo vargingas darbas. Kai kurios 
recenzijos spaudos puslapius pa
siekė jau po jo mirties. Atsisvei
kinimas su velioniu įvyko laidotu
vių namuose Patersone, N. J., kur 
susirinko daug bičiulių ir bendra
darbių, atvyko poetė K. Grigaity- 
tė-Graudienė, rašytojas P. Jur
kus, dailiojo žodžio puoselėtoja 
I. Veblaitienė. Atsisveikinime 
kalbėjo LB New Jersey apygar
dos pirm. K. Jankūnas, iš Flori
dos atvykęs velionies bendradar
bis kun. V. Dabušis. Porą eilė
raščių iš paskutinės velionies kny
gos “Saulėleidis” paskaitė V. Si- 
rusienė. Gedulines Mišias Šv. Ka
zimiero šventovėje Patersone kon- 
celebravo: “Darbininko” red. 
kun. K. Bučmys, OFM, kun. dr. 
Z. Smilga ir kun. V. Dabušis, pa
sakęs jautrų pamokslą apie velio
nies atliktus darbus. Palaidotas 
Šv. Jono kapinėse Brukline, N. Y., 
kur jau ilsisi 1953 m. mirusi pir
moji žmona.

Paveikslų galerija Kaune su
rengė respublikinę scenografijos 
parodą, jai sutelkusi Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių teatrų dailinin
kų darbus — scenovaizdžių bei 
drabužių eskizus, lėles, plakatus, 
spektaklių ir dekoracijų nuotrau
kas.

Saviveiklinį simfoninį orkestrą 
“Vilnius” prieš 20 metų vilnie
čiams buvo suorganizavęs Povilas 
Bekeris. Orkestro veikla nutrūko 
su jubiliejiniu koncertu 1981 m., 
pašlijus vadovo P. Bekerio svei
katai. “Vilnių” dabar vėl atgaivi
no naujasis orkestro vadovas Čes
lovas Radžiūnas. Po ilgos pertrau
kos vėl skambėjo J. Naujalio “Sva
jonė”, G. F. Haendelio— S. Asla- 
maziano “Čakona”, J. Haydno 
“Koncertas smuikui su orkestru”, 
F. Schuberto “Aštuntoji simfo
nija”.

Estradinės dainos konkurse 
“Gala-84” Kubos sostinėje Hava
noje dalyvavo dainininkai iš Sovie
tų Sąjungos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Rumunijos, R. 
Vokietijos ir Vietnamo. Lietuvai 
atstovavo vilnietė sol. Janina Miš
čiukaitė. Už geriausiai atliktą ku- 
bietišką dainą jai paskirta I vieta. 
Šį laimėjimą sol. J. Miščiukaitei 
atnešė A. Rodrigeso kūrinys “Tu 
man labai reikalingas”. Koncertai 
buvo surengti ir kituose Kubos 
miestuose. Juose sol. J. Miščiu
kaitė dainavo estradines M. Tamo
šiūno ir A. Jegelavičiaus dainas.

Mažeikių rajone dvi vasaras dir
bo ekspedicinė vardyno rinkimo 
grupė, vadovaujama Vilniaus uni
versiteto vakarinio fakulteto Kau
ne docento Alberto Ružės. Pa
grindinis dėmesys teko vietovar
džiams, kurių sąrašas dabar sie
kia tris tūkstančius. Šią vasarą bu
vo užrašyta 1.400 vietovardžių, 
850 pavardžių, 200 pravardžių, 
1.000 zoonimų. Ekspedicijos daly
viai, susipažindami su vietiniais 
kultūros bei istorijos paminklais, 
aplankė Apuolės piliakalnį, S. 
Daukanto gimtinę. Žemaičių bo
tanikos sodą, akmenų muziejų 
Mosėdyje.

Dramos aktorius Antanas Gab
rėnas, gimęs Kuršėnų miestelyje 
1922 m. vasario 7 d., mirė š. m. 
rugpjūčio 10 d. Kaune. Velionis 
1952 m. baigė Maskvos A. Luna- 
čarskio teatrinio meno institutą 
ir pradėjo difbtY' Kaunb dramos 
teatre. Šio teatro scenoje per 32 
sezonus sukūrė keliasdešimt vaid
menų įvairiuose klasikinių ir da
bartinių autorių veikaluose. Vien 
tik siuvėją Dūdarį R. Blaumanio 
komedijoje “Siuvėjų dienos Sil- 
mačiuose” dvidešimt penkerių me
tų laikotarpyje jam teko vaidin
ti beveik keturis šimtus kartų. 
Apie 20 vaidmenų buvo paruošęs 
filmams. 1977-81 m. buvo Kauno 
dramos teatro direktoriumi, nuo 
1982 m. vadovavo Kauno meninin
kų namams.

Lietuvos dailės muziejus vil
niečius bei jų svečius pakvietė 
parodon, kuri lankytojus supa
žindino su vertingiausiais tame 
muziejuje saugomais liaudies me
no pavyzdžiais. Paroda turėjo 
apie 500 rodinių — įvairiausiais 
raštais išdabintų kraičio skrynių, 
kitų senovinių baldų, buitinės ke
ramikos ir tekstilės, drabužių, 
medžio skulptūrėlių, dekoratyvi
nių geležies darbų, didžiulį pintų 
krepšių rinkinį. Muziejuje prieš 
keturis dešimtmečius įsikūręs liau
dies meno skyrius savo rinkiniuo
se jau turi daugiau kaip 17.000 
vaizduojamosios ir taikomosios 
liaudies dailės pavyzdžių. Didžio
ji jų dauguma sukaupta ekspedici
jose, kurios rengiamos kiekvieną 
vasarą.

Muz. Mykolas Karka, sulaukęs 
91 metų amžiaus, mirė Panevėžyje 
1984 m. rugpjūčio 12 d. Grupės 
draugų pasirašytas nekrologas iš
spausdintas “Literatūros ir meno” 
rugpjūčio 18 d. laidoje. Velionis 
1912 m. baigė Vilniaus muzikos 
mokyklos choro dirigavimo ir var
gonų skyrių. 1918 m. apsigyveno 
Panevėžyje ir šiam miestui atida
vė visą savo gyvenimą. Tais me
tais jis su L. Jakavičiumi pastatė G. 
Landsbergio-Žemkalnio “Blindą”. 
1924 m. suorganizavo pirmąją dai
nų šventę Panevėžyje. Ilgus me
tus dėstė muziką berniukų gimna
zijoje, mokytojų seminarijoje, 
amatų mokykloje, vėliau mergai
čių gimnazijoje, 1944-60m.—mu
zikos mokykloje, dirbo su 
chorais ir su vaidintojų grupė
mis. 1960-75 m. velioniui teko bū
ti atgimusios Panevėžio liaudies 
operetės muzikiniu vadovu ir di
rigentu. Harmonizuodavo liaudies 
dainas, kurdavo originalias, ra
šydavo operetes, muziką dramos 
spektakliams. Panevėžiečiai ve
lionį laikydavo savo miesto muzi
kinio gyvenimo siela. 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

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius.......  101/«%
E 180-185 d. termin. ind.............  103/«%
E term, indėlius 1 metų............. 111/«%
E term, indėlius 2 metų.............113/*%
E term, indėlius 3 metų............. 12 %
E pensijų s-tą............................. 91/z%
E spec. taup. s-tą....................... 9 %
E taupomąją s-tą....................... 8'/a%
= depozitų-čekių s-tą................ 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ...................... 121/z%
= mortgičius nuo.................12 - 141/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Skautų veikla
• Sveikiname v.s. fil. Br. Kvik

lį, kuriam, Pasaulio liet. kat. kong
resą bagiant vysk. A. Deksnys 
įteikė Šv. Tėvo skirtą medalį už 
nuopelnus K. Bendrijai. Jis yra 
autorius stambių veikalų “Lietu
vos bažnyčios”, kurių IV tomas ne
trukus pasirodys knygų rinkoje.

• Raginama registruotis į LSS 
skautininkių skyriaus rengiamą 
suvažiavimą Klivlande spalio 6-7 
d.d. Registracijos mokestis —10. 
Registruoja s. Aid. Šeškuvienė 
tel. 233-2378. Dalyvių skaičius tu
ri būti žinomas iki rugsėjo 15 d. 
Planuojama važiuoti bendrai sam
dytu autobusiuku.

• Ilgametės vadovės, buvu
sios “Šatrijos” tuntininkės D. 
Keršienė ir P. Saplienė pakeltos 
į vyr. sktn. laipsnį. Į paskautinin- 
kės laipsnį pakeltos jaunos vado
vės A. Šernaitė, J. Melnykaitė ir J. 
Batūrienė. Sveikiname.

