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(Sinkius keičiant
Visuotinėje mūsų išeivijos veikloje kiekviena orga

nizacija turi savo svorį, puoselėtą per daugelį metą. Nau
josios išeivijos pradžioje bandė atsisteigti ir ugniage
siai, ir paštininkai, ir policijos tarnautojai..., bet tai 
buvo nerealios pastangos. Visa eilė bandymą toje srityje 
nepavyko — pats išeivinis gyvenimas atsijojo gyvuoti pa
jėgiančias organizacijas. Pagrindinės į Lietuvos tradici
ją atremtos organizacijos prisitaikė prie naują sąlygą 
išeivijoje ir davė savo įnašus bendram lietuvią gyveni
mui. Prie tokią organizaciją priklauso ir šauliai, kurie 
pertvarkytas savo eiles pavadino Lietuvos šaulią sąjun
ga tremtyje. Jos veiklos plotas — visa išeivija, tačiau prak
tiškai jis apsiribojo tais kraštais, kur apsigyveno gauses
ni naująją ateivią telkiniai. Todėl matome šaulius akty
viai besireiškiant Kanadoje, JAV-se, Australijoje. Tuo 
būdu ją veikla apima didžiąją išeivijos dalį. Ji nėra ma
sinio pobūdžio, apima ne visus tautiečius, tačiau savo 
veikla yra pasiekusi tam tikrą visuomeninį svorį — ne 
tiek savo narią skaičiumi, kiek rinktinią asmeną pajė
gomis. Ne kiekvienas tautietis tinka būti šauliu ar šaule. 
Tai karinio pobūdžio organizacija, turinti savitą orga
nizacinę sąrangą, ideologiją, drausmę bei kitus reikala
vimus, kurie ir padaro tam tikrą atranką.

IŠEIVIJOS šaulią organizacijos amžius — 30 metą. 
Pirmoji šaulią kuopa atsisteigė Toronte 1954 metais 
ir 1984 m. rugsėjo 29 d. atšventė savo trisdešimtmetį. 
Po metą kitą tokias pat sukaktis minės ir kitos kuopos. 

Tai vis bus naujos progos pažvelgti į šaulią veiklą išei
vijoje ir ją pasverti. Lietuviškoji visuomenė yra pripra
tusi matyti šaulius uniformuotus, ginkluotus (Lietuvoje), 
žygiuojančius paraduose. Lietuvoje šaulią sąjunga buvo 
artimiausia kariuomenės talkininkė, pasiryžusi ginti 
savo kraštą pavojaus atveju. Dėl to ir karinis jos paruo
šimas buvo stipriai pabrėžiamas. Išeivijos sąlygos yra 
visai skirtingos, reikalaujančios ir iš šaulią organizaci
jos naujos orientacijos. Fiziniai ginklai čia mažiausiai 
reikšmingi, nes jais kovoti už Lietuvos laisvę išeivijoje 
neįmanoma. Lietuvos priešai yra susitelkę ne Kanadoje, 
ne Amerikoje, ne Australijoje, o Sov. Sąjungoje, i,.'. to 
išeivijos šauliams tenka keisti ir ginklus, ir taktiką — 
vietoje karinės kovos priemonią rinktis visuomenines 
bei kultūrines. Atrodo, išeivijos šauliai ta linkme ir 
orientuojasi. Jie aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje, palaikydami idealistinę nuotaiką, 
nepasiduodami koloborantą vilionėms, bandančioms už
liūliuoti bet kokį išeivijos priešinimąsi sovietinei Lie
tuvos vergijai.

KEIČIANT ginklus išeivijos šauliams, svarbu ne
užmiršti ir ginklą nešėją. Ir geriausi ginklai ne
veikia, jeigu ją savininkai nesugeba jais naudo
tis. Dėl to mūsą šauliai turėtą budėti, kad ją pačią eilės 

nepakriktą dėl vidinią intrigą ir kad idealistinė dvasia 
neišblėstą. Tai pavojai, kurie tyko ne tik šaulią, bet ir. 
kitas organizacijas. Geriau mažesnis, bet drausmingas 
būrys, pasiruošęs aukotis Lietuvos ir savo gyvenamojo 
krašto laisvei. Nieko nėra pražūtingesnio, kaip vidinės 
kovos bei intrigos — jos nuginkluoja ir geriausiai gink
luotas organizacijas. Jeigu išeivijos šauliai pajėgs iš
laikyti vieningą idealistinę dvasią savo viduje, išvengs 
ne tik savo griūties, bet ir prisidės prie visos lietuvią iš
eivijos vienijimo bei stiprinimo. Be to, šaulią veikla ne
turėtą ribotis vien savo kiemu — ji turėtą plėstis į tarp
tautinę plotmę per panašios paskirties kitą tautybią ir 
gyvenamojo krašto organizacijas. Kanadoje ta likme jau 
padarytas geras žingsnis — yra įsteigta baltiečią karo 
veteraną organizacija, kuri randa kelius ir į panašias 
kanadiečią organizacijas. Tokia linkme galėtą pajudėti 
šaulią veikla ir visoje išeivijoje. Ji įgautą didesnį svorį 
visuomenėje, galėtą tvirtesniu balsu kalbėti sovietą pa
vergtą tautą klausimu ir sudominti jaunąją kartą. Tai 
būtą dar vienas visuomeninis ginklas, nukreiptas į pa
vergtos Lietuvos laisvinimą.

Pasaulio įvykiai
BRITANIJOS DARBIEČIŲ PARTIJA, SUSILAUKUSI SKAU
DAUS pralaimėjimo parlamento rinkimuose 1983 m., dabar sa
vaitę trukusiame atstovų suvažiavime atsidūrė visiškoje kairio
jo sparno kontrolėje. Daug šios partijos narių priklauso karin
goms darbo unijoms. Ypač didelį svorį tūri anglihkasią unijos 
vadas A. Scargillas, pradėjęs jų streiką š. m. kovo 12 d., kai val
džia nutarė uždaryti 20 nuostolingų kasyklų. Dėl jų uždarymo 
darbo būtą netekę 20.000 angliakasių iš bendro 183.000 skaičiaus. 
Ne visi angliakasiai įsijungė į A. Šcargillo paskelbtą streiką. 
Britanijoje yra 175 anglies kasyklos. Streikas palietė tris ketvir
tadalius kasyklų. Piketavimo linijose vyksta beveik nuolatinis 
karštųjų streikininkų susidūrimas su policija. Lig šiol buvo su
žeista apie 300 asmenų, suimta •-------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmieji vyriausybės rūpesčiai
Naujasis Kanados parlamen

tas darbą pradės lapkričio 5 
d. Konservatorią vyriausybė 
teisinasi, kad ankstesnis par
lamento atidarymas yra ne
įmanomas. Naujiems ministe- 
riams reikia susipažinti su 
tikrąja iš liberalą perimtą 
ministeriją būkle. Taipgi rei
kia laiko paruošti tradicinei 
sosto kalbai, kuria atidaroma 
pirmoji naujojo parlamento 
sesija. Ji turi apimti visas da
bartines Kanados problemas, 
planus negerovėms pašalinti, 
problemoms išspręsti. Minis- 
teris pirm. B. Mulroney, lig 
šiol vengęs žurnalistą, suren
gė dvi spaudos konferencijas. 
Pirmojoje pareiškė, kad di
džiausia problema yra nedar
bas. Bedarbią skaičiui suma
žinti bus skirtas pagrindinis 
jo vyriausybės dėmesys. Kiti 
reikalai gali būti atidėti vė
lesniems sprendimams. Pasak 
B. Mulronio, Kanada neturi 

lėšą parūpinti darbus dviem 
milijonam oficialią ir neofi
cialią bedarbią. Jai yra būti
na finansinė užsienio parama 
investaciją pavidalu. Dėl to 
bus stengiamasi sumažinti 
varžtus užsieniečią investuo
jamam kapitalui, atstatyti li
beralą laikais prarastam už
sienio investorią pasitikėji
mui. Santykiuose su jais betgi 
nebus prarastas Kanados auto
ritetas. Nedarbo problemai iš
spręsti yra būtinas Kanados vy
riausybės bendradarbiavimas 
su provincinėmis vyriausybė
mis. Šiuo reikalu B. Mulroney 
lapkričio 13 d. susitiks su vi
są provinciją premjerais. Ta
me susitikime bus paruošta 
darbotvarkė ministerio pirmi
ninko ir premjerą konferenci
jai ekonominiais klausimais 
1985 m. vasario 15 d.

Antroji spaudos konferenci
ja įvyko po B. Mulronio susi
tikimo su trisdešimčia libe-

Naujasis vyskupas PAULIUS BALTAKIS (viduryje) po vyskupo šventimu. Jo dešinėje — vysk. V. BRIZGYS, kai
rėje — vysk. A. DEKSNYS, dalyvavę šventimą iškilmėse Portlando katedroje. Maine valstijoje

Pranešimas iš Švedijos

Neduoti priešui ramybės
“Svenska Dagbladet” apie gerai organizuotą baltiečių veiklą

Svarbiausias baltiečią iš- 
eivią uždavinys — neduoti 
priešui ramybės, neleisti so
vietinei diktatūrai veikti ty
liai ir slaptai. Mūsą ginklai 
— tiesa, faktai, satyra. Taip 
sako istorijos mokslą dakta
ras Uldis Germanis, žymus Šve
dijos latvią veikėjas.

Apskritai, baltiečius “Svens- 
ka Dagbladet” laiko geriau
siai organizuota ateivią gru
pe. Šiuo metu Švedijoje, minė
to Stockholmo dienraščio ži
niomis, gyvena apie 36.000 bal
tiečią, iš ją 32.000 estą, apie 
3.200 latvią ir šimtinė lietu
vią. Daugelis ją gerai išsila
vinę, eina aukštas pareigas ir 
sėkmingai reiškiasi visuome
niniame švedą gyvenime.

Svarbiausia — per 40 metą 
Švedijoje mums pavyko išlai
kyti savo tapatybę ir tautinį 
jausmą, teigia Heinrichas Mar
kas, buvęs Švedijos estą tauti
nio komiteto pirmininkas. Šio 
komiteto metinis biudžetas 
siekia dešimtį milijonu kro
ną, iš ją apie šešis milijonus 
sudaro valstybinė švedą para
ma. Šiuo metu Estą tautinio 
komiteto biuras yra įsikūręs 
pačiame Stockholmo centre, 
Sergelio aikštėje, prie pat 
buvusią Švedijos parlamento 
rūmą, kur nuo šią metą pra
džios vyksta Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo pasita
rimai.

Švedijos baltiečią veikla 
Maskvai yra rakštis. “Svenska 
Dagbladet” rašo, jog KGB la
bai stengiasi infiltruoti ir su
skaldyti baltiečią organizaci
jas. Nemažai sovietinią diplo
matą buvo išvaryta iš Švedi
jos už tai, kad slaptai rinko 
žinias apie baltiečius pabėgė
lius. Tas ją pastangas sutruk
dė švedą saugumas su baltie
čią pagalba. Šiuo metu Švedi
joje veikia apie 50 įvairią bal
tiečią kultūrinią bei politi- 
nią organizaciją.

Minėtasis estą veikėjas Mar
kas teigia, kad Švedijos bal- 
tiečiai neprarado tikėjimo, 
kad ją šalys atgaus nepriklau
somybę. To tikslo siekia da
bar jau trečioji baltiečią kar
ta Švedijoje. Markas prisime- 

ralą paskirtą ministerią pava
duotoją, 14 patarėją, 11 valdi- 
nią instituciją vadovą. Spau
dos atstovams B. Mulroney pa
reiškė, kad daugelio ją laukia 
pasitraukimas iš darbo arba at
leidimas. Jis betgi pabrėžė, 

(Nukelta į 8-tę psl.i 

na, kad estai daugelį metą pra
šė paramos iš tuometinės 
socialdemokratą vyriausybės. 
Galop švietimo' ministėris Rag- 
naras Edenmanas nusileido ir 
estą delegacijai taip pasakė: 
“Esu istorikas. Žinau tiek, kad 
visos diktatūros anksčiau ar 
vėliau žlugo. Todėl gausite 
paramą.”

Stockholme ir Goeteborge 
veikia pradinė estu mokykla ir 
gimnazija. Jose yra 170 moki
ntą. Veikia ir pagalbinės mo
kyklos tiems estą vaikams, ku
rie lanko švedą mokyklas. Čia 
jie kelias valandas per savai
tę mokosi savo gimtosios kal
bos. Veikia estą šventovės, 
bibliotekos, archyvai, šokią, 
muzikos, vaidintoju gru
pės akademinės organizacijos, 
įvairios draugijos, knygą lei
dyklos, spauda.

Panašiai susiorganizavę ir 
Švedijos latviai, nors ją čia 
daug mažiau. Dr. Germanis tei
gia, kad jau šeštame dešimtme
tyje Švedijos latviai pradėjo 
sistemingai rinkti ir skelbti 
žinias apie Baltijos kraštus. 
Šioje srityje daug nuveikė Šve
dijos latvią informacijos ceąt- 
ras. Čia veikliai reiškiasi ir 
latviai socialdemokratai, vado
vaujami žymaus valstybininko 
Bruno Kalninio. Latvią social
demokratą Švedijoje leidžia
mas laikraštis “Briviba” labai 
erzina Sov. Sąjungos atstovus. 
Švedą visuomenė apskritai be
veik nenutuokia, kokia aštri 
kova vyksta tarp latvią išei- 
vią ir sovietinio režimo.