• Skautai moko lietuviško 
bendruomeninio gyvenimo jau 
nuo 6 metų amžiaus. Priklausymas 
organizacijai yra reikšmingas pa
siruošimas ateičiai. Č. S.

SPORTAS
SLIDINĖJIMAS

STEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

‘ 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

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

rūpestis.

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
i nuomininkų turto, verslo

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

/HlQtotp Simpson’s, 176 Yonge St,
I nilOiaiC 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

Australijoje patys šalčiausi mė
nesiai — liepos ir rugpjūtis. Kur 
šalčiai ten ir sniegas, o slidinin
kams pramoga. Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo sporto są
junga paskelbė 16-tąją lietuvių 
žiemos olimpiadą Mt. Buller kal
nuose rugpjūčio 4 d. Varžybų ren
gėjai buvo “Neringos” slidininkų 
klubas iš Melburno. Atvyko į var
žybas lietuvių slidininkai ir iš 
tolimų Australijos bei Amerikos 
miestų — iš viso 57. Pirmą sykį at
vykusieji slidininkai iš Los Ange
les, San Francisco ir Klivlando 
stebėjosi apsnigtais lapuočiais 
medžiais, kurie ir žiemą lapų 
nenumeta kalnuose, stebėjosi 
australiečių nuoširdumu ir vai
šingumu. Atrodė, kad stiprus ry
šys užsimezgė tarp tų dviejų kraš
tų slidininkų. Varžybos, krosas, 
slalomas ir dydysis slalomas, pra
ėjo sklandžiai ir įdomiai, o ame
rikiečiai gavo porą medalių, su
venyrų vežtis namo. Buvo susitar
ta kad australiečių slidininkų ei
lė atvykti Amerikon. V. Č.

GOLFO ŽINIOS
Rugpjūčio 26 d. Golf Haven gol

fo laukuose Toronto lietuvių 
golfo klubo turnyre dalyvavo 59 
žaidėjai. Pirmoji vieta buvo iš
kovota Antano Kevėžos, pasie
kusio 78 taškų pasekmę. Antruo
ju liko A. Mikelėnas su 81 tašku. 
Išlyginamųjų smūgių grupėje J. 
Grinsky su 62 (102) tapo pirmuo
ju, A. Paulionis — antruoju su
66 (99), trečiuoju — D. Marijošius
67 (92).

Moterų klasėje E. Kėkštienė su 
95 smūgiais užėmė I vietą, G. Ku- 
chalskienė su 104 — II ir I. Kyman- 
tienė su 105 — III. Išlyginamųjų 
smūgių grupėje J. Ignatavičienė 
su 70 (111) pirmoji ir G. Kuchals- 
kienė 71 (104) — II.

Premijas už sviedinio primeti
mą arčiausiai prie iš anksto ren
gėjų numatytų skylių laimėjo: S. 
Kėkštas, G. Karosas, E. Slapšys, 
R. Šimkus.

Geresnės pasekmės: M. Ignata
vičius 84, J. Danaitis ir R. Kyman
tas po 85, P. Stauskas 86, V. Kak
nevičius, R. Siūlys, M. Podsadec- 
kis ir A. Kuolas po 87, E. Ku- 
chalskis, R. Šimkus, T. Stanaitis 
po 88, R. Bagdonas 89.

Turnyrui vadovavo A. Klimas ir 
V. Kaknevičius.

Rugsėjo 1-2 d.d. Valley Golf 
Club, Bay City, Mi., prie Detroi
to, metiniame Š. Amerikos lietu
vių golfo turnyre dalyvavo 32 to- 
rontiečiai. Lietus neleido šio tur
nyro deramai užbaigti. Rengėjų 
nuožiūra laimėtojų užimamos vie
tos buvo išvestos iš 27 sužaistų 
skylių bendro rezultato.

Komandinėse - tarpmiestinėse 
varžybose vyrų klasėje — Iv. lai
mėjo Čikaga, Torontą palikda
ma II-je. Moterų klasėje toron
tiškės tapo I v. laimėtojomis.

Individualinėse varžybose vy
rų klasėje I v. laimėjo M. Petro
šius, Čikaga, II A. Kevėža, Toron
tas. A klasėje I v. laimėjo A. Mi
kelėnas, Torontas; A klasėje su 
išlyginamaisiais smūgiais I v. iš
kovojo P. Stauskas, Torontas. B 
klasėje II v. laimėjo Ramūnas 
Saplys ir jaunių klasėje I v. iško
vojo M. Podsadeckis, abu iš Toron
to.

Moterų klasėje I v. laimėjo A. 
Vaitkienė iš Čikagos, antrąja pa
likdama buvusią 1983 m. meisterę 
E. Kėkštienę iš Toronto.

Sekantis Toronto Lietuvių golfo 
klubo turnyras įvyks š. m. rugsė
jo 23 d. Pine Ridge, J. ir H. Paukš
čių golfo laukuose. Pradžia 10 v.r.

Sig. K.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Australijos kalnuose š. m. rugpjūčio 4 d. susitiko lietuviai slidininkai iš 
Australijos ir JAV varžyboms. Nuotraukoje — dalis varžybininkų. Iš kai
rės: V. Binkis, M. Pilkienė, V. Čiurlionis, J. Liutikas, J. Kraucevičius, A. 
Mainelis Nuotr. V. Čiurlionio

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nias gaudo”. Rinkimuose kri
to net 15 J. Turnerio ministe- 
rių, neminint kitų liberalų, 
kurių bendras skaičius parla
mente sumažėjo 107 atstovais. 
Pavojuje atsidūrė ir pats J. 
Turneris, Vankuveryje pasi
rinkęs rinkiminę Quadros apy
linkę, tik per plauką susilau
kęs laimėjimo 3.324 balsais. 
Už J. Turnerį balsavo 21.728 
rinkėjai, už konservatorių 
parlamentarą W. Clarką — 
18.404. Taip pat Vankuveryje 
skaudaus pralaimėjimo susi
laukė liberalų partijos pirmi
ninkė I. Campagnolo. Abiejų 
vadų pastangos kandidatuoti 
Britų Kolumbijoje ir susilauk
ti daugiau liberalų atstovų iš 
Vakarų Kanados buvo nesėk
mingos. Buvusiame parlamen
te liberalai turėjo du atstovus 
iš Manitobos, o dabar Winni- 
pege vėl buvo išrinktas tik L. 
Axworthy. Antrasis atstovas 
rinkimus pralaimėjo. Tad iš 
Vakarų Kanados liberalai ir 
vėl turi tik du atstovus.

Geresnių rezultatų Kvebeke 
susilaukė ten gimęs ir augęs 
konservatorių vadas B. Mulro
ney, pasirinkęs Manicouagano 
rinkiminę apylinkę, kurion 
įeina jo gimtavietė Baie Co
meau. Ten jis lengvai sutriuš
kino ilgametį liberalų parla
mentarą A. Maltaisą, 1980 m. 
rinkimuose gavusį net 16.655 
daugiau balsų už konservato
rių varžovą. Šį kartą net 30.386 
rinkėjai balsavo už B. Mulronį, 
už liberalą A. Maltaisą — tik 
9.729. B. Mulronio ir kitų 57 li
beralų išrinkimas Kvebeko 
provincijoje liudija, kad kve- 
bekiečiai jį laiko savo sūnu
mi. Tai buvo aiškiai matyti 
Baie Comeau ledo ritulio are
noje, kai ten atvyko rinkimų 
pergalės priimti B. Mulroney 
su žmona Milą. Jiems buvo su-

Iškilūs sportininkai
Algis Grajauskas, jn., Hamil

tono “Kovo” sportininkas, buvo 
vienas iškiliausių mūsų lengva
atlečių Š. Amerikoje. Neveltui 
1978 m. McMaster universitete jis 
buvo išrinktas tų metų geriausiu 
sportininku.

Kaip talentingas bėgikas pradė
jo reikštis dar būdamas vidur, 
mokykloje. 1974 m. Hamiltono 
mokyklų pirmenybėse iki 18 m. 
amžiaus varžybose jis laimėjo 
pirmą vietą 100 m bėgime, įvei
kęs šį nuotolį per 10,9 sek. Tą 
pačią pasekmę pakartojo 1978 m. 
McMaster universiteto varžybo
se. Ontario universitetų varžy
bose 1978 m. Kingstone jis laimė
jo pirmą vietą 400 m bėgime, pa
siekęs puikią pasekmę 48,9 sek.

A. Grajauskas plačiai dalyvau
davo lengv. atletikos rungtynė
se. 1978 m. uždarų patalpų var
žybose Maple Leaf Gardens Toron
te 600 jardų nuotolį įveikė per 
1:17,0 min.

Jonas Karpis, buvęs iškilus To
ronto “Vyčio” ir mokyklų krepši
ninkas, praėjusį sezoną žaidė 
krepšinį Sirakūzų universitete. 
Artėjant naujam sezonui, Jonas 
tikisi persikelti į Bostono univer
sitetą. Tuo atveju jam teks vie
nerius metus laukti be žaidimo. 
Taip pat buvo kviečiamas žaisti 
draugiškas rungtynes Kanados 
rinktinėje, tačiau universiteto 
komandų vadovai neleido.

Henrikas Andrulis, 28 metų to
rontiškis, žaidžia beisbolą 
“Etobicoke Indians” komandoje. 
Jo jėga mušant sviedinuką ir grei
tis tarp bazių kiekvienais metais 
jam užtikrina geriausio lygos žai
dėjo titulą (MVP). H. Andrulis 
yra orinio eismo kontrolierius 
aerodrome.

Vitas Gerulaitis po ilgos virti
nės nesėkmių Toronte įvykusia
me teniso turnyre pasiekė baig
minį žaidimą, kuris prieš J. Mc
Enroe buvo silpnokas. Jis pra
laimėjo 0-6, 3-6. Tą patį turnyrą 
jis laimėjo 1983 m. baigminiame 
žaidime įveikęs J. Lendl. A.S.

keltos 10 minučių ovacijos, ne- 
leidusios pradėti kalbos. B. 
Mulroney kalbą pradėjo ir už
baigė prancūziškai, laisvai kai
taliodamas abi oficialias Ka
nados kalbas. Savo žodyje jis 
žadėjo pagrindinį dėmesį skir
ti ekonomijos ir nedarbo reika
lams, siekti moterų lygybės, 
Kanados provincijų vienybės, 
nes jos reikaluose skriaudų 
susilaukdavo Vakarų Kanada, 
o Kvebekas dažnai nebūdavo 
suprantamas. Pergalės susi
laukusį B. Mulronį tuojau pat 
vidurnakčio metu pasveikino 
iš Baltųjų rūmų paskambinęs 
prez. R. Reaganas. Esą pokal
byje buvo pasisakyta už dides
nį JAV ir Kanados suartėjimą, 
B. Mulroney linkėjo R. Reaga- 
nui antrą kartą laimėti prezi
dentinius rinkimus šį rudenį.

Socialistų vadas E. Broad- 
bentas sakosi esąs patenkin
tas rinkimų rezultatais, nes jo 
partija šį kartą savo atstovų 
skaičių Ontario provincijoje 
padidino aštuoniais iki 13. Iš 
tikrųjų tas laimėjimas neturi 
didesnės reikšmės, kai atsto
vų skaičius sumažėjo vakari
nėse provincijose ir kai so
cialistai parlamentan grįžo 
tik su 30 atstovų, o ten buvo 
turėję 32 atstovus. Iš katastro
fiško liberalų kritimo socia
listai jokios naudos neturėjo. 
Viską susižėrė konservatoriai. 
E. Broadbento viltis, kad jo 
socialistams teks tapti pagrin
dine opozicine partija nepa
sitvirtino. Liberalai nauja
jame parlamente turės dešim
čia atstovų daugiau už NDP so
cialistus. Vankuveryje pa
skelbtame liberalų pralaimė
jime J. Turneris žadėjo siek
ti visiško liberalų partijos 
atnaujinimo iš pagrindų. Jo, 
matyt, reikėtų ir E. Broadben
to socialistams, kurių atstovų 
skaičius Kanados parlamente 
visada sukasi apie trisdešim- 
tuką. Socialistams aiškiai ken
kia jų per didelis suartėjimas 
su streikus pamėgusiomis uni
jomis ir per daug palanki poli
tika Maskvai. Ir šiuose rinki
muose E. Broadbentas pasisa
kė už Kanados pasitraukimą 
iš Atlanto Sąjungos, skriejan
čių JAV bombų bandymų su
stabdymą sustabdymą Kana
dos erdvėse. Tokius pat pasiū
lymus darė ir Kanados ne
reikšmingos komunistų par
tijos vadas W. Kashtanas.

Dviejose rinkiminėse Onta
rio apylinkėse savo laimę po
litikoje bandė du lietuviai — 
trečią kartą liberalams atsto
vavęs Romas Vaštokas, pirmą 
kartą — nepriklausomą kandi
datūrą paskelbęs Haroldas 
Bružas. Pastarasis Algomos 
apylinkėje atsidūrė paskuti
nėje ketvirtoje vietoje, surin
kęs vos 462 balsus, kai kiti kan
didatai juos skaičiavo dešim
čia ar net keliolika tūkstan
čių. Nesėkmė lydėjo ir R. Vaš- 
toką Hastings-Frontenac-Len
nox-Addington apylinkėje. Li
ko tik paguoda, kad jis netikė
tu laikiniu laimėtoju tapo “Ca
nadian Press” agentūros pa
ruoštoje ir spaudai išsiunti
nėtoje rinkimų rezultatų len
telėje. Rinkimus toje apylin
kėje vėl laimėjo konservato
rių parlamentaras B. Van- 
koughnetas, gavęs net 19.769 
balsus, R. Vaštokui teko ant
roji vieta su 9.775 balsais. Ruo
šiant rezultatų lentelę kažkas 
sumaišė jų pavardes. R. Vašto- 
ko pavardė atsidūrė prie 19.769 
balsų, o B. Vankoughnetui bu
vo atiduoti R. Vaštoko balsai. 
Ta rinkiminė apylinkė, turinti 
daug ūkininkų, visada remia 
konservatorius, yra labai ne
dėkinga liberalams. Šį kartą 
dar prisidėjo ir rekordinis 
liberalų partijos kritimas vi
soje Kanadoje.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

101/4% už 90 dienų term, indėl. 
103/4% už 6 mėn. term, indėlius 
11’/4% už 1 m. term, indėlius 
113/4% už 2 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
91/z% 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.)

IM A:
; už asmenines

S paskolas nuo............12'/j%
■ už nekilnojamo turto pa-

S skolas (mortgages):
- su nekeičiamu nuošimčiu
S 1 metų ...................... 131/4%
- 2 metų ................... 14 %

3 metų .....................141/a%
S (fixed rate)

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

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po 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 M2L 1L5 
Telefonas 489-1543

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų 769-9424

PARKSIDE su
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

i 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-| 

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte iri

r > į..-J ■* tfu*-* 8

apylinkėse prašome skambinti “collect” ||



Latvaitės su savo mokytoju Laisvės olimpiadoje Toronte Nuotr. St. Dabkaus

Kazimierinio kongreso dienos

TORONTO
Benas ir Birutė Gelbuogiai 

išvyko atostogų į Europą. Ap
lankys Angliją, Daniją, Olan
diją, V. Vokietiją, Austriją, 
Italiją, Šveicariją ir Prancū
ziją.

Vietoje gėlių a.a. Jono Deks- 
nio atminimui paaukojo “Tė
viškės žiburiams”: Toronto 
Lietuvių namų dainos viene
tas $25, Mikalina ir Stasys 
Aleksos $25.

Jaunavedžiai Virgilija (Rū- 
kaitė) ir Tomas Kasperavičiai 
grįžo iš povestuvinės kelionės 
Karibų salose ir apsigyveno 
Etobicoke mieste.

Virgilijos ir Tomo vestuvės 
įvyko š. m. rugpjūčio 4 d. To
ronte, Prisikėlimo šventovėje.

Jungtuvių apeigas atliko kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Var
gonais grojo E. Krikščiūnas, 
giedojo sol L. Marcinkutė.

Priėmime dalyvavo per 200 
svečių iš Kanados ir JAV. Ka
dangi jaunavedžiai yra baigę 
aukštuosius mokslus skirtin
guose universitetuose (Water
loo ir Toronto), todėl svečių 
tarpe buvo daug jų mokslo 
draugų kanadiečių, kurie gė
rėjosi tokiom gražiom lietu
viškom vestuvėm, jų prasmin
gom tradicijom ir lietuvišku 
vaišingumu. Vestuvinį pokylį 
sklandžiai pravedė J. Žiūrai
tis abiem kalbom. Jaunieji 
Kasperavičiai yra buvę “Ginta
ro” šokėjai, priklauso ateiti
ninkų (Virgilija) ir skautų (To
mas) organizacijom. Abu yra 
baigę šeštadieninę lietuvių 
mokyklą.