Baltiečių jaunimo atstovai, suvažiavę į savo kongresų latvių stovyklavie
tėje netoli Toronto, demonstravo prie Toronto miesto rotušės. Nuotrau
koje — plakatų nešėjai ilsisi. Juos stebi gausūs praeiviai kanadiečiai

Švedijos baltiečią organiza
ciją veikla įvairiais būdais 
pasiekia gimtuosius kraštus, 
pasakojo dr. Germanis “Svens
ka Dagbladet” koresponden
tui, nesileisdamas į smulkme
nas, kaip tai praktiškai vyks
ta. Jis pažymėjo, kad sunku 
paremti tėvynėje vykstančią 
kovą, bet vis dėlto tai nėra ne
įmanomas dalykas.

Estą atstovas Markas savo 
ruožtu su pasitenkinimu pa
sakojo apie tai, kad Maskva 
neseniai išbarė Estijos kom
partiją, o tai reiškia, kad ir 
po keturią dešimtmečiu komu
nistinės propagandos ir valdy
mo Baltijos kraštuose tauti
nis pasipriešinimas nesiliau
ja. Ypač džiugina tai, kad pa
sipriešinime gabiausiai reiš
kiasi jaunimas, kuris ginasi 
nuo brukamo rusiškumo ir gi
na savo tautiškumą, sako Mar
kas.

Švedijos baltiečią organiza
cijos palaiko glaudžius ryšius 
su savo didžiosiomis organi
zacijomis JAV-se, Kanadoje, 
Australijoje. Stockholmo es
tai ir latviai aprūpina žinio
mis “Amerikos balso” ir “Lais
vės radijo” programas. Geogra
finis artumas padeda jiems 
gauti daugiau žinią iš tėvynės, 
ir tai skatina Švedijos baltie
čią veiklumą. Todėl neveltui 
Maskvos propaganda Stockhol- 
mą vadina “ideologinią priešą 
centru”, baigia straipsnį Stock
holmo dienraštis “Svenska 
Dagbladet” (1984. VIII. 22).

Lmb. 

7.000. A. Scargillas kaltę su
vertė policininkams, nors jų 
eilėse taip pat yra daug sužeis
tų. A. Šcargillo iniciatyva dar- 
biečių partijos suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, smerkian
čią policiją, remiančią strei
kuojančius angliakasius. Aukš
čiausio teismo teisėjas D. Ni
cholls streiką pripažino nele
galiu. Esą A. Scargillas jį pa
skelbė be visų unijos narių bal
savimo. A. Scargillas teismą 
ignoruoja, pakartotinai atmeta 
įsakymą atvykti teisman. To
kią jo taktiką pasmerkė dar- 
biečią partijos vadas N. Kin- 
nockas, pramatantis politinę 
žalą partijai. Streiką savo pro
pagandai naudoja Sovietų Są
junga, pakvietusi 150 streikuo
jančių angliakasių bei jų šei
mų narių į Juodosios jūros ku
rortą. Ginami angliakasiai, bet 
užmirštami kiti dėl ją streiko 
kenčiantys darbininkai. Ak
mens anglies reikia plieno pra
monei, elektros jėgainėms. A. 
Scargillas netgi buvo sukurs
tęs uostų darbininkų streiką, 
norėdamas sustabdyti ne tik 
anglies, bet ir maisto gaminių 
įvežimą, padarydamas daug 
nuostolio eksportui. Partijos 
suvažiavime vyravo kairysis 
sparnas, parlamento rinkimų 
laimėjimo atveju įsipareigo
jęs pašalinti branduolines “Po
laris” raketas iš povandeni
nių Britanijos laivą, JAV skrie
jančias bombas, amerikie
čių bombonešius ir laivus su 
branduoliniais ginklais. Vadą 
N. Kinnocką remiantys nuosai
kesni darbiečiai betgi atmetė 
rezoliuciją uždaryti visas ka
rines JAV bazes Britanijoje.

Netikėtas suėmimas
Pirmą kartą FBI istorijoje 

buvo suimtas šios saugumo or
ganizacijos aukštas pareigū
nas R. Milleris, parūpinęs slap
tus dokumentus sovietą agen
tams Svetlanai Ogorodnikovai 
ir Nikolajui Ogorodnikovui. 
Jiedu į JAV buvo atvykę kaip 
imigrantai, bet dirbo sovietų 
špionažui. Svetlana netgi tu
rėjo KGB majorės laipsnį. Už 
$65.000 parduoti dokumentai 
daugiausia lietė FBI agentų 
veiklą prieš šnipus, šnipinė
jimu įtariamus asmenis. Ši tri
julė dabar suimta, tiriama R. 
Millerio padaryta žala JAV 
saugumui. Jį į savo moteriš
kas pinkles buvo įtraukusi ge
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Buvusio kalinio žodis aukštiesiems sovietų pareigūnams
Pietų Amerikos lietuvių nutarimai
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Pirmosios kuopos išeivijoje trisdešimtmetis ir atlikti darbai
Lietuviškųjų studijų savaitė

V. Vokietijos lietuvių dienos ir aktualios jų paskaitos
Jo žvaigždė buvo muzika

Prisimenant A. Mikulskį kaip žymų muziką ir veikėją

rokai jaunesnė KGB mjr. Svet
lana Ogorodnikova.

Pilna ambasada
Didžiuliu kariniu paradu ko

munistinė R. Vokietija atšven
tė 35-tąsias savo metines. Kom
partijos vadas E. Honeckeris, 
Maskvos priverstas atšaukti 
savo apsilankymą V. Vokieti
joje, “Pravdoje” paskelbtame 
pranešime prašneko apie ne
nutraukiamus R. Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos ryšius, pa
brėždamas, kad abi Vokieti
jos niekada nebus sujungtos. 
Kitokias nuotaikas atskleidė 
įvykiai Prahoje. į V. Vokieti
jos ambasadą ten įsiveržė 
dviem grupėm iš R. Vokietijos 
pabėgusių 80 vokiečių, kurių 
eilėse yra net ir 20 vaiką. Jie 
pasiprašė politinės globos, pa
galbos atvykti V. Vokietijon. 
Dėl tokio didelio netikėtą sve
čią būrio ambasada buvo pri
versta nutraukti savo darbą, 
užrakinti vartus ir duris. Įsi
veržėlius bando susigrąžinti 
R. Vokietija pažadu, kad jie 
nebus baudžiami.

Sovietinė mina
Raudonojoje jūroje ir Sueso 

įlankoje minos pradėjo spro
ginėti liepos 9 d., pažeisda
mos devyniolika laivų. Miną 
jieškojo JAV, Britanijos, Pran
cūzijos malūnsparniai ir mino- 
gaudžiai laivai. Vieną miną 
netoli Sueso kanalo rugsėjo 
12 d. surado britai. Jos spro
gimo aparatūra buvo išimta ir 
pasiųsta tyrimams Britanijo
je. Rezultatai buvo žinomi dar 
prieš prez. A. Reagano ir so
vietą užsienio reikalų minis
terio A. Gromykos susitikimą 
Baltuosiuose rūmuose, bet jų 
paskelbimas atidėtas vengiant 
politinės įtampos. Specialis
tai nustatė, kad mina yra so
vietinės gamybos. Tai betgi ne
reiškia, kad minas buvo palei
dusi Sovietų Sąjunga. Ir to
liau įtariama Libija, ginklus 
gaunanti iš Sovietų Sąjungos. 
Galvosūkį betgi sudaro fak
tas, kad minos sprogmenys tu
rėjo tik ketvirtadalį tokiai 
minai įprasto svorio. Atrodo, 
minomis kažkas siekė politi
nio tikslo, pasitenkindamas 
nežymiu laivą pažeidimu, 
vengdamas ją paskandinimo. 
Tokiu betgi atveju minos tu
rėjo būti specialiai užsakytos 
ir pagamintos.
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AfA 
BRONIUI VILIMUI 

mirus,
jo žmoną ONUTĘ ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame-

E. Petrauskienė ir duktė O. A. Petrašiūnai 
Vilija Robinson su šeima B. Simonaitienė

O. Vaitkūnienė su šeima

Lietuvos šventasis portugališkai
Kun. Pranas Gavėnas tarptautinėje knygų parodoje Brazilijoje

Š. m. rugpjūčio 26 d. baigėsi 
užtrukusi savaitę laiko VIII 
Pasaulio knygų paroda — “Bie- 
nal", praėjusi su dideliu pa
sisekimu Sao Paulo Parque 
Ibira-puera parodų paviljone. 
Joje dalyvavo apie tūkstantį 
Brazilijos knygų leidyklų, dau
gelis kitų tautų įrengė savo 
skyrius. Pagal parodos rengė
jų informacijas (“Camara Bra- 
sileira de Livro"), šios paro
dos dalyviai pardavė knygų už 
maždaug 800 milijonų kruzei- 
rų.

Lietuvis parodos lankyto
jas turėjo progą patirti labai 
malonią staigmeną — atvyku
sį prie 96-ojo stendo, jį pasi
tikdavo kun. Pr. Gavėnas, kaip 
vienas tarp parodos šeiminin
kų, atstovaujančių “Editora 
Salesiana Don Bosco" knygų 
leidyklai. Tarp daugelio sa
leziečių leidinių ant svečiams 
paruošto stalo buvo paskleis
ta visa eilė knygų tuo pačiu 
viršelio titulu: “Sao Casimi- 
ro — o Primeiro Santo Jovem 
Leigo da Era Moderną — 1458- 
1484". Tos knygos autorius 
kun. Pr. Gavėnas lietuviams 
davė po vieną egzempliorių 
su savo parašu.

Autorius rašė tą knygą porą 
metų, stengdamasis ją išleisti 
šv. Kazimiero 500 metų sukak
ties proga. Rašė portugalų kal
ba. kad galėtų pasiekti dides
nį skaitytojų skaičių Brazili
joje ir kituose šios kalbos kraš
tuose, iškeldamas Šventojo 
asmenybę ir pagarsindamas 
Lietuvos vardą.

Kviečiame Australijon!
Mes, Australijos lietuvių jau

nimas, pranešame visiems lie
tuviams, kad Šeštasis pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas jau 
yra rengiamas ir įvyks Austra
lijoje 1987-88 metais gruodžio- 
sausio mėnesiais.

Mes kviečiame visą lietuvių 
jaunimą dalyvauti šiame kong
rese, tuo parodant mūsų norą 
vieningai dirbti tėvynės Lie
tuvos labui.

Mūsų tikslas — išlaikyti lie
tuviškumo ugnį mūsų širdyse, 
mūsų darbuose, mūsų gyveni
me! Mes siekiame statyti tiltus, 
jungiančius visus lietuvius į 
vieną galingą sąjūdį, kovojan
tį už Lietuvos nepriklausomu
mą ir tautos lygiateisiškumą 
kitų pasaulio tautų tarpe.

AfA 
SOFIJAI MALINAUSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos seserį MARIJĄ GVERZDIENĘ ir visą jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu su ja liūdime -

M. ir S. Šetkai S. ir I. Tauterai
P. ir J. Kalainiai E. ir A. Kuraičiai

Z. ir A. Staugaičiai

Canabian Srt cnt oriais Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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

Peržvelgęs knygos turinį, 
skaitytojas atkreips dėmesį į 
skyrius, kurie aprašo šv. Ka
zimiero gyvenimą. Čia auto
rius stengiasi pateikti žinių, 
kurios tiksliai nusako Šven
tojo giminės kilmę ir giminys
tės ryšius tarp Gediminaičių 
ir Habsburgų dinastijų XV ir 
XVI š. Toliau autorius aprašo 
visus Šventojo gyvenimo įvy
kius, aplinką ir veiklą, kuri 
jį riša su Lietuva ir su Lietu
vos-Lenkijos sostu.

Apžvelgęs religinį karalai
čio gyvenimą, kanonizaciją, au
torius baigia knygą Vilniaus ir 
šv. Kazimiero amžinojo poilsio 
vietos aprašymu.

Atspausdinta 5.000 egzemp
liorių. Daugelis brazilų groži
nės literatūros veikalų yra iš
leidžiami maždaug tokio pat ti
ražo ribose, o lietuvių išlei
džiamų knygų užsienyje atski
ro leidinio tiražas turi pasi
tenkinti žymiai mažesniais 
skaičiais.
* Knygos leidėjas yra salezie
čių leidykla, kuri turi ir knygų 
platinimo tinklą, būtent 18 kny
gynų ir 41 paskirstymo centrą 
visuose Brazilijos miestuose. 
Tokiose sąlygose yra užtikrin
tas knygų pardavimas pačioje 
Brazilijoje ir jos ankstyves
nėse kolonijose, ten kur veikia 
saleziečių centrai.

Knygos kąina yra 1.900 kru- 
zeirų. Ją galima įsigyti, krei
piantis į “Mūsų Lietuvos" ad
ministraciją, Rua Juatindiba. 
28 — Parque da Mooca — CEP 
03124, Sao Paulo. Brasil. H.V.

Mūsų priemonė — lietuvio 
ištiesta ranka lietuviui, subu
rianti mūsų jaunimą kongre
sam

Mes tikimės, kad mūsų su
rengtas kongresas taps visų 
lietuvių pasididžiavimu.

Pradėdami darbą, tikimės ir 
laukiame visų lietuvių prita
rimo bei paramos.

Lietuviais esame mes gimę.
Lietuviais norime ir būt!

Birutė Prašmutaitė.
A ustralijos lietuvių jaunimo 

sąjungos pirmininkė
Henrikas Antanaitis.

šeštojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso

organizacinio komiteto 
pirmininkas

Toronto gintariečią grupė Britanijoje su turkų grupe, kuri taip pat dalyvavo varžybiniame meno festivalyje

AfA 
STASIUI JUKNEVIČIUI

mirus,
jo žmonai KONSTANCIJAI, dukroms — RITAI SLAP- 
ŠIENEI ir GENEI ŠIMKIENEI bei jų šeimoms gilią 
užuojautą reiškia -

Pranas. Vaclovas ir Natalija Liačai

Lietuvių laimėjimas tarptautiniame festivalyje
Toronto gintariečių dainos ir šokio sambūris laimėjo pirmą vietą Britanijoje, kur dalyvavo 

21 krašto grupės
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Paskutinė diena
Liepos 27 buvo mūsų pasku

tinė varžybų diena. Buvome 
nusiteikę atiduoti visas jėgas, 
nors žinojome, kad varžysimės 
su geriausiomis grupėmis. Ka
tegorija varžybų buvo didelių 
šokėjų grupių (iki 24 asmenų). 
Leista šokti du šokius per 8 mi
nutes. Dalyvaujant 18 grupių, 
varžybos šios kategorijos bu
vo suskirstytos į rytinę ir po
pietinę sesiją. Iš kiekvienos 
sesijos 4 grupės pateks į baig
mę penktadienio vakare.

Ilgai reikėjo jaudintis lauki
mo salėje, bežiūrint televi
zijoje. kai pirmos 8 grupės šo
ko. Galų gale atėjo mūsų eilė 
šokti “Jonkelį" ir “Aštuonytį". 
Buvome vadovų padrąsinti ati
duoti visas pastangas ir šokti 
publikai, o ne teisėjams. Taip 
pasiryžę, su šypsena pirmą kar
tą šokome laisvai. Ir vėl kant
riai laukėm rezultatų. Vienas 
iš teisėjų išėjęs ant scenos pra
nešė. kad tos grupės, kurios 
bus paminėtos, yra iškritu- 
sios iš baigmės. Visi klausėm 
ausis pastatę. Su kiekvienos 
grupės paminėjimu mūsų vil
tys didėjo. Klausėm ir klausėm 
ir netikėjom, kad mūsų an
samblio vardo negirdim. Svei
kinomės iš džiaugsmo, supras
dami. kad patekom į baigmę.

Vakare, baigmės eiga buvo 
nustatyta loterijos būdu. Iš 7 
grupių mūsų eilė buvo šešta. 
Dalyvavo prancūzai, turkai iš 
Anglijos, lenkai, portugalai, 
ispanai, mes ir danai. Rengė
jai buvo perspėję, kad visų 
grupių vadovai ir keli šokė
jai turėjo sėdėti pirmoje ei
lėje auditorijoje, laukti re
zultatų ir priimti premiją, jei
gu laimėtų.

Pagaliau laimėjimas!
Į šį koncertą visi bilietai bu

vo jau iš anksto parduoti. Pub
likoje sėdėjo 1200 žiūrovų, o 
apatinėje laukimo salėje — vi
si programos dalyviai bei as
menys. kurie negavo bilietų. 
Tarp jų buvo ir mūsų šeiminin
kai. kurie per savaitę pergy
veno mūsų laimėjimus ir ne
pasisekimus.

Karštoje laukimo salėje apie 
400 žmonių intensyviai susi
grūdę prie video aparatų ste
bėjo programą, laukdami re
zultatų. Staiga atėjus vertin
tojams. tyla užbūrė visus. Pra
sidėjo taškų skaitymas: pran
cūzai 91 taškas, turkai 92. len
kai 93, portugalai 92. ispanai 
94, Toronto “Gintaras" 95, 
danai 93. Laimėjome pirmą 
vietą, gaudami trofėją ir 300 
svarų - $550. Ašaros riedėjo 
iš džiaugsmo. Supratome, jog 
laimėjome ne tik Kanados, ne 
tik “Gintaro”, bet ir Lietuvos 
vardu. Suėjome į ratą ir sudai
navome “Lietuva brangi”. Ki
tų tautų grupės nutilo, ne
suprasdamos to jautraus mo
mento.

Bet dar ne viskas! Kaip pir
mos vietos laimėtojai turėjo
me dar kartą grįžti į sceną ir 
atlikti 4 šokius. Jautėmės kaip 
Dovydas, nugalėjęs Galijotą. 
Laimėjimas buvo atžymėtas 
linksmavakariu. kuriame visos 
tautos šoko ir dainavo kartu. 
Teko susitikti asmenis, kurie, 
įvertindami mūsų pasirodymą 
bei laimėjimą, kvietė atvykti 
į Edinburo fetivalį, Škotijo

je ir į Freiburgą. V. Vokieti
joje. 1985 m.

Taip praėjo penkios varžy
bų dienos. Pastebėtina, kad 
visas mūsų laikas nebuvo už
imtas vien repeticijomis bei 
pasirodymais. Teko kaip "Gin
taro” šeimai paminėti savo na
rių tris gimtadienius, aplanky
ti istorines vietoves, pavalgy
ti "fish and chips", paragauti 
angliško alučio, pašokti disko
tekose. pavažiuoti limuzinais. 
Matėm ištisas avių kaimenes. 
Šiaurės jūrą, apleistus seno
vės kapus ir vienuolynus.

Škotijos lietuviai
Anksti rytą rinkomės prie 

autobuso, kuris turėjo mus 
vežti į Škotiją. Žinojome, kad 
globėjų ir mūsų rūpesčiai pasi
baigė. Jautriai atsisveikino
me su šeimininkais ir varžybų 
miesteliu. Dabar laikas bus 
skirtas ne tik poilsiui, bet ir 
bendravimui bei koncertavi- 
mui Didžiosios Britanijos lie
tuviams.

Penkų valandų kelionė į 
Glasgovą buvo rami ir įdomi. 
Vieni pavargę snaudė po vaka
rykščio laimėjimo, o kiti ste
bėjo gražius gamtos vaizdus. 
Vėl matėm avinus, slėnius ir 
kalvas. Teko sustoti prie se
nosios Hadrianos sienos, staty
tos romėnų apsiginti nuo bar
barų invazijų.

Po pietų pasiekėm Škotijos 
Lietuvių namus Glasgovo prie
miestyje (Bellshill), kurie bu
vo statyti talkos būdu. Ginta- 
riečiai buvo sutikti vietos lie
tuvių ir pasodinti prie gražiai 
padengtų stalų užkandai.

Nespėję baigti repeticijos ir 
vėl buvome pakviesti šiltų pie
tų su šaltibarščiais.

Šeštadienio vakaro koncer
tas vyko gražioje gimnazijos 
auditorijoje. Atlikome 2 va
landų programą. į kurią buvo 
atvykę žmonių iš tolimesnių 
vietovių. Šokdami ir dainuo
dami, mes jautėm žiūrovų ši
lumą ir entuziazmą, kuris pa
sireiškė ypač per kanklininkių 
“Lietuva brangi". Staiga išgir
dome, kad visa publika prisi
dėjo niūniavimu.

Pasibaigus koncertui, p. Dzi- 
dolikas padėkojo ansambliui 
tardamas: “Mes likome didesni 
ir stipresni lietuviai”. Jų lie
tuviška dvasia ir nuoširdumas 
reiškėsi ir priėmimu Lietu
vių namuose. Sveikino J. Bliū- 
džius, dėkodamas už retą kon
certą. Apsikeitėm dovanomis 
ir. grįžę į nakvynės vietas, jau
tėm jų lietuviško bendravimo 
ilgesį.

Po stiprių pusryčių sekantį 
rytą rinkomės tolimesnei ke
lionei. Radome didelį būrį lie
tuvių. kurie susirinko mūsų 
išlydėti. Dainuodami “Sudiev, 
sudiev", matėm jų ašaras ir 
jautėm jų draugystę. Prižadė
jome vieną dieną sugrįžti il- 
gensiam laikui.

Londonas ir lietuviai
Ilga buvo kelionė į Londoną 

— truko 8 valandas. Laikas 
trumpėjo, besidžiaugiant gam
tovaizdžiais paskutinį kartą. 
Londono mieste apsistojom 
universiteto bendrabutyje, 
Kensingtono rajone, netoli 
miesto centro.

Užsitarnavę laisvalaikio, ap
žiūrėjome miesto katedras, 
muziejus, meno galerijas, ka
ralienės rūmus ir krautuves.

Liepos 31 d. ruošėmės kon
certui Londono lietuviams. 
Salė buvo graži ir jauki —Com
monwealth Institute. Prisirin
ko daug publikos iš įvairių vie
tovių: Nottinghamo. Bradfor- 
do. Sheffiedvilles. Atvyko net 
ukrainiečiai šokėjai iš Derby. 
Taip pat atvyko iš Lietuvių so
dybos autobusas, pilnas skau
tų stovyklautojų.

Nors atlikome ilgą progra
mą. publika prašė "dar vieną 
šokį, dar vieną dainą". Pasi
baigus koncertui, ansamblie
čiai drauge su visa auditorija 
sudainavo "Lietuva brangi". 
Gilų įspūdį paliko Anglijos 
skautai, kurie atvežė ansamb
liui puokštę gėlių ir sveikini
mą su stovyklautojų parašais.

Sekančią dieną kai kurie 
gintariečiai buvo nuvykę į Lie
tuvių sodybą aplankyti brolių 
ir sesių skautų stovykloje. Ten 
jie matė iškastą skautų stalą 
ir lauko virtuvę. Tai jiems bu
vo naujiena.

Lietuvių namuose
Rugpjūčio 1 d. susibūrėm 

Londono Lietuvių namuos, kur 
buvo paruoštas priėmimas gin- 
tariečiams. Po labai skanių 
vaišių sveikino Z. Juras. R. Juo- 
zalskis — jaunimo sąjungos 
pirm., J. Černius ir Lietuvių 
namų pirmininkas. Kiekvienas 
gintarietis buvo apdovanotas 
knyga “Britanijos lietuviai". 
Mes atsidėkodami įteikėm įrė
mintą “Gintaro" ženklą ir lei
dinį.

Po priėmimo teko aplankyti 
Londono diskoteką. į kurią bi
lietus parūpino jaunimo są
junga. Tai buvo mūsų paskuti
nis pasilinksminimas Brita
nijoje.

Rožės Toronte
Didesnė “Gintaro" ansamb

lio dalis išskrido namo ketvir
tadienį. Kiti liko lankyti toli
mesnių Europos vietovių. Paki
lus lėktuvui, grįžo daug prisi
minimų: varžybos, laimėjimai, 
naujos draugystės. Pavargę iš
lipome Toronto orauostyje. 
Vėl staigmena! Pasitiko mus 
ne tik tėvai, bet ir visas Toron
to “Gintaro" ansamblio tėvų 
komitetas. įteikdamas rožes 
kiekvienam gintariečiui. Šis 
netikėtas nuoširdus sutikimas 
pradžiugino visus ir įtikino, 
kad pastangos bei laimėjimai 
tikrai buvo įvertinti mūsų 
visuomenės. Nuoširdus ačiū 
jums! M.Š.. J.K..G.P.

AfA 

STASIUI JUKNEVIČIUI 
mirus,

jo žmoną KONSTANCIJĄ, dukras - RITĄ ir GENĘ 
su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

O. J. Ažubaliai O. V. Marcinkevičiai
I. P. Baronai O. P. Derliūnai
St. Catharines. Ont.

AfA
ONAI BENDIKIENEI 

mirus Vokietijoje,
dukrą ERIKĄ, jos vyrą ANTANĄ KURAITĮ ir jų 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

B. P. Balsai M. A. Gverzdžiai
A. J. Dainorai R* S. Janušoniai
J. Gudinskas > O. P. Meškauskai

K. P. Šukiai -u" 1 1 '

AfA 
brangiai sesutei 

SOFIJAI
netikėtai mirus Lietuvoje,

MARIJĄ GVERZDIENĘ ir jos vyrą ANTANĄ bei 
jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

B. P. Balsai F. S. Janušoniai
A. J. Dainorai O. P. Meškauskai
J. Gudinskas K. P. Šukiai

AfA
MARIJAI MISEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn,
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jos vyrui PETRUI, dukroms - GERTRŪDAI REPŠIE
NEI, MARIJAI CHROLAVIČIENEI, ONAI ADO- 

MAUSKIENEI, sūnui POVILUI ir jų šeimoms-
R. Butkevičienė A. Z. Pulianauskai
G. L. Klevai S. P. Ročiai
A. L. Koperskiai B. B. Venslovai

A. Mikšienė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 <£urniture£t&

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* jvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

^Krautuvė^t^^^^u^^aiandos^^k^^i^vaka^^
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Šventasis Tėvas Kanados sostinėje
Žvilgsnis į Jono-Pauliaus II kelionę po Kanadą ir atgarsius spaudoje

Triumfalinis Šv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II 12 dieną Kanados 
lankymas baigėsi 1984. IX. 19- 
20 Otavoje. Čia jis buvo sutik
tas ne tik kaip pasaulio Kata
liką Bendrijos, bet ir kaip Va
tikano valstybės galva su ati
tinkamomis valstybės galvoms 
skirtomis iškilmėmis. Kanados 
ministeris pirmininkas Brian 
Mulroney ir generalgubernato- 
rė Jeanne Sauve sutiko Šv. Tė
vą Otavos karinės aviacijos 
orauostyje kartu su 500 kvies
tų valdžios i-r diplomatinių 
atstovų. Vakare buvo suruoš
tas oficialus priėmimas gen. 
gubernatorės rūmuose, kur vėl 
500 kviestų asmenų tarpe buvo 
visi ministeriai, diplomatinis 
korpusas, senatoriai, vysku
pai ir kiti žymūs žmonės.

Kitą dieną, rugsėjo 20, tame 
pačiame orauostyje Šv. Tėvas 
buvo iškilmingai išleistas. 
Tarp 1,500 kviestų žmonių bu
vo ne tik federacinės valdžios 
ministeriai, bet ir kiti krašto 
pareigūnai, per 100 Kanados 
vyskupų.