Parduodamo namo apžiūra
rugsėjo 22-23 d.d. nuo 12 v. iki 3 v.p.p. Wasaga Beach — nr. 66, 
54 gatvė, į pietus nuo Mosley Ave. $74900.00, privatus parda
vimas. Mūrinis vienaaukštis, tinkamas pensininkui; du miega
mieji kambariai, salionas, valgomasis, virtuvė, saulės kamba
rys (40 pėdų stiklas), prausykla, sandėlis, dvigubas garažas; 
namas pritaikytas žiemai, elektrinis šildymas. Pridėtinis pasta
tas — vasarnamis svečiams ir pašiūrė įrankiams. Sklypas 105’ x 
142’, apželdintas, malonūs užaugę medžiai, medinė tvora 5’6” 
augščio. Parduodamas ir pridėtinis sklypas už $19900.00, 
aptvertas 111’ x 142’ augščio tvora. Pasiūlymai priimami tele
fonu: 1-416-233-8883 arba Wasaga Beach vietovėje 1-705- 
429-5058.

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
esamą aplinką, kurioje jis gy
vena.

Prie stalo sėdėjo svarstybų 
nariai, pasiruošę dėstyti sa
vo mintis tema: “Religinė iš
eivijos jaunimo orientacija
— kas stiprina ir kas silpnina 
jo tikėjimą”.

Pirmoji prašneko į susirin
kusius Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė, turinti patirties su 
paauglių mergaičių auklėjimu 
pataisos namuose Montrealy- 
je. Pasak jos, jaunimas reli
gija domisi, ypač tada, kai ją 
pats išgyvena. Įprastinių sek
madienio pamaldų neužtenka
— reikia specialių religinių 
būrelių ir kitokių jaunimui 
patrauklių būdų.

Dr. Saulius Jankauskas, me
dikas iš Detroito, kąlbėjo apię 
savo nueitą kelią — nuo šei
mos iki universiteto. Esą jo 
tikėjimą formavo šeima, orga
nizacija (ateitininkų) ir gim
nazija. Jo tikėjimas glaudžiai 
susijęs su lietuviškumu. Nuto
limas nuo lietuviškos parapi
jos reiškia nutolimą ir nuo ti
kėjimo.

Laima Gustainytė-Underie- 
nė kalbėjo apie šeimos įtaką 
vaiko ir jaunuolio tikėjimo 
formavime. Tėvai, kurie neturi 
tikėjimo, negali jo įkvėpti ir 
vaikams. Siejimas lietuvišku
mo su tikėjimu nevisuomet bū
na sėkmingas. Būna atvejų, kai 
su menkėjančiu lietuviškumu 
silpnėja ir tikėjimas, jeigu 
pagrįstas vien lietuviškumo 
tradicija. Silpnina jaunimo 
tikėjimą neigiama aplinka, 
kontakto neturėjimas su kuni
gais, stoka gerų pavyzdžių. Ti
kėjimą stiprina tėvų laikyse
na, bendri šeimos išgyveni
mai, dalyvavimas parapijos 
gyvenime, ryšiai su kunigais, 
religiniai pokalbiai ir pan.

Teologijos stud. Edmundas 
Putrimas iškalbingai dėstė 
savo mintis apie dabarties 
jaunimą Vakarų pasaulyje. 
Dabarties jaunuolis esąs ego- 
centrinis, reikalaujantis sau 
visų dėmesio, nevertinantis 
kitų pasiaukojimo. Į religinį- 
bendruomeninį gyvenimą jau
nuolis ateina ypač per para
piją, kuri yra kaip šeima. Šį 
kelią sunkina jaunų kunigų 
stoka. Dėl to reikia suaktyvin
ti pašaukimų ugdymą, ypač

Dabušis perskaitė pavardes 
jaunuolių, laimėjusių premi
jas kazimierinių rašinių kon
kurse (jis skelbiamas “TŽ” at
skirai).

Vakaronė
Dauguma kongreso dalyvių 

šeštadienio vakarą nuėjo į ope
ros “Dux Magnus” premjerą 
Ryersono teatre. Turintieji 
bilietus į sekmadienio spek
taklį arba visai neketinę eiti 
operon susirinko į “Royal 
York” viešbučio Ontario sa
lę. Tokių buvo apie 300. Ma
tėsi daugiausia vyresnio am
žiaus žmonės, bet netrūko ir 
jaunų veidų, nes tai buvo jau
nimo renginys. Jį pradėjo įžan
giniu žodžiu iniciatorių gru
pės vardu teologijos stud. E. 
Putrimas ir programos prane
šėja pakvietė V. Kuprevičiū- 
tę-Jay.

Visų pirma pamatėm ekrane 
skaidrių montažą, paruoštą 
G. Čepaitytės. Tai vaizdų py
nė apie šv. Kazimierą ir Die
vo pėdsakus gamtos grožyje, 
dailėje, žmogaus gyvenime. 
Psalmių žodžiai, pritaikyti 
kiekvienai skaidrių grupei, 
lengvino žiūrovams suprasti 
vaizdus.

Meninėje programoje gra
žiai pasirodė labai jaunos 
pianistės, persikėlusios gy
venti į Torontą iš Montrealio, 
būtent Kristina ir Daiva Bar- 
šauskaitės; pirmoji — 11 m., 
antroji — 12 m. amžiaus. Jos 
labai įspūdingai paskambino

garsiųjų klasikų kūrinių.
Ramūnas Underys ir Vaido

tas Vaičiūnas su gitarų paly
da atliko keletą lietuviškų 
dainų, kurių dalis yra sukur
ta paties R. Underio. Kai ku
rias, dainas palydėjo elektro
niniais vargonėliais Paulius 
Vytas. Jų dainos gražiai lyriš
kai skambėjo. Gaila tik, kad 
nebuvo kazimierinės kūrybos, 
kurios buvo tikėtasi.

Baleto šokėja L.Janušauskai- 
tė, palydima atitinkamos mu
zikos, meistriškai atliko rim
to žanro baletinių kūrinių.

Jonas Ivanauskas iš Ročes- 
terio elektrine gitara pagro
jo vieną kūrinį, kuris skam
bėjo gana neįprastai.

Pertraukos metu vakaronės 
dalyviai vaišinosi vynu bei 
sūriu, apžiūrėjo Lietuvos po
grindžio nuotraukas, kalbė
josi su netikėtai sutiktais pa
žįstamais.

Užbaigai A. Žygas iš Čika
gos įspūdingai perskaitė Si
bire kalinamo Lietuvos jau
nuolio Juliaus Sasnausko laiš
ką savo krašto jaunimui, pa
imtą iš pogrindžio spaudos. 
A. Zygas skaitė jį aptemdyto
je salėje su žvake rankoje. Tai 
sudarė mistišką nuotaiką, kuri 
sujungė vakaronės dalyvius 
su Lietuvos tikinčiaisiais, ko
vojančiais už tikėjimo laisvę.

Užbaigos ir padėkos žodį ta
rė rengėjų vardu šios vakaro
nės organizatorius E. Putri
mas. (Bus daugiau)

Popiežius Kanadoje
Š. m. rugsėjo 9 d., apie 12 v., 

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
“Alitalia” lėktuvu, lydimas vi
sos eilės Vatikano pareigūnų, 
pasiekė Kanados Kvebeką. Pa
bučiavęs žemę, jis nukreipė sa
vo žvilgsnį į laukiančius val
džios pareigūnus, vyskupus ir 
minias. Jonas-Paulius II buvo 
sutiktas kaip Vatikano valsty
bės galva su didžiausiu iškil
mingumu — 21 artilerijos šū
viu, orkestru, garbės sargyba 
ir oficialiu generalgubernato- 
rės J. Sąuve sveikinimu. Savo 
kalboje Šv. Tėyas betgi pabrė
žė, kad jis atvyko Kanadon ne 
kaip valstybės galva, bet kaip 
ganytojas ir brolis. Aukštųjų 
pareigūnų tarpe buvo Kanados

min. pirm. J. Turneris su žmo
na, Kvebeko gubernatorius G. 
Lamontagne, Kvebeko premje
ras R. Levesque, vietos arki
vyskupas L. A. Vachon ir kt.

Vakarop Šv. Tėvas atnašavo 
Mišias aikštėje prie Lavalio 
un-to. Jos truko apie 4 valan
das. Savo pamoksle jis kvietė 
tikinčiuosius nepasimesti be
sikeičiančioje kultūroje ir iš
laikyti krikščioniškąjį savo 
tikėjimą.

Aplankęs žymiąsias Kvebeko 
vietoves, Sv. Tėvas dvi dienas 
paskyrė Montrealiui, po to iš
skrido lėktuvu į Niufoundlan- 
diją ir N. Brunsviką. Rugsėjo 
14 ir 15 d.d. jis laukiamas To
ronte.

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus^
■ duris, veidrodžius
J * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių,
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Juozas (Joseph) 
NorKus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

šeimose, nes jos yra pirmoji 
seminarija, stipriau įjungti 
jaunimą į parapijos gyvenimą.

Dalyvių pasisakymai
Po svarstybų narių pasisa

kymų prasidėjo plačios disku
sijos, kuriose dalyvavo visa 
eilė asmenų, bet jau vyresnio 
ir vidurinio amžiaus. Vieni jų 
pateikė klausimus svarstybų 
dalyviams, kiti dėstė savo nuo
mones bei patirtį. Štai jų są
rašas: kun. K. Kaknevičius, se- ' 
šuo Paulė Savickaitė, A. Astra
vas, E. Bradūnaitė, V. Koly- 
čius, kun. A. Saulaitis, kun. 
P. Baltakis, OFM (busimasis 
vyskupas), sol. Prapuolenis, 
vysk. V. Brizgys, mons. V. Bal
čiūnas, St. Kasparas ir kt. Vie
ni jų pabrėžė lietuviškų tradi
cijų svarbą (Kūčios, Kalėdos, 
Velykos ...), kiti asmeninį re
ligijos išgyvenimą, treti mal
dą (kun. Baltakis, mons. Bal
čiūnas), ketvirti asmeninį iš
gyvenimą. Esą neužtenka teori
nio mokymo, reikia sudaryti 
jaunimui situacijas, kuriose 
jis galėtų pajusti tikėjimo dvel
kimą, jį išgyventi.

Svarstybų vadovė G. Petraus
kienė, suglausdama dėstytas 
mintis, padarė jų santrauką, 
kuri vėliau bus paskelbta spau
doje.

Baigus svarstybas, kun. V.

Pajieškojimai
Jieškomas Valerijus Kriaunevi- 

čius, gyvenęs Čikagoje. Prašome 
jį arba apie jį žinančius pranešti 
Danutei Babin, 65 Tyrone Dr., Ha
milton, Ont. L9C 2M8 arba skam
binti tel. 416-387-0218.

Jieškomas Pranas Šeikys, gimęs 
1910 m. Žinantieji apie jį prašomi 
pranešti J. Gudui, 3279 Homark 
Dr., Mississauga, Ont., L4Y 2K5. 
Jieško duktė.

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Wasaga Beach, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

Prisiminėm ir tuos agronomus 
bei profesorius, kurie jau iške
liavę negrįžtamai. Kai kurie jų 
mirę Sibiro tremtyje. Už juos rug
pjūčio 26, sekmadienį, Wasaga 
Beach lietuvių koplyčioje kun. J. 
Staškus atlaikė šv. Mišias.

Agronomai nuoširdžiai dėkoja 
agr. Broniui Saulėnui ir jo žmo
nai Vandai už puikų priėmimą sa
vo ūkyje ir aktyvų prisidėjimą tą 
gegužinę organizuojant, taip pat 
agr. Teklei Valiušytei-Sekonie- 
nei, nepagailėjusiai jėgų ir ener
gijos, kad toji gegužinė praeitų 
kuo gražiausiai. Padėka Emilijai 
Tribinevičienei už nepaprastai 
skanią rūkytą žuvį ir kitus val
gius. Dėkojame ir visiems tiems, 
kurie kuo nors prisidėjo organi
zuojant šį malonų susitikimą.

Agr. M. G.

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1 614 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Rugsėjo 6-14 Spalio 4-12

“ALL THE

WORLD"
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

(contact lenses).

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed
Funeral Home

Regent Street South ;'252
Sudbury, Ontario P3C 4C8
Telefonas: (705) 673-9595

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
i Toronto, Ontario M6P1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.j
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Pasaulio įvykiai
R. VOKIETIJOS KOMPARTIJOS VADO E. HONECKERIO APSI
LANKYMAS V. Vokietijoje rugsėjo 26-29 d. d. buvo atidėtas ne
ribotam laikui. Atidėjimą paskelbė R. Vokietijos diplomatinės 
misijos vadovas E. Moldtas Bonnoje. Oficialiai buvo pažerta prie
kaištų kai kuriems V. Vokietijos politikams dėl jų kritiškų pasta
bų R. Vokietijai. Iš tikrųjų pirmąjį R. Vokietijos kompartijos 
vado E. Honeckerio apsilankymą V. Vokietijoje sukliudė abiejų 
Vokietijų suartėjimo pabūgusi Maskva. 1970 m. buvo leista V. 
Vokietijoje apsilankyti R. Vokietijos premjerui W. Stophui ir 
Bonnoje susitikti su anuometiniu kancleriu W. Brandtu. Tokio 
leidimo negavo kompartijos vadas E. Honeckeris, apsilankymą 
Bonnoje planavęs jau 1983 m. balandžio mėnesį, vėliau atidėjęs
š. m. rugsėjo 26-29 d. d. Ir kanc
leris H. Kohlis, ir E. Honecke
ris betgi paliko atviras duris 
ateičiai. Esą apsilankymas 
nėra visiškai atšauktas, tik 
atidėtas nenumatant kitos da
tos. Abiejų Vokietijų ryšiai 
bus tęsiami, vykdomi padaryti 
įsipareigojimai. V. Vokietija 
yra pažadėjusi $333 milijonų 
paskolą R. Vokietijai. Ypač 
svarbūs yra prekybiniai ryšiai. 
Metinis V. Vokietijos preky
bos su R. Vokietija balansas 
siekia $6 bilijonus. Gaminiais 
keičiamasi be muito. R. Ber
lyne staiga numirė Sovietų Są
jungos vicepremjeras L. Kos- 
tandovas, ištiktas širdies smū
gio. Oficialiai jis buvo atvykęs 
į tarptautinę mugę Leipcige, 
bet ta viešnagė galėjo būti su
sieta su E. Honeckerio apsi
lankymo atidėjimu. Velionis 
dažnai kritikuodavo ekonomi
nius ryšius tarp abiejų Vokie
tijų. Urna su L. Kostandovo pe
lenais buvo įmūryta Kremliaus 
sienoje. Laidotuves netgi 
transliavo sovietinė televizi
ja. Tokių laidotuvių nesusi
laukia eiliniai premjero pava
duotojai, kurių yra net dešimt. 
L. Kostandovui parodytas dė
mesys nustebino užsienio dip
lomatus.

Atsirado Černenka
Po dviejų mėnesių televizi

ja vėl parodė kompartijos va
dą K. Černenką, įteikiantį me
dalius iš skrydžio erdvėse grį
žusioms kosmonautams, skai
tantį penkias minutes truku
sią kalbą. Užsieniečiai žur
nalistai nebuvo įsileisti. Te
levizijos ekranuose K. Čer
nenka atrodė silpnokas, skai
tydamas pritrūkdavo kvapo. 
/Visus,ųu^tębino netikėtas mar
šalo N. Ogarkovo“‘htleidimas 
iš generalinio štabo viršinin
ko ir krašto apsaugos minis- 
terio pirmojo pavaduotojo pa
reigų. Jas perėmė maršalas S. 
Achromejevas, buvęs N. Ogar- 
kovo pavaduotojas. Atrodo, N. 
Ogarkovas, generalinio štabo 
viršininku paskirtas. 1977 m. 
pradžioje, susilaukė staigaus 
pažeminimo. Kyla įtarimas, 
kad tarp jo ir kompartijos va
dų Kremliuje įvyko kažkoks ne
sutarimas, galbūt liečiantis 
branduolinius ginklus. Š. m. 
gegužės mėnesį jis buvo para
šęs straipsnį, kuriame pasisa
kė prieš branduolinių ginklų 
skaičiaus didinimą. Pasak jo, 
didžiosioms valstybėms nėra

logiška didinti branduolinių 
ginklų arsenalą, kai nė viena 
pusė pirmuoju smūgiu nesu
naikins kitos pusės pajėgumo 
taip pat atsakyti branduoli
niais ginklais.