Min. pirm. Mulroney savo 
kalbose buvo santūrus, neda
rė jokių politinių pareiškimų, 
buvo nuoširdus šeimininkas 
garbingam svečiui. Kanados 
vyriausybė parodė didelį pa
lankumą ir teikė daug pagal
bos organizatoriams — Kana
dos vyskupų konferencijai.

Valstybinė radijo ir televi
zijos bendrpvė CBC plačiai 
ir detaliai informavo per vi
sas 12 dienų ir turėjo rinkti
nius komentatorius iš įvairių 
grupių. Televizijos programa 
buvo leidžiama satelito pa
galba laisvai ir nemokamai 
pertransliuoti į visus pasau
lio kraštus.

Laivu per miestą
Otavoje dalis renginių buvo 

kitokio pobūdžio nei kituose 
Kanados miestuose. Planuoto
jai vykusiai panaudojo Otavos 
kanalą Šv. Tėvo kelionei per 
Otavą stebėti. Aštuonis kilo- 
Tnetrus jis plaukė specialiai 
įrengtu laivu, ir žmonės galė
jo jį gerai matyti nuo abiejų 
kanalo krantų.

Terorizmui prieš žymius as
menis išsiplėtus, Šv. Tėvo sau
gumui užtikrinti laivo kabina 
buvo iš 4 cm. storio permatomo 
stiklo, atsparaus kulkoms.

Vyko ir savotiška gyvenimo 
ironija. Šv. Tėvo Otavoje te
ma buvo taika. Tuo tarpu jo 
saugumui buvo sumobilizuota 
2,000 policijos ir saugumo as
menų. Jis beveik visą laiką ke
liavo, neperšaunamo stiklo 
apsauginėse. Ką gi, JAV pre
zidentas R. Reaganas savo 
krašte Los Angeles olimpiadą 
atidarė sėdėdamas plastikinė
je ložėje.

Minios pamaldose
Sekančią dieną Otavos upės 

pakrantėje Le Breton specia
liai paruoštoje aikštėje įvyko 
iškilmingos pamaldos, į kurias 
susirinko apie 250,000 asmenų, 
nors rytas buvo lietingas ir 
porą valandų prieš pamaldas 
audringai lijo. Bet susirinku
sieji buvo pasiruošę — turėjo 
skėčius ir plastikinius apsiaus
tus. Prieš pačias pamaldas 
saulė vėl iškopė iš debesų.

Šv. Tėvui atnašaujant Mi
šias, altoriaus estradoje bu
vo 114 vyskupų iš visos Kana
dos. Prie labai gerai giedan
čio jungtinio choro prisidėjo 
ir susirinkusieji, kurie jau 
pora valandų prieš pamaldas 
“repetavo” kartu su choru, kad 
būtų aktyvūs pamaldų dalyviai.

Otavoje pamaldų ir pamoks
lo pagrinde buvo taika ir Kris
taus palaiminimai. Visos apei
gos buvo prancūzų ir anglų kal
bomis, bet žodžius “Palaiminti 
taikdariai — jie bus paskelbti 
Dievo vaikais” pats Šv. Tėvas 
perskaitė 9 kalbomis (indėnų, 
eskimų, lenkų, ukrainiečių, 
italų, ispanų, portugalų, vo
kiečių, arabų), visiems susi
rinkusiems kiekvieną kartą at
sakant giedojimu “aleliuja, 
aleliuja”.

Komunija ministeriains
Otavos arkivyskupo J. A. 

Plourde pakviesti šimtas as
menų priėmė Komuniją iš Šv. 
Tėvo rankų. Atstovai buvo pa
rinkti iš įvairių grupių, jų tar
pe buvo valdžios ir parlamen
to atstovų, kaip min. pirm. Mul
roney, gen. gub. Jeanne Sauve, 
Otavos burmistre M. Dewar, ir 
daug eilinių žmonių. Buvo pa
kviesta ir keletas tautinių gru
pių atstovų. Lietuviams atsto
vavo Juozas ir Danutė Daniai. 

Lietuvių kataliką misijos ka
pelionas kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas buvo rezervuotoje spe
cialioje sekcijoje. Lietuviai 
pastaraisiais metais aktyviai 
dalyvavo arkivyskupo rengia
mose etninėse pamaldose, su
rengė šv. Kazimiero minėjimą 
arkivyskupijos katedroje, da
lyvaujant pronuncijui Angelo 
Palmas.

Tautinės grupės
Šiaip Otavoje planuotojai 

nenumatė jokių kitų organi
zuotų etninių grupių atstova
vimo ar pasirodymų. Pats Šv. 
Tėvas keliomis progomis ir 
Otavoje kalbėjo apie Kana
dos tautinį įvairumą ir dau- 
giakultūriškumą, pagindamas 
Kanados politiką šiais klau
simais. Aukų įteikimo svar
biausias momentas buvo atne
šimas 4 marmorinių plokščių 
pašventinimui. Jos bus įmūry
tos keturiose statomose šven
tovėse.

Lenkai jau dveji metai sten
gėsi, kad Jonas-Paulius II at
vyktų į pirmą lenkų parapiją 
Kanadoje Wilno, apie 150 km 
į vakarus nuo Otavos, arba 
juos specialiai paminėtų Ota
voje pamaldų metu. Būdamas . 
kardinolu, dabartinis Šv. Tė
vas, 1969 m. lankėsi Kanado
je, buvo Otavoje ir miestely
je Wilno. Otavos spaudoje 
daug kartų buvo rašoma apie 
jų norus, bet iškilmių planuo
tojai nepriėmė lenkų pasiūly
mo ir jiems paskyrė keliolika 
vietų sekcijoje arti altoriaus. 
Lenkai pamaldų metu susirin
kusioje minioje buvo iškėlę 
keletą lenkiškų vėliavėlių ir 
turėjo didoką plakatą su įra
šu — lenkiška parapija Wilno. 
Ketvirtadienio rytą, rugsėjo 
20, lenkų parapijos jaunimo 
choras susirinko prie nuncia
tūros rūmų, giedojo lenkiškas 
ir angliškas giesmes. Popie
žius, vykdamas į susitikimą 
su rengėjais, juos pasveikino 
ir palaimino.

Kelioms Otavos lietuvaitėms 
moksleivėms kilo mintis pasi
rodyti su lietuviška vėliava. 
Tai padarė Rasa Jurkutė ir Li
na Radžiūtė. Jos atsistojo prie 
pagrindinio kelio pamaldų 
aikštėje, kuriuo popiežiaus 
autovežimis' važiavo du kartu. 
Pravažiuojantis popiežius pa
stebėjo jų ištiestą ilgą lietu
višką vėliavą'ir jas palaimino.

Pas vienuoles
Kiekviena Šv. Tėvo minutė 

tos pusantros dienos metu Ota
voje buvo užimta. Dvi valandas 
praleido su 110 Kanados kardi
nolų, arkivyskupų ir vyskupų, 
kalbėdamas apie pagrindinius 
Katalikų Bendrijos principus. 
Kai kurios Šv. Tėvo pažiūros, 
kanadiečių pasauliečių aki
mis, yra stiprokai konserva
tyvios. Tarp kitko jis pabrėžė 
maldos jėgos galią ir reikalin
gumą dažninti pamaldų lan
kymą.

Specialios uždaros Mišios, 
atnašautos Jėzaus-Marijos tar
naičių vienuolyne Hull, Que., 
buvo vienintelis formalus su
sitikimas su vienuolėmis Ka
nadoje. Šios 47 vienuolės gy
vena visiškai uždarą atsisky
rėlių gyvenimą vienuolyne, 
kur malda ir meditacija užima 
daug dienos valandų. Jonas- 
Paulius II vienuolėms pareiš
kė: “Jūsų pasirinkimas gal ste
bina ar net ir erzina pasaulį, 
bet jūs turite specialią vietą 
Katalikų Bendrijoje. Jūsų pa
sirinktas gyvenimo būdas yra 
nesugriaunamo tikėjimo liudi
jimas”.

Vertintojų balsai
Bene daugiausia Jono-Pau

liaus įtaiga ir patrauklumas 

t

Toronto lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS, dainuoja slovakų katedros 
šventinimo iškilmėse, belaukiant Šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II Nuotr. R. Pranaičio

išryškėjo Otavoje, kur gyvena 
400,000 žmonių. Jų tik pusė 
yra katalikai. Tuo tarpu abiejų 
dienų masiniuose renginiuose 
buvo po 250,000 dalyvių. Ne
mažai maldininką atvažiavo iš 
artimesnią Ontario ir Kvebeko 
miesteliu, net iš Amerikos. 
Iš Ogdensburgo vyskupijos or
ganizuotai atvyko 3,000. Visą 
oficialią priėmimą salės buvo 
užpildytos.

Vaizdžiai Šv. Tėvo vizito 
reikšmę apibūdino žurnalistas 
Ken MacQueen (“Ottawa Citi
zen”, 1984. IX. 21). Štai kele
tas ištrauką iš jo komentarą.

“Jis sujaudino kanadiečią 
širdis ir sielas . . . Ginklai dar 
bus gaminami ir panaudojami. 
Prancūzai, indėnai, eskimai ir 
baikštūs naujieji imigrantai 
dar vis jaus kitų tendencin
gumą jų atžvilgiu ir turės ko
voti dėl savo kultūros išlaiky
mo. Paliegėliai dar vis šluos
tys ašaras, o daugelis senes
niųjų gyvens paskutinius savo 
metus, jausdamiesi mažai rei
kalingi ir vieniši.”

“Dvylika dienų Jonas-Pau- 
lius skelbė kanadiečiams sa
vo mintis apie geresnį pasaulį. 
Jam plojo. Jam kėlė ovacijas. 
Jie meldėsi. Jie verkė. Ir da
bar, kai jis išvyko, turbūt gy
venimas eis maždaug taip, 
kaip ir anksčiau. Bet tai ne
reiškia, kad vizitas neturėjo 
reikšmės, nes žmonės klausė ir 
mąstė. Jie negalėjo to išvengti. 
Radijas, televizija, laikraščiai, 
pasaulietiška (kartais ciniška) 
spauda rekordavo kiekvieną jo 
žingsnį, 
Ir šioje 
jančioje 
Paulius 
trumpa, 
tesnius idealus ir jų siekti”.

Šv. Tėvas Kanadoje palietė 
daug religinių ir socialinių 
problemų; nemaža dalis jų yra 
kontraversinės, ypač JAV-se, 
Kanadoje ir net ilgaamžėje ka
talikybės tvirtovėje Kvebeke. 
Vis dėlto Šv. Tėvo vertintojai 
ir kritikai, net nekatalikai, 
nekrikščionys, rodė pagarbą 
jo tvirtam nusistatymui išlai
kyti pagrindinius religinius 
principus.

Kanados vyskupų konferen
cijos pirm. vysk. John Sher
lock laiko Šv. Tėvo viešnagę 
ypatingai pasisekusia. Anot jo, 
“Šv. Tėvas pradėjo naują ir 
stiprią Evangelijos skelbimo 
erą kanadiečiams”.

* * *
Popiežiaus trimfalinio vizito 

Kanadoje ir jo nepaprasto po
veikio milijonams kanadiečių 
perspektyvoje ryškėja, kiek 
daug reikšmės lietuviams ir 
Lietuvai turi Jono-Pauliaus 
II šv. Kazimiero 500 metų su
kakties minėjimas Vatikano 
bazilikoje kovo 4 ir specialios 
Mišios bei lietuviškas žodis 
Lietuvai rugpjūčio 25, kurie 
sukėlė didelį atgarsį pasauli
nėje spaudoje.

Ar tikrai tai suprantame ir 
tikslingai panaudojame?

J.V.Dns.

kiekvieną jo judesį, 
vis daugiau pasaulė- 
visuomenėje Jonas- 

buvo proga, nors ir 
pamąstyti apie aukš-

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412 

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

Lietuvos vėliava (kairėje) Otavoje pravažiuojant Šv. Tėvui Jonui-I’auliui II

Kaip rašytojo Čechovo novelėje 
Būdingas rusų tautos bruožas - dideli nerealūs planai. “Aušra” 39 nr.

A. Čechovo novelėje “Namas 
su mansarda” vaizduojamas 
kaime vasarojantis dailinin
kas, kuris atsitiktinai susitin
ka su kaimynystėje gyvenan
čiomis dvaririinkaitėmis Vol- 
čianinovaitėmis, o vėliau ir 
pats ima lankytis jų namuose. 
Taip jis iš arčiau susipažįsta 
su abiem seserim, pamato ko
kios jos skirtingos, kuo gyve
na vyresnioji Lidija ir jaunes
nioji Ženia.

Lidija — griežta, sausa, prak
tiška ir veikli. Ji mokytojauja 
vietinėje žemės ūkio mokyklo
je, dalina žmonėms knygas, tei
kia jiems medicininę pagalbą, 
rūpinasi vietos visuomeniniais 
reikalais. Ji mato aplink esan
tį blogį ir stengiasi su juo ko
voti visomis jai prieinamomis 
priemonėmis.

Ženia laikosi nuo šios veik
los nuošaliai, daugiausia skai
to. Lidija nepakenčia dykinė
jimo, nemėgsta tų, kurie į da
lykus žiūri kitaip nei ji pati, 
jaučia antipatiją ir pačiam dai
lininkui, kurio vardu vyksta 
pasakojimas.