Sustabdė rezoliuciją
Premjero R. Karamio vy

riausybė kreipėsi į Jungtinių 
Tautų saugumo tarybą, reika
laudama, kad Izraelio kariuo
menė atsisakytų pietiniame 
Libane įvestų suvaržymų. Esą 
ta okupuota sritis dabar yra 
visiškai atskirta nuo Libano. 
Gyventojams neleidžiama susi
tikti, keistis gaminiais ir pre
kėmis. Rezoliucija taipgi pa
reikalavo, kad Izraelis laiky
tųsi 1949 m. Ženevos konven
cijos, taikomos civiliams gy
ventojams karo metais. Rezo
liucija taipgi norėjo, kad Jung
tinės Tautos pasiųstų savo at
stovus susipažinti su Izraelio 
taktika pietiniame Libane. Šį 
reikalavimą išbraukė Libano 
atstovas, laimėdamas Brita
nijos ir Olandijos pritarimą 
rezoliucijai. Keturiolika sau
gumo tarybos narių tada bal
savo už rezoliucijos priėmimą, 
bet ją sustabdė JAV atstovo ve
to, panaudotas 39-tą kartą. 
Jungtinės Tautos buvo įsteig
tos prieš 39-rius metus, o da
bar buvo susilaukta 39-tojo 
veto.

Istorinis žingsnis
P. Korėjos prez. Č. Doo-hwa- 

nas tris dienas viešėjo Japoni
joje. Tai buvo pirmas P. Korė
jos vyriausybės vado apsilan
kymas. Santykius lig šiol 
drumsdavo 1910-45 m. laikotar
pis, kai Korėją buvo okupavusi 
ir kaip savo koloniją tvarkė Ja- 
poriijhJ Imperatorius Hirohi- 
tas apgailestavo praeityje pa
darytas klaidas, tačiau viešo 
atsiprašymo nepadarė. Japoni
jos premjeras J. Nakasonis 
taip pat apgailestavo, kad ko
rėjiečiams teko patirti kan
čios. Esą dabar atėjo laikas 
abiem valstybėm vėl suartė
ti, pradėti artimesnį bendra
darbiavimą. Viešnagės metu 
aptarti prekybos reikalai. P. 
Korėja daugiau savo gaminių 
nori parduoti Japonijai, iš jos 
susilaukti technologinės para
mos. Buvo paliesti ir Japoni
joje gyvenantys korėjiečiai, 
kurių ten yra apie 700.000. No
rima, kad jie gautų daugiau pi
lietinių teisių.

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 s

insurances
I / Jt Jll Ij lA 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

IHSUR/UfCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario f
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ŠV. TĖVO SUTIKIMAS TORONTE - 
rugsėjo 14, penktadienį

Lietuviai renkasi Queen’s Park Crescent šiaurinės 
dalies rytinėje pusėje. Pageidaujama, kad kuo didesnis jų 
skaičius dėvėtų tautinius drabužius ir tuo būdu išsiskirtų iš 
minios kaip organizuotas tautinis vienetas. Toje vietoje bus 
ir kitų pavergtų Europos tautų dalyviai, kurie taip pat atliks 
programas televizijai bei susirinkusiai publikai. Prašome 
tuos, kurie gali, atvykti anksčiau, o visus prašome užimti vie
tas nevėliau kaip 11 vai. ryto. Popiežius pravažiuos ir tikriau
siai sustos apie 2 v.p.p. Dalyvaukime visi. Gausus ir organizuo
tas mūsų dalyvavimas su menine programa bei plakatais iškels 
lietuvių ir Lietuvos vardą.

QUEEN ST. ] | WEST | | QUEEN ST

1$ TORON '10"
Anapilio žinios

— Rugsėjo 8 d. susituokė Gina 
Žukauskaitė su Terry O’Flana- 
gan. Sutuoktuvių apeigas atliko 
klebonas kun. J. Staškus.

— Rengiasi tuoktis Tomas Iva
nauskas su- Anita Krygeryte, Pet
ras Čeponis su Dana Vitkute.

— Parapijos choras pradėjo nau
jus savo veiklos metus. Rugsėjo 
9 d. jau giedojo 11 v. pamaldose 
ir turėjo pirmą poatostoginę re
peticiją bei susirinkimą. Choro 
dirigentas — muz. J. Govėdas, val
dybos pirm. — R. Paulionis. Ga
lintieji įsijungti į chorą prašomi 
skambinti R. Paulioniui tel. 249- 
1305.

— Naujai įšventintas dijakonu 
Edmundas Putrimas rugsėjo 9 d. 
dalyvavo pamaldose. Netrukus 
įsijungs į parapijos veiklą ir pra
dės sakyti pamokslus. Parapijoje 
jis talkins iki sausio 1 d. Tada grįš 
Romon baigti studijų ir pavasarį 
bus įšventintas kunigu.

— Muzikė N. Beniotienė planuo
ja sudaryti parapijos vaikų chorą, 
kuris giedotų sekmadieniais per 
pamaldas. Tikslesnė žinia bus 
paskelbta vėliau.

— Pasaulio lietuvių katalikų 
kongresui paaukojo $25 — J. ir S. 
Jagėlos, $20 — E. Jasiūnienė; lie
tuvių kapinėms $50 — J. ir S. Jagė
los; parapijos skoloms mokėti $100 
— J. ir S. Jagėlos, J. ir B. McDonald.

— Mišios rugsėjo 16, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a. a. Joną Tonkūną, 
11 v.r. — už a. a. Teklę Grigienę.

Išganytojo parapijos žinos
— Pamaldas rugsėjo 16 ir 30 d.d., 

9.45 v.r., laikys kun. P. Dilys. Pa
maldos rugsėjo 23 d., 9.45 v.r., ang
lų kalba.

— 1984 m. rugpjūčio 30 d. mirė 
a.a. Jieva Povilaitienė, 83 m. am
žiaus. Palaidota rugsėjo 1 d. lie
tuvių šv. Jono kapinėse. Paliko 4 
sūnus — Algį, Augustą, Jurgį ir 
Vincą su žmonomis, 6 anūkus, 1 
proanūkį Toronte, 2 seseris ir 1 
brolį Lietuvoje.

— Lietuvių evangelikų tarybos 
atstovai rugsėjo 14 d. anglikonų 
katedroje Toronte dalyvaus eku
meniniame popiežiaus sutikime: 
pirm. kun. J. Juozapaitis, vice- 
pirm. kun. P. Dilys, E. J. Bumeis- 
teris ir V. Dauginis, lietuvių 
evangelikų tarybos įgalioti. E. 
J. Bumeisteris ir V. Dauginis yra 
vyriausios ev. liut. bažnyčios ta
rybos nariai.

— Septintasis pasaulio liutero
nų federacijos suvažiavimas š. m. 
rugpjūčio mėn. Budapešte išrinko 
naują federacijos pirmininką se
kančiam terminui — Vengrijos 
liuteronų vyskupą Zoltan Kaldy.

— Rugsėjo 4 d. Valerijai Anysie- 
nei sukako 85 m. amžiaus. Svei
kiname.

— Parapijos tarybos posėdis — 
rugsėjo 12 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Parapijos taryba dar kartą 
prašo remti savo aukomis įsteigtą 
lietuvių evangelikų teologinių 
studijų fondą. Aukas renka para
pijos tarybos nariai.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys rugsėjo 19-27 d.d. 
bus Čikagoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugsėjo 13 d. du autobusai iš

važiuos į kun. Pauliaus Baltakio, 
OFM, konsekraciją, kuri bus Port- 
landO katedroje rugsėjo 14 d., 2 
v.p.p.

— Uršulė Petkūnienė šį penkta
dienį švenčia savo amžiaus 103 
gimtadienį. Prieš keletą savaičių 
draugų ir giminių tarpe A. Šmi- 
gelskis atšventė savo 80 gimta
dienį.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, dar vis ne
galuojant S. Miniotienei, pradės 
veikti šį sekmadienį nuo 9.30 v.r. 
iki po visų Mišių.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadieniais, 7.30 v.v., muzi
kos salėje.

— “Volungės” choras repetuoja 
kiekvieną penktadienį, 7 v.v., mu
zikos salėje. Ir šiais metais jis su
tiko giedoti kas mėnesį švento
vėje, pradedant ateinančiu sekma
dieniu.

— Ruošiasi tuoktis: Dalija Mel- 
nykaitė su Gus Rocca.

— Pakrikštyta Monika-Marija, 
Wendy ir Jono Dobiu duktė.

— Parapijai aukojo: E. Simona- 
vičienė $500, Br. Narbutas $150, 
A. E. Šelmiai $50.

— Mišios rugsėjo 16, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a. a. Julių Parga- 
liauską, 9.30 v.r. — už a. a. Jokūbą 
Šimkų, 10.15 v.r. — už a. a. Vytautą 
Vingelį, Antaną Račkauską, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius parapi
jiečius, 7 v.v. — už a. a. Vytautą 
ir Povilą Jarašiūnus.

Lietuvių namų žinios
— LN valdyba rugpjūčio 30 d. 

posėdyje paskyrė aukas: Lietu
vių tautodailės institutui Toron
te $100, “Arui” $200, “Aušrai” $200, 
Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gai $100, “Aitvarui” $200, KLB 
žmogaus teisėms ginti komitetui 
$200, “Tėviškės žiburiams” $250, 
“Atžalynui” $500, “Gintarui”$500, 
Boys and Girls Clubs of Ontario 
$100, Tautos fondui $300, “Vyčiui” 
$200, “Skautų aidui” $100, ŠALFAS 
sąjungai $200, Vasario 16 gimnazi
jai $500, Maironio mokyklai $400, 
“Nepriklausomai Lietuvai” $250, 
Toronto lietuvių ledo ritulio ko
mandai $100. Paskirstyta posėdžio 
metu $4,400, anksčiau paskirtos 
1984 m. aukos — $5,798. Iš viso 
paskirstyta 1984 m. $10,198.

— Spalio 20, šeštadienį, Amster
damo olandų oktetas “Daina” duos 
lietuviškos muzikos koncertą. 
Vienetui vadovauja muz. komp. 
Paul deBoer. Tolimesnės detalės 
bus paskelbtos sekančiuose “TŽ” 
numeriuose.

— Šv. Kazimiero sukakties kong
reso proga LN aplankė daug sve
čių. Deja, normalios popietės va
landos jau buvo pasibaigusios, ir 
tik talkininkių dėka buvo įmano
ma aptarnauti svečius. B. Stanu
lienei ir A. Lukošienei nuoširdus 
ačiū už talką.

— LN biblioteka veikia ketvirta
dieniais nuo 3 v.p.p. iki 5 v.p.p.

— Išėjo “LN Žinių” 8 nr. Gauna
mas nemokamai L. Namuose, “Pa
ramoje” ir parapijose.

VI. Pūtvio šaulių kuopa Toronte 
maloniai kviečia jus dalyvauti jos

30 metų gyvavimo ir šauliškos veiklos iškilmingame

minėjimo pokylyje ir 
rugsėjo 29, šeštadienį,
7 v.v., Toronto Lietuvių 
namų karaliaus Mindaugo 
menėje (1573 Bloor st. w.).

koncerte i
Programoje: Trumpa oficialioji dalis

Koncertas, kurio programą atliks sol. S. Žiemelytė, fleitistas T. Regina ir muz. J. Govėdas 
Šilta vakarienė . Šokiai, grojant 5 asmenų estų orkestrui. Loterija

Bilietai $10 asmeniui; gaunami pas V. Pečiulįtel. 767-8877, St. Jokūbaitį537-2869 ir pas kuopos 
šaulius. Bilietus prašome įsigyti iš anksto. Kuopos valdyba

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų Toronte registracija 
šiems mokslo metams įvyks 
rugsėjo 17 ir 18 dienomis (pir
madienį ir antradienį) įprasti
nėje kursų vietoje, West Park 
Secondary School, Bloor ir 
Dundas gatvių kampas, nuo 7 
iki 9 v.v. Veiks visos trys užskai
tų klasės ir lietuviškai nemo
kančių klasė. Dirbs tie patys 
mokytojai. Visas jaunimas, o 
ypač šį pavasarį baigusieji 
Maironio mokyklą, kviečiami 
įsijungti į studentų skaičių 
ir pagilinti savo lituanistines 
žinias. Kursų vedėjas

Toronto Maironio mokykla 
naujus mokslo metus prade
da rugsėjo 22, šeštadienį, Šv. 
Vincento Pauliečio mokykloje 
(116 Fermanagh). Tą šeštadie
nį pamokos ir mokinių regis
tracija prasidės 9.30 v.r. ir 
baigsis 11 v.r. Kviečiami visi 
tėvai atvežti mokinius (įskai
tant tuos, kuriems sueis 4 ar
ba 5 metai 1984 m.) pirmąją die
ną, kad būtų galima planingai 
pradėti mokyklos darbą. Tu
rintieji klausimų prašomi pa
skambinti 249-1305 Giedrai 
Paulionienei.

Ateitininkų veiklos metų 
pradžios iškilmės įvyks rugsė
jo 23, sekmadienį. Visos kuo
pos su vėliavomis organizuo
tai dalyvauja Prisikėlimo šven
tovėje 10.15 v. Mišiose. Po jų 
Parodų salėje bus agapė, į ku
rią kviečiami ir sendraugiai, 
tėveliai bei svečiai. Tėvai, 
norintieji vaikus įjungti į atei
tininkų organizaciją, kviečia
mi atvykti į agapę. Į jaunučių 
kuopą priimami vaikai, esan
tieji pirmame mokyklos skyriu
je.

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVEN- 
TĖ-ATLAIDAI Anapilyje to 
vardo šventovėje — rugsėjo 23, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Bus Mišios 
ir tradicinė procesija į lietuvių 
kapines. Dalyvaus Londono lie
tuvių choras “Pašvaistė”, vado
vaujamas muzikės Ritos Vilie- 
nės. Po iškilmių šventovėje bus 
vaišės visiems pamaldų daly
viams Anapilio salėje — kava ir 
pyragaičiai. Kviečiami dalyvau
ti visi tautiečiai.

A. a. Vytautas-Jonas Motieko
ms, 58 m. amžiaus, prieš 4 sa
vaites policijos buvo rastas ne
gyvas sukritęs gatvėje netoli 
savo buto (285 Shuter St., Apt. 
409). Miesto lavoninėje buvo iš
laikytas 4 savaites, kol galų ga
le atsirado tautietis, kuris jį at
pažino. Apie tai buvo painfor
muota velionies sesuo Čikago
je ir dvi dukros Kanadoje. Lai
dotuvės — rugsėjo 13 d. lietu
vių kapinėse.

Toronto “Gintaro” dainos vie
netas išleisdino plokštelę “Gin
taras su daina”. Ant viršelio 
matyti astuonios gintarietės 
ir gintarietis sol. Rimas Pau
lionis. Kitoje virželio pusėje 
— vieneto muzikantai, muziki
niai talkininkai — J. Govėdas 
su sol. R. Paulioniu ir vieneto 
vadovė G. Paulionienė. Abie
jose plokštelės pusėse įdai
nuota 14 lietuviškų dainų, su
kurtų bei harmonizuotų įvai
rių kompozitorių. Apgailėtina 
tiktai, kad visi dainų pavadi
nimų žodžiai įrašyti didžiosio
mis raidėmis (angliška rašy
ba). To netoleruoja jokia lietu
vių kalbos rašyba. Plokštelė 
gaunama spaudos kioskuose ir 
pas platintojus gintariečius.

Mūsų tautiečiui ir geram 
draugui a.a. Jonui Deksniui iš
keliavus amžinybėn, vietoje 
gėlių jo laidotuvėms siunčia
me “Tėviškės žiburiams” pa
remti savo kuklią $50 auką.

Stasys Rimkus, Vladas ir 
Kazys Balčiūnai, Julius ir 
Koste Rudžiai, Pranas ir 
Laila Seibučiai

AfA 
VINCUI PALAIČIUI

mirus Lietuvoje, dukrą ANDRENĄ Kanadoje ir jos šei
mą, jo žmoną ZOSĘ, dukrą VIKTORIJĄ, sūnus — 
EDMUNDĄ, SIGITĄ, GENIŲ, VIKTORĄ ir jų šeimas 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia -

Wilfred Dyer ir šeima

AfA 
JIEVAI POVILAITIENEI 

mirus, 
sūnus, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame -

Irma ir Bernardas Kuzmavičiai

AfA 
JONUI DEKSNIUI

netikėtai užbaigus šios žemės kelionę,

gilaus skausmo valandoje reiškiame užuojautą jo 
žmonai ANICETAI, dukroms DARIJAI ir LAIMAI, sūnui 
KAZIMIERUI - buvusiam KLB Hamiltono apylinkės 
pirmininkui ir jo žmonai Klarai. Amžinos ramybės miru
siam ir Visagalio stiprybės likusiems linki -

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

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

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

30-119d................' 9.75%
Trumpalaikius indėlius

už $20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos:

specialios....... *........ 8.25% I
su drauda .................. 8 % I

Čekių sąskaitos: ............... 5 % !

Filmų festivalyje Toronte 
dalyvauja ir torontietis Al. 
Mačiulis su savo filmu “Tran
sistor”. Tai 9 min. filmas, pa
ruoštas pagal to vardo muziki
nį Scott Merrit kūrinį. Jis bu
vo rodomas rugsėjo 11 d., 11.30 
v.r., “The Showcase Cinema”. 
Al. Mačiulis yra baigęs Ryer- 
sono politechnikos institutą 
1984 m. bakalauro laipsniu. Jo 
filmas bus rodomas televizi
joje — “First Choice”, 47 ka
nale ir “City-TV”. Su dalinin
ku Michal Amo Al. Mačiulis su
darė bendrovę “Fearless 
Films”.