Ir štai kartą šis pažiūrų prie
šingumas tarp Lidijos ir sve
čio menininko išsilieja atviru 
ginču. Kai Lidija pareiškia, 
kad Maloziomove reikalingas 
medicinos punktas, kad ten 
“praėjusią savaitę gimdyda
ma mirė Ana”, dailininkas pra
trūksta įrodinėjimais, kad ne
reikia nei medicinos punktų, 
nei knygelių, nei mokyklų, nei 
vaistinėlių, kad tai yra “tik 
įrankis kitiems pavergti”. Vie
toj šių konkrečių ir praktinių 
dalykų ima kalbėti apie pla
čius ir toli siekiančius pakei
timus, fizinio darbo panaiki
nimą, siūlyti bendrom jėgom 
jieškoti tiesos ir gyvenimo 
prasmės. Ima kritikuoti moks
lą ir meną, jei jie siekia prak
tinių tikslų. Ilgoje tiradoje 
išsilieja noras staiga ir iš 
pagrindų pakeisti visą gyve
nimą, žmoniją pakelti į kaž
kokią aukštesnę pakopą, kurio
je jai nereikėtų ilgai dirbti, 
turėtų laiko domėtis dvasiniais 
reikalais...

Įdomi ir būdinga tirada. Tai 
lyg savotiškas rusiškos dvasios 
išsiveržimas. Gražūs sumany
mai, dideli planai. Bet tokie 
negyvenimiški, taip toli nuo 
tikrovės . . . Tai lyg namo sta
tymas pradedant nuo stogo, 
lyg bandymas parašyti knygą 
nenaudojant raidžių. Didingi 
užmojai, virsta nerealiais svai
čiojimais. Geri norai, tampą 
kliūtimi gyvenimo pataisymui. 
Šis rusiško charkterio bruo
žas, šis noras padaryti labai 
greit, labai daug ir viską iš 
karto, o drauge nesugebėjimas 
pramatyti paprastų dalykų, 
nemokėjimas tvarkingai dirb
ti, neištesėjimas, organizuo
tumo ir tikslumo stoka, — vi
sa tai neša skaudžias pasek
mes, stabdo tikrąją pažangą, 
žlugdo rimtas ir apgalvotas 
pastangas, užuot pagerinusi 
gyvenimą, jį tik pablogina . . .

Tai nuolatinė grėsmė, am
žiais besikartojanti rusų tau-

tos istorijoje. Ši tauta niekuo
met nekūrė ramiai, tvarkingai, 
nuosekliai. Užtat čia pilna di
delių šuolių, staigių posūkių, 
pradėtų ir nebaigtų darbų bei 
reformų. Ir viskas vykdyta su 
baisiu triukšmu, bildesiu, 
kraujo praliejimu, kaulų lau
žymu.

Ivanas Žiaurusis negalėjo 
tvarkyti valstybės be dabar
tinio saugumo protėvių — “op- 
ričninkų”, be ištisų Rusijos 
sričių (Novgorodo ir Pskovo) 
nusiaubimo.

Aleksiejaus I laikais vykdy
ta Ortodoksų Bažnyčios refor
ma neapsiėjo be šnervių lu
pinio ir kitokio persekiojimo.

Petras I Rusijos kultūrini
mą pradėjo vykdyti labai jau 
nekultūringomis priemonė
mis, nesigailėdamas ne tik 
bajorų barzdų ar jų drabužiu 
rankovių, bet ir tūkstančių 
valstiečių gyvybių, kurių kau
lai ilsisi po Petrapilio-Lenin- 
grado pastatų pamatais.

Dauguma šių reformų netru
kus vėl būdavo užmetamos, ir 
Rusija vėl, lyg stovinčio van
dens bala, murksodavo be pa
žangos ir tikrų reformų, o po 
jos pamatais kaupėsi atsili
kimo balastas, degamoji me
džiaga revoliuciniam gaisrui. 
Po ilgesnio sustingimo XX š. 
pradžioje plykstelėjo net dvi 
revoliucijos, pasibaigusios 
bolševikų perversmu, baisiais 
griovimais ir tariamu progre
su, po kurio vėl seka visiškas 
sustingimas ir sustabarėjimas 
visose dvasinio ir visuomeni
nio gyvenimo srityse. Šiek tiek 
juda tik technika, ir tai dau
giausia Vakarų technikos pa
žangos dėka (kai ką nuperkant, 
kai ką nusikopijuojant, kai 
ką pavagiant.. .).

Čechovas, kaip talentingas 
rašytojas, pagavo šį rusams 
charakteringą bruožą ir gal
būt nejučiom, tarp kitko, gal 
net visai ką kita norėdamas 
pasakyti, ir atskleidė vienoje 
savo novelių. Šis bruožas, šios 
novelės veikėjo mintys, išsilie
jusios menininko tirada, gal ir 
nėra kūrinio pagrindinė idėja. 
Ji iškyla ir išryškėja daugiau 
kaip antitezė Lidijos idėjai, 
jos veiklumui ir praktiškumui. 
Ji ir nutraukiama sausu ir kie
tu Lidijos posakiu: “Panašios 
rūšies dalykėliai kalbami pa
prastai tada, kai norima patei
sinti savo abejingumą. Neigti 
ligonines ir mokyklas leng
viau, negu gydyti ar mokyti”.

Žinoma, nei Lidija negali 
paneigti, kad dailininkas sa
vo kritika pasakė daug tiesos. 
Skurdas, vargas, nepakeliamas 
darbas, laisvės stoka, visa ta 
prievarta paremta santvarka 
negali būti ginama ir nekeičia
ma. Visą laiką atsilikusiai Ru
sijai reikėjo pažangos, kitimo, 
reformų. O jos nelaimė buvo 
ta, kad tų reformų, to kitimo 
ir pažangos kaip tik nebuvo. 
Bet pažanga, reformos, tobulė
jimas atsiranda ir vyksta tik 
dirbant, konkrečiai ir kietai 
dirbant, o ne svaičiojant, pla
nuojant, kalbant. Tuo tarpu 
ano meto rusų inteligentija 
kaip tik daug svajojo, plana
vo ir kalbėjo. Konkrečių dar
bų buvo labai maža. Užtat kau
pėsi labai daug konkretaus 
blogio. Tai davė savo rezulta
tus, nes blogis gimdo tik blo
gį ..

. .. Istorija kartojasi. Ir ko
munistų valdomoje Rusijoje, 
prie kurios savo nelaimei šiuo 
metu yra prikaustyta mūsų tau-- 
ta, padėtis panaši. Viskas su
stingę, sukaulėję. Žmonės pa
vergti, apie dvasinę laisvę ir 
dvasinį gyvenimą nėra ko ir 
galvoti. Būtina viskas gerin
ti, viskas keisti, tik, deja, ne
daroma nieko. Šiandien visi 
pažangieji Sov. Sąjungos žmo
nės, tos mūsų dienų Lidijos, 
siūlančios kai ką pakeisti, pa
gerinti, nutildomos ir atsidu
ria Gulage. p. Artimaitis
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Teisybė kelia tautą, 
neteisybė žudo

Buvusio kalinio ir kovotojo už žmogaus teises raštas aukštiesiems 
pareigūnams okupuotoje Lietuvoje. Jis paskelbtas “LKBK” 63 nr.
Lietuvos TSR prokurorui, 
Lietuvos TSR valstybinio 
saugumo pirmininkui

LAPIENIO Vlado, Antano, 
gyv. Vilniuje, Gelvonų 47-7 

Pareiškimas
“Kiekvienam valia kalbėti ir 

rašyti viską, kas jam patinka, 
be mažiausių suvaržymų”, sa
kė bolševikų (dabar komunis
tų) partijos įkūrėjas (R. 10 t., 
195, lietuvių kalba, p. 29).

Po Spalio revoliucijos ši par
tija, paėmusi valdžią į savo 
rankas, konstitucijoje paskel
bė: “Visiems piliečiams pri
pažįstama religinės ir antire
liginės propagandos teisė” 
(Jaroslavskis “Apie religiją”, 
1959, Vilnius, p. 27). Šioje kons
titucijoje deklaruojamas vi
sų piliečių lygiateisiškumas, 
nepriklausomai nuo santykio 
su religija. O kai ši partija įsi
tvirtino valdžioje, paskelbė 
naują konstituciją, kurioje 
jau deklaruojama tik teisė ves
ti ateistinę propagandą” (52 
str.). Šioje konstitucijoje ti
kintieji jau diskriminuojami, 
nes jiems paneigta religinės 
propagandos teisė. Be to, ta
me pačiame konstitucijos 
straipsnyje paskelbta: “Kurs
tyti nesantaiką ir neapykantą 
ryšium su religiniais kultais 
draudžiama”. Tai irgi diskri
minuoja tikinčiuosius, nes 
kurstyti nesantaiką ir neapy
kantą ryšium su ateistine pro
paganda konstitucija nedekla
ruoja. Taigi konstitucijos 52 
str. niekais paverčia konstitu
cijos 34 str. skelbiamą lygia
teisiškumą. Iš čia ir kyla aibės 
konfliktinių situacijų tarp ti
kinčiųjų piliečių ir valstybės. 
Ir kol ši klaida nebus ištaisy
ta, Lenino žodžiais tariant, 
kol to nėra padaryta, bet ko
kie žodžiai apie pakantumą, 
apie religijos laisvę bus pa
sigailėtinas žaidimas ir negar
bingas melas!” (“Patvaldystė 
svyruoja” ... pilnas raštų rin
kinys V, 1978,7 t. 121).

Dažnai girdime iš bedievių 
lūpų radijo bangomis, televi
zijos laidose, o ypač gausu 
spaudoje nepagarbių, netei
singų atsiliepimų Dievo, Ka
talikų Bažnyčios adresu, pro
fanuojamas Kristaus mokslas, 
neteisingai aiškinamos tikė
jimo tiesos, gausiai liejasi 
neapykanta, šmeižtai popie
žiaus, vyskupų, kunigų, vie
nuolių adresu, girdime ir spau
doje skaitome tikinčiųjų jaus
mų įžeidinėjimų, tikintiesiems 
labai dažnai be pagrindo ver
čiamos blogybės. Trumpai ta
riant, kai valdžios remiami 
ir skatinami bedieviai (ateis
tai) kovoja masinės informa
cijos priemonėmis prieš Die
vą, Katalikų Bažnyčią, tikin
tieji privalo gintis.

O kokiomis priemonėmis 
gintis? Valdžia tikintiesiems 
gintis masinės informacijos 
priemonėmis neleidžia. Tikin
tieji ginasi “LKBK”, viešai iš
keldami jiems daromas skriau
das LTSR baudžiamojo kodek
so būtinosios ginties būklėje, 
t.y. ginant visuomenės (šiuo 
atveju tikinčios visuomenės) 
interesus nuo puolimų, išpuo
lių, jei tik nebuvo peržengtos 
ribos. Kadangi ateistai puoli
mui prieš tikinčiųjų visuome
nę naudoja masiniu tiražu 
spausdinamus (periodika) lei
dinius, brošiūras, knygas, ra
diją, televiziją, o tikintieji 
ginasi tik rašomąja mašinėle 
parašytu vos keliolikos pus
lapių mažo tiražo leidinėliu 
“LKB Kronika”, tai savaime 

Baltiečių jaunimo atstovai svarsto 1985 m. vasarą rengiamą Baltiečių 
laisvės ir taikos laivo ekskursijos planą. Iš kairės: GINTARAS GRUŠAS, 
ANITA GRAUDINS ir MARIS GRAUDINŠ

aišku, kad katalikai neperžen
gia būtinosios ginties ribų. 
Todėl kaltinti katalikus dėl 
“LKB Kronikos” leidimo ir pla
tinimo nėra jokio pagrindo, 
nes jie tai daro būtinosios gin
ties būklėje.

1975 m. liepos 2 d. “Tiesoje” 
rašoma: “Ispanijos fašistinės 
diktatūros metais, siaučiant' 
žiauriam terorui ir represi
joms, buvo likviduoti politi
niai, socialiniai ir ekonomi
niai ispanų tautos iškovoji
mai . . . Dar 1939 m. visų poli
tinių partijų veikla, išskyrus 
valdančiąją partiją, buvo už
drausta . .. Kai kurie kulto 
tarnai savo pamoksluose pa
daro aštrius antivalstybinius 
pareiškimus . ..”

J. GRIGULEVIČIUS knygoje 
“Vatikanas XX amžius”, išleis
toje Vilniuje, 1982 m., p. 138, 
rašė: “Įvykiai nacistinėje Vo
kietijoje klostėsi panašiai, 
kaip ir fašistinėje Italijoje. 
Tačiau Musolinis vis dėlto ne
siryžo galutinai nutraukti ry
šių su Bažnyčia ir pasirinko 
kompromiso, Vokietijos fiu
reris pripažino tik tokią Baž
nyčią, kuri šaukė “Hail Hitler!” 
Katalikiškosios organizacijos 
buvo užvaldytos nacistų, visi 
bažnytininkai paversti trečio
jo reicho tarnais, Centro par
tija — išvaikyta. Tuos, kurie 
priešinosi tokiai politikai, 
nacistai grūdo į konclagerius 
ar tiesiog žudė.

Caro valdžia Rusijoj ir na
cistų savo valdymo laikais Vo
kietijoj stiprino represijas 
prieš kitaminčius — baugino 
žmones, stengėsi fiziškai su
sidoroti su jais, tikėdamiesi 
konfliktus sureguliuoti jėga 
ir tuo būdu brido į dar dides
nę krizę iki galutinai žlugo. 
Todėl aiškiai matome, kad 
šiandien reikalinga ne prie
spauda, ne suvaržymo, už
gniaužimo, didesnių bausmių 
plėtimo, o demokratijos re
formos, jų tarpe lygių teisių 
ir laisvių suteikimas visiems 
gyventojams, kaip skelbiama 
Visuotinėje žmogaus teisių 
deklaracijoje bei kituose žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių dokumentuose. Ir kad tos 
teisės būtų ne popieriuje, bet 
gyvenime.

Kiekvieną parengtinio tar
dymo dieną vis labiau aiškėja, 
kad teisingumą nugali piktu
mas, neapykanta ar net kerš
tas. Kaskart vis labiau ryškė
ja, kad stiprėja noras jei ne 
sunaikinti mane, tai nors apri
boti mano laisvę, primesti sa
vo įsitikinimus, kurie iš esmės 
prieštarauja laisvės įgyvendi
nimui.