Dail. Reginos Žiūraitienės 
paveikslų paroda rengiama š. 
m. rugsėjo 28 — spalio 14 d.d. 
“The Old Bronte Post Office 
Gallery, Inc.” (86 Bronte Rd. 
S., Oakville L6L 3B8). Atida
rymas — rugsėjo 28, penktadie
nį, 7-10 v.v. Parodoje bus išsta
tyti šiaurinės Kanados ir vieti
niai gamtovaizdžiai — akvare- 
liniai ir aliejiniai paveikslai. 
Kviečiami dalyvauti ir lietu
viai.

A.a. Juozo Kauliaus atmini
mui Elena ir Steponas Pus- 
vaškiai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A.a. Jono Deksnio atmini
mui vietoje gėlių Eugenija, 
Margarita ir Leonas Klevai 
“TŽ” paaukojo $30.

ARTI POŽEMINIO TRAUKINIO 
ir High Parko išnuomojamas suau
gusiems žmonėms 4 kambarių bu
tas su baldais ar be baldų. Skam- 
binti tel. 762-1569 Toronte.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Stipendija studentams
Kun. Petro Ažubalio vardo 

fondas kasmet skiria vieną ar 
dvi stipendijas studentam, ku
rie studijuoja lituanistiką ar
ba jai artimus mokslus, įskai
tant teologiją, ir aktyviai da
lyvauja lietuviškoje veikloje. 
Iki šiol tokiomis stipendijo
mis pasinaudojo keletas stu
dentų* bei studenčių. Ir šiais 
metais bus skiriama stipendi
ja. Prašymus su informacija 
apie savo studijas ir veiklą 
iki š. m. spalio 15 d. siųsti 
fondo pirmininkei šiuo adre
su: Dr. Angelė Kazlauskienė, 
9 Chartwell Rd., Oakville, Ont. 
L6J 3Z3.

Svečiai. “TŽ” redakcijoje 
lankėsi Balys Mackiala ir ak
torė bei režisorė D. Mackialie- 
nė, inž. Edvardas Kersnauskaš 
iš Floridos, L. Valiukas iš Ka
lifornijos. Jie savo aukqmis 
prisidėjo prie šio savaitraš
čio leidybos.

Kazimierinio kongreso proga 
“Tėviškės žiburius” aplankė 
daug svečių bei viešnių, jų tar
pe vysk. A. Deksnys iš V. Eu
ropos, St. Kasparas iš Brita
nijos, kun. J. Bertašius iš 
Winnipego, kun. V. Dabušis, 
kun. G. Kijauskas, SJ, N. Kers- 
nauskaitė, p. Kersnauskas, 
sol. A. Grigas iš JAV.

A.a. Jono Deksnio atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25: Antanas ir Genė Ci
bai, S. V. Bikinai, “Širvintos- 
Nemuno” tuntas; $20: Teresė 
ir Juozas Andriukaičiai, H. 
Kairienė, J. J. Sakalauskai, 
Antanas Pauliukas, D. A. Jan
kūnai; $10: Kazys Mikšys, Bro
nė ir Aleksas Parėščiai, Ga
brielė ir Juozas Kolakauskai, 
Laima ir Dionizas Stukai, Juo
zas Samušis, Kleopatra Žiobie- 
nė, Zita ir Pranas Sakalai; $3: 
Jonas Kareckas.

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.

B MONTREAL1®
Dienraštis “Le journal de Mont

real” rugpjūčio 28 d. išspausdino 
ilgoką rašinį apie popiežiaus no
rą aplankyti Lietuvą ir sovieti
nės valdžios nedavimą leidimo. 
Esą Šv. Tėvas tikisi ateityje ap
lankyti Lietuvą, galbūt 1986 m., 
kai sueis 600 metų nuo Lietuvos 
krikšto (turėtų būti 1987 m. Red ). 
Laikraštis pastebi, kad neleidi
mo priežastis esanti įtampa tarp 
Sov. Sąjungos ir JAV. Be to, 
Kremlius esą prisibijo popiežiaus 
įtakos. Laikraštis stebisi, kad 
sovietai neįsileido net kardino
lo Caserolio, Vatikano rytų po
litikos šalininko.

Įspūdžiai iš kongreso. Toronte 
surengtas Šv. Kazimiero sukak
ties kongresas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Įspūdinga buvo maty
ti ir sutikti tiek suvažiavusių lie
tuvių pasauliečių ir kunigų iš vi
sur. Iškilmių pamaldose Šv. My
kolo katedroje netilpome. O pati 
katedra ir koncelebruotos Mišios 
buvo nuostabiai gražios ir įspū
dingos. Toronto kardinolo žodis 
giliai reikšmingas ir labai aktua

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

■ ffflAM MONTREALIO LIETUVIŲ 
*1*1 Am kredito UNIJA

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

PADĖKA
Kiekvienas didesnis užmojis 

reikalauja pritarimo. Jo susi
laukė ir pirmosios Toronto 
“Gintaro” ansamblio plokšte
lės leidėjai. Čia skelbiame mū
sų rėmėjų sąrašą.

Garbės mecenatai
$5000: G. S. Kuzmai.

Garbės rėmėjai
$400: Lietuvių sodyba Anapi

lis; $200: I. V. Biskiai, Kanados 
lietuvių fondas, S. V. Luimos, To
ronto Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas, Toronto Lietuvių 
kredito kooperatyvas “Parama”.

Rėmėjai
$125: O. B. Sergančiai; $100: E. 

S. Čepai, B. J. Danaičiai, A. Fira- 
vičius, J. Gudinskas, S. A. Kazlaus
kai, L. Mačionienė, D. V. Paulio- 
niai, V. A. Paulioniai, J. A. Rinkū- 
nai, D. G. Sakai, A. H. Stepaičiai, 
D. H. Steponaičiai, J. A. Vierai- 
čiai, S. A. Viskontai, S. J. Bacevi
čiai, M. V. Miceikos.

Aukotojai
$50: J. Arštikaitis, A. V. Čiuprins- 

kai; $25: O. Indrelienė, kun. P. 
Patlaba; $20: A. E. Abromaičiai, 
G. Breichmanienė, P. V. Jankai
čiai, E. S. Kuzmiskai, S. Povilens- 
kis, B. N., kun. P. Dilys; $15: V. 
Paulionis; $10: V. Matulaitis, Z. 
Didžbalienė; $5: I. Paliulienė, A. 
Savelis, N.N.; $4: R. Bubliauskas; 
$3: N. N.

Lietuviškas ačiū organiza
cijoms, paskiriems asmenims 
ir visuomenei už dalyvavimą 
mūsų koncertuose, už materia
linę bei moralinę paramą.

“Gintaro” plokštelei išleisti 
komitetas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 663-9096 

lus. Kiek jaunimo jo klausėsi! Ne
mažiau svarbus pamokslas mūsų 
vysk. P. Baltakio. Keturios šv. 
Kazimiero giesmės ir solisto nau
ja giesmė jausmingai ir iškilmin
gai skambėjo pamaldų metu. Ope
ra “Dux Magnus” mus nukėlė į gi
lią Lietuvos praeitį, iš kurios 
ateina ir šviečia mums šventasis 
Kazimieras!

Ir užbaigiamajame pokylyje 
viskas derinosi karališkajame 
viešbutyje. Mūsų šventė taip pat 
buvo karališka. Pokylio salėje 
gausus garbės stalas buvo dėme
sio ir pagarbos vertas, nes iš tų 
asmenų ateina Lietuvos dvasios 
stiprybė. Iš Ontario ministerio 
lūpų girdėjome drąsinančius žo
džius. Toronto miesto atstovo as
menyje jautėme supratimą Lietu
vos padėties.

Didžiausia padėka iš mūsų pa
prastų piliečių tenka kongreso 
rengėjui dr. J. Sungailai ir visam 
organizaciniam komitetui. Tai 
buvo šventė, kurios mes niekados 
nepamiršime. „ ,.H S. Skučiene

DUODA 
PASKOLAS:

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

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.

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.

REIKALINGA MALONAUS BŪDO 
NUOLATINĖ TARNAUTOJA prie
žiūrai ratukuose (wheelchair) se
nyvos moters. Reikia pagaminti 
maistą dviem sertforam ir palai
kyti penkių kambarių švarą. Iki 
High Parko 6 minutės pėsčiai. At
lyginimas — $500 mėnesiui, kam
barys ir maistas. Skambinti tel. 
763-6498 Toronte dėl pasimatymo 
— ne dėl derybų.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis 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.

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.