Savo darbe vadovavausi pri
gimtine teise, Dievo ir Bažny
čios įsakymais, šalies konsti
tucijos 34, 39, 49, 50, 52 straips
niais ir kitais viešai paskelb
tais tarybiniais įstatymais, Vi
suotinės žmogaus teisių dekla
racijos atitinkamasis straips
niais, o ypač straipsniu, kur 
sakoma — “Kiekvienas žmogus 
turi turėti visas teises ir lais
ves, skelbiamas šioje deklara
cijoje, ir neturi būti daroma 
jokio skirtumo, remiantis poli
tiniu, teisiniu ar tarptautiniu 
statusu”, 19 str. “Kiekvienas 
žmogus turi teisę į įsitikini
mų laisvę ir teisę laisvai juos 
reikšti; šita teisė apima laisvę 
be jokių kliūčių laikytis savo 
įsitikinimų ir laisvę jieškoti, 
gauti ir platinti informaciją 
bei idėjas bet kuriomis prie
monėmis, nepriklausomai nuo 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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NELEMTOJI “MONTANA”
Gintautas Stalionis ir Kęstu

tis Mataitis “Komjaunimo tie
sos” 101 nr. paskelbė praneši
mą “Ak, Montana, Montana . . 
apie džinsų (jeans) gamintojus 
Šiauliuose. Juos siuvo Romas 
Sobotas ir Romualdas Sandoris, 
sagas bei užsienio firmų ženk
lus pagamindavo Šiaulių televi
zorių gamykloje dirbantys fre- 
zuotojai Viktoras Amontas, Al
vydas Stungys, tekintojai Anta
nas Baltrušis, Jeronimas Ža
liauskas, Edmundas Gailevičius, 
graveris Edvardas Livonas. Vė
liau įsijungė ir kai kurie kiti 
televizorių gamyklos specialis
tai. Ypač buvo gražūs metali
niai trikampiai su užrašu “Mon
tana”. Kai pagaliau milicinin
kai susidomėjo džinsais, kratos 
metu į jų rankas pateko gausy
bė metalinių “Montanos”, "Le
vi’s” ir “Wrangler” emblemų, 
sagų bei kniedžių, trafaretų tų 
firmų medžaginėms etiketėms. 
Liaudies teisme laisvės atėmi
mo bausmių susilaukė — V. 
Amontas, A. Stungys, K. Puza- 
ras ir J. Kurklietis. Dviem pasta
riesiem bausmės vykdymą teis
mas atidėjo dvejiem metam. Kiti 
“džinsinės” istorijos veikėjai — 
Ė. Livonas, V. Dabšys, J. Žaliaus
kas, A. Baltrušis ir E. Gailevi
čius perduoti draugiškiems savo 
darboviečių teismams. Admi
nistracinė Šiaulių miesto vyk
domojo komiteto komisija spręs 
siuvėjų R. Soboto ir R. Sandorio 
likimą.

MODERNI PIRTIS
Kauniečiai neseniai susilau

kė rūmus primenančios moder
nios pirties, priklausančios 
buitinių patarnavimų įmonei 
“Varsa". Lankytojai eina kaitin
tis į sauną ar vanotuvę. Šeimos 
gali užsisakyti atskiras maudy
mosi kabinas su mažyte sauna ir 
mikrobaseinu. Galima maudytis 
ir bendrame baseine, lįsti po 
cirkuliariniu dušu, stoti po van
dens kaskadomis, lepintis pušų 
voniose. Iš vyrų skyriaus pasie
kiamas alaus baras, iš moterų — 
pieno kavinė. Pirtyje taipgi yra 
poilsio ir žaidimų salės, kirpyk
la, grožio salonas. Klientams iš
skalbiami, išlyginAmi baltiniai, 
kol maudosi, pataisomi batai. 
Naujosios buitinės įstaigos ve
dėja Jūratė Lazauskienė džiau
giasi svečiais, kurie ateina ne 
tik maudytis, bet ir susipažin
ti su modernia pirtimi. Esą pir
tyje jau lankėsi Vilniaus bui
tininkai, netgi buvo atvykusi ir 
latvių delegacija iš Jelgavos. 
Lankytojų ir klientų, įėjusių į 
pirtį, laukia žydras baseino van
duo, meniški šviestuvai, vešlūs 
žalumynai, keramikiniai horel
jefai.

“VĖJELIS-5”
Spaudoje pranešama, kad to- 

bulesnius elektrinius džiovintu
vus rankpms “Vėjelis-5” pradėjo 
gaminti Utenos laboratorinių 
elektros krosnių gamykla. Nau
jieji aparatai yra automatiniai 
— tereikia priartinti rankas 
prie “Vėjelio”, ir jis tuoj pats 
įsijungia. Šilta oro srovė plūs
ta tol, kol žmogus neatitraukia 
rankų. Aparato valdymo schema 
montuojama iš radijo detalių.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
l

LIETUVĄ
Spalio2-16 Gruodžio 21 - sausio 4
Numatoma kelionė į tolimą Australiją dalyvauti 
13-tosiose Lietuvių dienose gruodžio 26-31 d.d.

Skridimai numatyti patogiomis oro linijomis, 
lydimi patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:
1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

FOTOMĖGĖJAMS
Į naujas patalpas Laisvės alė

joje persikėlė Kauno fotopre- 
kių parduotuvė. Vedėjos Ramin
tos Čaplikienės pranešimu, ji 
dabar turi dvi sales. Vienoje 
prekiaujama laboratoriniais 
reikmenimis, kitoje — fotoapa
ratais ir projekcine aparatūra. 
Ypa įsteigtas techninio pata
rėjo kabinetas. Vitrinose pirkė
jai gali susipažinti su prekių 
pasiūla, pasirinkti jiems reika
lingas.

NUBAUDĖ CHULIGANUS
Algimantas Kartočius “Tie

sos” skaitytojus 212 nr. supažin
dina su neseniai nubaustais Kaz
lų Rūdos chuliganais. Esą į “Ši
lo” restoraną po darbo dienos 
užsuko pavakarieniauti grupė 
statybininkų, atvykusių iš Pa
nevėžio. Ramią aplinką ir gerą 
nuotaiką sudrumstė salėn įgriu
vę neblaivūs Kazlų Rūdos gy
ventojai — Robertas Mickus, Ar
vydas Sauka, Vladas Taujinskas 
ir Stasys Lenkaitis. Jis apstojo 
tris jaunas moteris prie vieno 
staliuko, nekviesti bandė atsi
sėsti greta, bet jos nesileido į 
kalbas. Neblaivius jaunuolius 
bandė sudrausti netoliese sėdė
ję statybininkai. Prie jų tada 
pradėjo kibti agresyviai nusi
teikęs S. Lenkaitis. Vienam pa
siūlė išeiti į lauką su juo pasi
kalbėti akis į akį. Statybinin
kas išėjo ir S. Lenkaičiui paaiš
kino, kaip reikia elgtis viešoje 
vietoje. A. Kartočius pasakoja: 
“Nepatenkintas pokalbiu S. Len
kaitis suorganizavo būrį peštu
kų ir su jais vėl įsiveržė į resto
rano salę. Chuliganai užpuolė 
prie staliuko besėdinčius ir be
sišnekučiuojančius panevėžie
čius. Apie dešimt minučių resto
rane tęsėsi muštynės. Buvo su
daužyti indai, sulaužyti baldai, 
sutrukdytas žmonių poilsis. Tik 
įsikišus milicijos pareigūnams, 
muštynės buvo nutrauktos, ir 
chuliganai išsinešdino. Po to 
grupė chuliganų laukė iš resto
rano išeinančių panevėžiečių, 
kuriuos vėl užpuolė, žiauriai 
sumušė ir sužalojo. Įsisiautėję 
chuliganai, įtūžio pagauti, ke
liese užpuldavo vieną panevė
žietį. Partrenkę ant žemės, spar
dė negalinčius apsiginti žmo
nes. Buvo sužaloti pirmą kartą 
gyvenime sutikti žmonės, ku
rie užpuolikams nieko blogo ne
buvo padarę ...” Liaudies teis
mas Stasį Lenkaitį nubaudė lais
vės atėmimu 6 metams, Vladą 
Taujinską ir Robertą Mickų — 5 
metams 6 mėnesiams, Virginijų 
Sūnelaitį — 5 metams, Arvydą 
Sauką — 4 metams. Baūsmę jie 
turės atlikti sustiprinto režimo 
pataisos darbų kolonijoje. Anta
ną Mazėtį, apgailestavusį savo 
kaltę, nuteisė laisvės atėmimu 
3 metams, bet nuo bausmės lygti
nai atleido. Jam bus parūpin
tas darbas nuosprendį vykdan
čių organų nurodytoje vietoje. 
Nuteistieji turės padengti nu- 
kentėjusiems padarytą žalą, val
dines nukentėjusiųjų gydymo iš
laidas. Kažkodėl visiškai nemi
nimi milicininkai, sustabdę 
muštynes restorane ir ten nesu- 
ėmę chuliganų, leidę jiems už
puldinėti pavevėžiečius lauke.

V. Kst.

Kviečiame Hamiltono, Toronto ir apylinkių lietuvius į

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo veiklos 10 metų sukaktį ir 
pensininkų namų -

RAmbynO
atidarymo bei pašventinimo iškilmes 
š. m. spalio 21, sekmadienį, 3 v.p.p., “Rambyne”, 
1880 Mairi St. W. ir 5 V.p.p. Jaunimo Centre, 48 Dundurn N.

Jaunimo centro salėje ta proga rengiamas 
pokylis su menine programa, kurią atliks so
listai ANITA PAKALNIŠKYTĖ, V. VERIKAITIS, 
"Aukuro” aktoriai — E. DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ ir K. BUNGARDA. Akompania
torius — muz. J. GOVĖDAS. Programos pra
nešėja — L. STUNGEVIČIENĖ.

Iškilmėse yra pasižadėję dalyvauti daug Kanados valdžios atstovų ir lietuvių aukštųjų svečių.
Dalyvaukime visi šiose ypatingose iškilmėse! Rengėjų komitetas

Pokylyje bus apvalūs stalai, šilti pietūs su vynu, ba
ras ir plokštelių muzika. | pokylį bilietai gaunami 
pas K. Mikšį tel. (416) 529-8593 ir pas B. Pakalniš
kį tel. (416) 527-1028. Jų galima įsigyti kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų Jaunimo centre. Bilieto 
kaina - $20 asmeniui.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ. 1984 m. rug

sėjo 9, sekmadienį, DLK Gedimi
no šaulių kuopos ruoštas Tautos 
šventės minėjimas, dalyvaujant 
kuopos šauliams su vėliavomis, 
pradėtas 11 v. r. pamaldomis, ku
rias laikė ir šventės rimčiai pa
sakė pamokslą kun. klebonas L. 
Kemėšis.

Po pamaldų parapijos salėje dr. 
Bronius Povilaitis skaitė paskai
tą "Tautinio lietuvių įsisąmonini
mo raida”. Po paskaitos buvo ka
va su užkandžiais, kuria rūpinosi 
šaulės Elena Rugienienė ir Vanda 
Jakubickienė. S. J.

PAGERBDAMI a. a. VLADĄ 
KLEMKĄ, mirusį 1984 m. rugsėjo 
17 d., šie tautiečiai aukojo "Tė
viškės žiburiams”: $10 — P. Augai- 
tis, M. Norkus, F. Gurklys^ A. Ale- 
liūnienė, A. B. Stonkai. M. V. Mi- 
ceikos, J. Jauneika, P. Janulis, A. 
Kudirka, J. Jurėnas; $5 — A. Bud- 
reika, P. Lapienis, V. Galeckas, S. 
Mažeika.

Aukos gautos per Tautos fondo 
atstovą J. Vitą.

Nuoširdus ačiū savo aukomis pa- 
rėmusiems lietuviškąją spaudą.

Red.
MIRUS VLADUI KLEMKAI, ar

timieji draugai bei pažįstami au
kojo Kanados Lietuvių fondui: $30 
A. Gailevičiūtė: $20 J. Strodoms- 
kis; po $10: A. Kairys. M. Ma- 
jousak, E. Razokienė, A. Rudo
kas, O. D. Šiurnos. KL fondas dė
koja visiems aukojusiems ir J. Vi
tui už aukų surinkimą.

A. a. IGNAS VILIMAS palai 
dotas spalio 2 d. Paliko liūdinčią 
žmoną Stefaniją, seserį Sofiją, 
gimines ir draugus. Iš gimtosios 
Lietuvos iškeliavo karo metu. Il
gus metus dirbo anglių kasyklose 
Belgijoje ir Kanadoje, vėliau tapo 
tabako ūkininku. Prieš mėnesį ve
lionis Ignas neteko brolio, kuris 
grįžęs iš Sibiro mirė Lietuvoje.

Laidotuvių proga tautiečiai sa
vo aukomis parėmė velionies pa
mėgtus “Tėviškės žiburius”, Tau
tos fondą ir Kanados lietuvių fon
dą. Tautos fondui aukojo po $10 — 
D. Žiogas, G. Rugienius, D. Bartu- 
lienė, B. Gudinskas; Kanados lie
tuvių fondui $10 — O. Šiurnienė; 
“Tėviškės žiburiams” po $10 — P. 
Trečiokienė, J. Strodomskis, J. 
Jauneika, V. Miceika, P. Janulis, 
S. Ratavičius, G. Rugienius; po 
$5 —E. Vindašienė, P. Lapienis.

Tautos fondo atstovybė 
Tillsonburge

Red. pastaba. Delhi-Tillsonbur- 
go tautiečių dosnumą bei paramą 
patiriame jau ne pirmą kartą. Tai 
padeda išlaikyti lietuvišką laik
raštį vis sunkėjančiose sąlygose. 
Už tai reiškiame jums nuoširdžią 
padėką.

Vancouver, B. C.
ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II 

čia lankėsi rugsėjo 18 d. Šv. Mišias 
jis atlaikė Abbotsforto orauosty- 
je. Jose dalyvavo 200.000 žmo
nių. Lietuviai dalyvavo, bet ne 
kaip grupė.

Vakare Šv. Tėvo atsilankymas 
buvo numatytas Vankuverio sta
dione (“B.C. Place”). Zita Tumai- 
tienė suorganizavo grupę lietu
vių. Buvo pakviesti tautiečiai ir 
iš Seattle. Visi susirinkome anks
ti pas Z. Tumaitienę. KLB Vanku
verio apylinkės pirm. B. Vileita 
atvažiavo su savo autobusu ir pa
ėmė didelę dalį susirinkusiųjų.

Ilgai teko laukti prie įėjimo. 
Aplinkui matėsi daug spalvingų 
tautinių drabužių. Atrodė, visos 
pasaulio tautybės susirinko pa
gerbti Šv. Tėvo.

Atidarius stadiono duris visos 
tautybės pamažu judėjo į korido
rių. Vėl-teko keletą valandų lauk
ti įėjimo į vidų. Sustoję į ratelį, 
linguodami užtraukėm lietuvišką 
sutartinę. Daug kas klausėsi, gėrė
josi mūsų tautiniais drabužiais 
ir domėjosi mūsų tautybe. Kur 
lietuviai — ten ir daina!

8 v.v. atidarė stadiono salės du
ris ir, aidint maršo garsam, visos

(Nukelta į 9-tą psl.)

BERNARDAS KERAS, baigęs Va
karų Ontario universitete Londone 
humanitarinius mokslus bakalau
ro laipsniu. Skautas. Dvejus metus 
buvo studentų klubo pirmininku, 
suorganizavo porą renginių jauni
mui. kurių vienas buvo labai sėk
mingas

St. Petersburg, Florida
“LIETUVIU ŽINIOS”, Floridos 

lietuvių klubo biuletenis, rugsė
jo 23 d. pam-jpėjo 100-jo numerio 
sukaktį specialiu pobūviu. Biule
tenio pradinihku buvo torontietis 
K. Grigaitis.! Pirmas biuletenio 
numeris išėjo; 1976 m. gegužės 23 d. 
Iki šiol jį redagavo septyni kolek
tyvai.

LIETUVIU KLUBO naujo sezo
no atidarymas — spalio 20 d. Me
ninę baliaus programą atliks ak
torius Vitalis Žukauskas. Meti
nis klubo narių susirinkimas — 
lapkričio 17 d.

TAUTOS ŠVENTĖ paminėta 
rugsėjo 9 d. pamaldomis ir pobū
viu Lietuvių klube. Pagrindinę 
kalbą pasakė žurnalistas J. Janu- 
šaitis. Dalyvavo 250 asmenų. Mi
nėjimą surengė JAV Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersburgo 
apylinkė.

BALFo SKYRIUS rengia 40 me
tų veiklos sukakties minėjimą 
lapkričio 14 d. Lietuvių klube. 
Dalyvaus ir centro valdybos pirm. 
M. Rudienė. Spalio mėnesį BALFo 
skyrius vykdo šalpos vajų — ren
ka.aukas.

LIETUVOS KARO MOKYKLOS 
XVI laidos 50 metų sukaktis pa
minėta rugsėjo 8 d. Lietuvių klu
be. Vadovavo ats. kpt. K. Urbšai- 
tis. Minėtą laidą baigė 57 kariū
nai ir 4 aviacijos puskarininkiai, 
išlaikę egzaminius eksternais. Mi
nėjime dalyvavo 8, užsieniuose gy
vena 15, okup. Lietuvoje 3, mirė 
ar žuvo 22, nežinomas likimas 21.

L. Ž.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 6%

_ santaupas.............................9%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 8'/a%

iterm. indėlius 1 m.......... 12 '/4%
term, indėlius 3 m..........  1272%
reg. pensijų fondo............ 97«%
90 dienų indėlius.............  11 %
(minimum $5.000)

Hamilton, Ontario
IŠDIRBUS 35-RIUS METUS 

plieno įmonėje į pensiją pasi
traukė nuo š! m. rugsėjo 1 d. K. Mi
leris. Šiuo metu yra išvykęs į Lie
tuvą su dukra aplankyti giminių.

L. SKRIPKUTĖ, ilgus metus dir
busi toje pačioje plieno įmonė
je, gydytojų patariama, dėl svei
katos turi pasitraukti iš darbo 
nuo lapkričio mėn. Darbovietė su
tiko mokėti nedarbingumo atlygi
nimą iki sulauks pensijos metų. 
Anksčiau parašyta žinutė apie L. 
Skripkutę nebuvo tiksli. Kor.

KANADOS LIETUVIU FONDAS 
dėkoja Jonui ir Anicetai Deks- 
niams, įrašiusiems į KL fondo na
rių eiles dukras — Laimą, Mariją 
ir sūnų Kazimierą su žmona Klara.

PENKTASIS GOLFO TURNY
RAS “Remo Open" įvyko rugsėjo 
9 d. Dalyvavo 40 vyrų ir moterų. 
Pirma vieta teko Rimui Šiūliui 78, 
antra — Ričardui Bagdonui 83, 
trečia — Tomui Stanaičiui ir Jerry 
Rusinevičiui 86. Visi buvo pavai
šinti pas p.p. Stanevičius. R. A. Š.

PAGERBDAMI a. a. JONĄ DEKS- 
NJ bei reikšdami užuojautą liū
desio valandoje velionies žmonai 
Anicetai, sūnui Kaziui ir jo žmo
nai Kliarai. dukroms Darijai ir 
Laimai, seserims Lietuvoje ir vi
siems giminėms bei bičiuliams, 
paaukojo Tautos fondui - Laisvės, 
iždui. $25: V. B. Perkauskai; $20:
K. Mileris. J. Lekutis, A. M. Pus- 
dešriai, L. W. Holmes. P. E. Bra
sai. Al. Aug. Patamsiai. J. Romi- 
kaitis. A. F. Povilauskai: $15: Alb. 
Gisela Lukai. A. M. Garkūnai, S. 
Rakštienė, J. A. Asmenavičiai; $10: 
D. Bartulis. V. Zadurskis, Ant. 
Prunskus, J. T. Povilauskai. St. 
Senkus, J. A. Lesčiai, P. Šimelai- 
tis, J. O. Deveikiai. P. Žulys, R.
L. Šniuoliai. O. Gurgždienė. J. E. 
Bubniai, Br. Em. Milašiai, M. V. 
Šniuoliai. J. L. Stungevičiai, Z. 
Čečkauskas. J. L. Kriaučiūnai. J. 
EI. Bajoraičiai, K. Mankauskas. 
Z. A. Pulianauskai, S. V. Goldber- 
gai; $5: V. Saulis, P. Vitienė, V. 
Norkevičius, G. A. Vinerskiai, V. 
Sakas, B. Kaminskai. Pr. T. Enskai- 
čiai, A. St. Šukaičiai.

Ačiū, visiems aukotojams.
Tautos fondo atstovybė 

Hamiltone

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

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 ik! $10.000.

JA Valstybės
Vašingtone rugsėjo 12 d. pasi

tarimus turėjo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovai — dr. S. 
A. Bačkis, A. Dinbergs ir A. Jaak- 
sonas. Šia proga paminėta 50 me
tų sukaktis Baltijos santarvės 
sukakties, pasirašytos Ženevoje 
1934 m. rugsėjo 12 d. Tarpusa
vio pokalbiai užbaigti apsilan
kymu JAV valstybės departa
mente. Ten juos priėmė Balti
jos skyriaus vedėjas J. W. Zero- 
lis bei kiti R. Europos reikalų 
pareigūnai.

JAV LB krašto valdybos pirm, 
dr. Antanas Butkus pasiuntė 
telegramą prez. R. Reaganui, 
susietą su A. Gromykos apsilan
kymu Baltuosiuose rūmuose. Jo
je primenama, kad užsienio rei
kalų ministeris A. Gromyka At
stovauja komunistinei sistemai, 
pasižymėjusiai . apgavystėmis, 
agresija prieš laisvas tautas, 
žmogaus teisių pažeidimais. 
Esą baltiečiai, gyvenantys oku
puotose tėvynėse ir išeivijoje, 
su nepasitikėjimu žiūri į ban
domą atnaujinti JAV ir Sovietų 
Sąjungos suartėjimą, prisimin
dami Teheraną, Jaltą, Potsda
mą, Helsinkį. Visais tais atve
jais buvo sustiprinti Sovietų 
Sąjungos tikslai, nuostolingi 
kitų tautų laisvei. Prez. R. 
Reaganas prašomas priminti A. 
Gromykai, kad Baltijos valsty
bių nepriklausomybė nėra vidi
nis Sovietų Sąjungos reikalas, 
bet dar neišspręstas tarptau
tinis klausimas, reikalauti, kad 
iš darbo stovyklų bei psichiatri
nių ligoninių būtų išleisti to
kie politiniai kaliniai, kaip 
Balys Gajauskas, Viktoras Pet
kus, prof. Vytautas Skuodis 
(Scott), kun. Alfonsas Svarins
kas ir kun. Sigitas Tamkevičius.

Vysk. Paulių Baltakį jo įšven
tinimo proga specialia telegra
ma pasveikino prez. R. Reaga
nas. Ji buvo pasiųsta Romui Ke- 
ziui į Niujorką rugsėjo 14 d., kai 
jis jau buvo išvykęs Portlandan, 
ir negalėjo būti perskaityta iš
kilmių metu. Prez. R. Reaganas 
džiaugiasi, kad popiežius Jonas- 
Paulius II išeivių lietuvių vys
kupu pasirinko JAV lietuvį. Esą 
šiuo pasirinkimu džiaugiasi ne 
tik JAV lietuviai katalikai, bet 
ir gyvenantys tėvynėje, susilau
kę dvasinės štipYybės tamsiose 
dienose. Vysk. P. Baltakiui, 
OFM, prez. R. Reaganas linki 
Dievo palaimos, sėkmės atei
ties darbuose.

Argentina
Vienas “Tėviškės žiburių” nu

meris, siųstas sostinėje Buenos 
Aires leidžiamam “Laikui”, tur
būt Kanados paštininkų dėka 
paklydo ir atsidūrė Australi
joje. “Laiko” redakcija praneša 
savo skaitytojams, kad tas pakly
dėlis ją pasiekė su ant apianka 
lietuviškai užrašyta pastaba: 
“TŽ’ per apsirikimą papuolė pas 
kengūras. Geriausi linkėjimai 
iš Australijos lietuvių paštinin
kų. Viso gero!” Paskelbusi šią 
įdomią žinutę savo skaitytojams, 
“Laiko” redakcija dėkoja šau
niesiems lietuviams paštinin
kams Australijoje už atsiųstą 
paklydėlį ir už jų linkėjimus.

Išeiviją pasiekė Sibiro kanki
nės Nijolės Sadūnaitės atsimi
nimai “Kaip aš patekau KGB 
objektyvan”. Juos ispanų kalbon 
išvertė Z. Juknevičius, atskira 
67 psl. knygute “En el Medio del 
Infierno Siberiano” išleido laik
raščio “Laikas” spaustuvė. Lei
dinį galima įsigyti Aušros Var
tų parapijos raštinėje Avellane- 
doje. Šiuo leidiniu turėtų susi
domėti ir kitų kolonijų lietuviai, 
gyvenantys ispaniškai kalban
čiose P. Amerikos valstybėse.

Australija
Diskusijų klubo narių susi

rinkime Newcastle vietovėje 
paskaitą “Vakarai ir trečiasis 
pasaulis” rugsėjo 2 d. skaitė lie
tuvių bibliotekos vedėja Viktori
ja Kristensen, susilaukusi porą 
valandų trukusių diskusijų.

Akademinio skautų sąjūdžio 
60 metų sukaktį Adelaidėje gy
venantys skautai akademikai 
paminėjo rugsėjo 2 d. Įvadinį 
žodį tarė ir minėjimui vadova
vo filisterė dr. Janina Maželie- 
nė. Paskaitininkas inž. T. Žu- 
rauskas kalbėjo apie sąjūdžio 
įsteigimą, pradinę veiklą, ne
pateikdamas jo įnašo į bendrą 
lietuviškos skautijos veiklą. 
Buvo prisiminti skautai akade
mikai, nukentėję okupacijų me
tais ar žuvę pokarinėse parti
zanų kovose. Tris J. Gaubo, K. 
Kavecko ir J. Tallat-Kelpšos 
dainas padainavo Marytė Pečiu
lienė su ukrainietės pianistės 
Irenos Velgush palyda. Aktorius 
V. Ratkevičius kalbėjo apie Vil
niaus universitetą baigusį No
belio literatūros premijos lau

reatą Česlovą Milašių (Czeslaw 
Milosz), skaitė ištraukas iš jo 
poemos “Miestas be vardo”, A. 
Gučiuvienės išverstą jo eilėraš
tį “Tėvynė”. Skautus akademi
kus pasveikino Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Adelaidės skyriaus pirm. A. Pa- 
cevičius. Minėjimas baigtas tra
dicine studentų giesme “Gau- 
deamus igitur”.

Britanija
Tautos šventės minėjimą Man

česterio lietuviams jų klube 
rugsėjo 8 d. surengė DBLS Man
česterio skyrius. Minėjimą pra
dėjo ir jam vadovavo pirm. A. 
Jaloveckas. Paskaitą skaitė J. 
Adomonis, svečias iš Bradfordo, 
paliesdamas lietuvių tautos lai
mėjimus ilgų šimtmečių istorijo
je, nepriklausomybės atgavimą 
bei jos praradimą II D. karo me
tais, dabartinę sovietinę okupa
ciją. Meninę programą atliko 
“Rūtomis” pasivadinęs moterų 
duetas iš Nottinghamo — G. Iva
nauskienė ir B. Bishop, kartais 
susilaukdamos V. Aleknavičiaus 
talkos. Lietuvių poetų eilėraš-’ 
čius deklamavo — G. Ivanauskie
nė, M. Ramonas, Rima ir Algis 
Gasperai. Oficialioji dalis už
baigta Lietuvos himnu. Po to se
kė pasižmonėjimas prie vaišių 
stalo.

A. a. Konstancija Suprikaitė- 
Bilyk, gimusi prieš 77 metus Ky
bartų apylinkėse, mirė rugpjū
čio 31 d. vietinėje Prestono ligo
ninėje. Velionė priklausė DBLS 
Prestono skyriui. Prestono lie
tuviai liūdi netekę savo tautie
tės. GHiame" liūdesyje taipgi li
ko jos vyras Vasilijus, duktė Ka
nadoje, giminės Lietuvoje.

A. a. Antanas Naudžius, 79 me
tų amžiaus, rugpjūčio 24 d. mi
rė Northhamptone, Sourthfiel 
house senelių prieglaudoje. Pa
laidotas rugsėjo 6 d. Towcester 
Rd. kapinėse Borthamptone. Ve
lionis gyveno nuošaliai, nepa
laikė ryšių su kitais lietuviais. 
Pastarieji apie jį neturėjo jo
kių žinių, apie mirtį sužinojo 
tik iš laidotuvių pranešimo laik
raštyje su iškraipytu velionies 
vardu. Į kapines atsisveikinti 
su velioniu atvyko keturi lietu
viai, trys senelių prieglaudos 
slaugės ir apeigas atlikęs ang
lų katalikų kunigas. Kapas bu
vo J papuoštas gražiu gėlių kry
žiumi, dviem didelėm puokštėm 
gėlių. Sužinoję, kad velionis 
buvo palaidotas be pamaldų 
šventovėje, lietuviai pasirū
pino, kad Mišias savo parapi
joje atlaikytų apeigas kapinė
se atlikęs anglų katalikų kuni
gas.

Vokietija
A.a. Jonas Mikalauskas, pri

klausęs VLB Liubeko apylin
kei, mirė rugpjūčio 23 d. Salz- 
giter-Lebendstedte, nuvykęs 
aplankyti bičiulių. Ten ir pa
laidotas rugpjūčio 30 d. Velio
nis gimė 1922 m. kovo 14 d. Ož
kabalių kaime, Vilkaviškio 
apskr. Iš Lietuvos pasitraukė 
1944 m., bet buvo pagautas ir 
įjungtas sovietinėn kariuome
nėn. Iš jos pavyko pabėgti, te
ko slapstytis R. Vokietijos te
ritorijoje ir pagaliau pasiekti 
V. Vokietiją. Iš jos išvyko į 
Prancūziją, apsinuodijo dirbda
mas plieno liejykloje, netekda
mas 60% darbingumo. Su kun. V. 
Šarkos pagalba velionis grįžo V. 
Vokietijon, sukūrė šeimą Rends- 
burge, susilaukė dukros, dabar 
gyvenančios Hamburge. Nors ve
lionį nuo Liubeko skyrė 100 km, 
priklausė šiai VLB apylinkei, 
lankydavosi visuose jos rengi
niuose.

A.a. Jurgis Pyragas, gimęs 1912 
m. rugpjūčio 31 d. Strelčiuose 
netoli Prienų, mirė Liubeko li
goninėje rugpjūčio 24 d. Palaido
tas rugsėjo 4 d. Vorwerker kapi
nėse. Velionis Vokietijon buvo 
atvežtas karo metais prievartos 
darbams. Dirbti teko viename 
fabrike Berlyne su kitais prie
varta atvežtais tautiečiais. Teko 
patirti daug vargo, nes Berlynas 
buvo smarkiai bombarduoja
mas, trūko maisto, drabužių ir 
laisvės, silpnėjo sveikata. Po
karyje atsidūrė džiovininkų 
sanatorijoje, kur jam buvo pa
daryta plaučių operacija. Nors 
pasveiko, bet sunkesnio darbo 
negalėjo dirbti. Tad įsijungė į 
visuomeninę ir šalpos veiklą. 
Dažnai buvo renkamas į VLB 
Liubeko apylinkės valdybas, 
dirbo Liubeke prie BALFo siun
tinių skirstymo, rūpinosi pa
šalpomis seneliams bei kitiems 
pagalbos reikalingiems asme
nims, dalyvaudavo lietuviško
se pamaldose, lietuvių susirin
kimuose bei renginiuose. Ilgus 
metus rašė “Europos lietuviui” 
apie liubekiečių veiklą, vado
vavo religiniam Liubeko lietu
vių komitetui.

J;



Dr. LINAS SIDRYS kalba baltiečių jaunimo suvažiavime latviu stovykla
vietėje "Saulainė" 1984 m. rugpjūčio 16-19 dienomis

Pietų Amerikos lietuvių nutarimai 
Aštuntasis kongresas ryžosi stiprinti lietuviškąją veiklą ir 
kreiptis į tarptautines institucijas okupuotos Lietuvos reikalu

Šauliai Lietuvos laisvės sargyboje
VI. Pūtvio šauliu kuopos 30 metu ir Lietuvos šaulių sąjungos 65 metu sukaktis minint

V. UTENIS
Baigiamajame kongreso po

sėdyje Venezueloje buvo 
svarstomi komisijų nutarimai 
bei rezoliucijos.

Teismas formalaus sprendi
mo nedarė. Linas Kojelis su
trauktai apžvelgė teismo metu 
iškilusias teigiamybes ir nei
giamybes. o jo pirm. dr. Ed
mundas Lenkauskas priminė, 
jog teismo uždavinys buvo iš
kelti kai kurias taisytinas ne
geroves. stiprinti lietuvių lai
mėjimus. idealistinę dvasią, 
tarpusavio sugyvenimą ir vie
nybę.

Kongreso siūlymai
Nutarimų komisijos siūly

mus kongresui referavo dr. Po
vilas Mažeika. Vienbalsiai pri
imti sekantys siūlymai.

1. Išleisti VIII-jo PAL kon
greso darbus brošiūros, nuo
traukų. kasečių ir juostelių 
pavidalu. 2. Padėkoti JAV pre
zidentui Ronaldui Reaganui 
už sveikinimą ir už Lino Ko
jelio dalyvavimą kongrese. 3. 
Steigti Karaliaus Mindaugo 
vardo fondą statyti Lietuvių 
centrui Karako mieste ar apy
linkėje bei stiprinti Venezue- 
los lietuvių parapijos veiklą.
4. Kreiptis į tremties lietuvių 
sielovadai paskirtą naująjį 
vyskupą P. Baltakį, kad jis su- 

/ rastų kelius aprūpinti Pietų 
Amerikos lietuvius katalikus 
savo tautybės kunigais. kurie 
šiuo metu dirba svetimiesiems 
(šis klausimas kaikuriose 
bendruomenėse jau yra kritiš
kas). 5. Jieškoti būdų sudary
ti fondą esamų kandidatų pa
siuntimui į Vasario 16 gimna
ziją. 6. Sudaryti Pietų Ameri
kos lietuvių vykdomąjį orga
ną, kuris suregistruotų tau
tiečius. kuriems reikalingas 
lietuvių kalbos mokymas, pa
rūpintų mokomosios medžia
gos ir priemonių bei lėšų pa
laikymui glaudesnių ryšių tarp 
Pietų Amerikos lietuvių bend
ruomenių. 7. Padėkoti VLIKo 
vicepirmininkui prof. dr. Do
mui Krivickui už atsiųstą ver
tingą paskaitą. 8. Padėkoti Jo
nui Kaseliūnui (Kolumbija) už 
konstruktyvius pasiūlymus ir 
auką šiam kongresui. 9. Padė
koti Marijai ir Antanui Ru
džiams už padovanotą altorių 
San Casimiro šventovei (San 
Casimiro, Estado Aragua). 10. 
Padėkoti gerbiamam Lietuvos 
diplomatijos šefui min. dr. 
Stasiui Bačkiui, J.E. vysk. V. 
Brizgiui ir visiems kitiems, 
atsiuntusiems sveikinimus. 
11. Padėkoti Sv. Kazimiero 
sukakties komitetui per jo 
pirm. inž. Vytautą Volertą už 
dr. Vytauto Antano Dambravos 
knygelės “San Casimiro” ant
rąją laidą Pietų Amerikai. 12. 
Padėkoti Lietuvių informaci
jos centrui per jos pirminin
ką kun. Kazimierą Pugevičių 
už nuolatinį glaudų bendra
darbiavimą. 13. Padėkoti PLB 
už pasiuntimą vicepirminin
kės Mildos Lenkauskienės, o 
taip pat ir dr. E. Lenkauskui 
už aktyvų jų įsijungimą į kon
greso darbus. 14. Paraginti 
bendruomenių pirmininkus 
paminėti aušrininką Vište
liauską (Jūratė Rosales įsipa
reigoja pateikti medžiagą). 15. 
Kongresas skatina moraliai ir 
materialiai remti lituanisti
kos katedrą Čikagos Ilinojaus 
universitete. 16. Kongresas 
paveda vykdomajam organui 
ištirti devintojo PALK suren
gimo Kolumbijoje galimybes; 
jei neįmanoma, devintąjį kon
gresą rengti Brazilijoje 1988 m.

VIII-jo PAL kongreso pasiū
lymų komisiją sudarė: inž. An
tanas Šulcas, dr. Povilas Ma
žeika, Vaclovas Slotkus ir Al
gimantas Dugnas.

Rezoliucijos
Kongresas baigiamoje sesi

joje vienbalsiai priėmė šias re
zoliucijas.

1. Kongresas prašo Jo Šven
tenybę popiežių Joną-Paulių 
II įvertinti lietuvių ištikimy
bę Katalikų Bendrijai bei 
Šventajam Sostui, sudėtas Lie
tuvos katalikų kančias bei au
kas ir paskirti Lietuvai kardi
nolą. 2. Kongresas prašo Jo 
Šventenybę popiežių Joną- 
Paulių II Vilniaus arkivysku
piją priskirti prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos. 3. Kon
gresas prašo Jo Šventenybę 
popiežių Joną-Paulių II pa
greitinti Dievo tarno arkivys
kupo Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos bylą.

4. Kongresas smerkia Sovie
tų Sąjungos tęsiamą Lietuvos 
pavergimą ir reikalauja leisti 
patiems lietuviams laisvai ap
spręsti savo ateitį.

5. Kongresas reikalauja so
vietų vyriausybę grąžinti ti
kintiesiems Šv. Kazimiero 
šventovę Vilniuje, kuri yra 
paversta ateizmo muziejumi; 
šv. Kazimiero palaikus grą
žinti į Vilniaus katedrą ir ją 
grąžinti tikintiesiems.

6. Kongresas reikalauja So
vietų Sąjungos vyriausybę leis
ti namų arešte laikomam arki
vyskupui Julijonui Steponavi
čiui eiti Vilniaus vyskupo pa
reigas. kurioms jį Šv. Sostas 
yra paskyręs.

7. Kongresas įsipareigoja 
Pietų Amerikos kraštuose laiš- 
,kų vajumi prašyt,! Soyiętų Są
jungos vyriausybę grąžinti 
laisvę tikėjimo ir žmogaus tei
sių aukoms Lietuvoje: pir
miausia politiniams kaliniams 
— kun. Sigitui Tamkevičiui. 
kun. Alfonsui Svarinskui. Vik
torui Petkui. Baliui Gajaus
kui ir Antanui Terleckui. Taip 
pat reikalauja paleisti ir vi
sus kitus lietuvius, kurie yra 
kalėjimu, trėmimu ar psichia
trinio gydymo piktnaudžiavi
mu baudžiami už įsitikinimus, 
kuriuos garantuoja Jungtinių 
Tautų charta. Universalinė 
žmogaus teisių deklaracija ir 
Helsinkio nutarimai.

8. Kongresas reikalauja So
vietų Sąjungos vyriausybę, 
kad Baltijos valstybės — Lie
tuva. Latvija ir Estija būtų 
atidarytos tarptautiniam tu
rizmui. tų kraštų lankymas 
nebūtų ribojamas vien sosti
nėmis. o lankymo suvaržymai 
panaikinti.

9. Kongresas reikalauja So
vietų Sąjungos vyriausybę, 
kad šalpos siuntos tautiečiams 
Lietuvoje nebūtų varžomos. 
Tuo reikalu kongresas taip 
pat protestuos Jungtinėse Tau
tose bei kitose atitinkamose 
tarptautinėse organizacijose 
ir reikalaus, kad Sovietų Są
junga panaikintų suvaržymus, 
kurie vien šiais metais buvo 
kelis kartus sugriežtinti nau
jais potvarkiais, draudžian
čiais Sovietų Sąjungoje gyve
nantiems asmenims suteikti 
pastogę, transportą ar bet ko
kią pagalbą svečiams, atvyks
tantiems iš Vakarų; reikalaus, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė panaikintų įstatymus, kurie 
draudžia siųsti su iš anksto 
apmokėtu muitu siuntinius pa
galbos reikalingiems asme
nims ir diskriminuoja bet ko
kios rūšies pagalbos gavėjus, 
nes nustato, kad sovietų parei
gūnai, laužydami tarptautinę 
praktiką, turi teisę spręsti, 
kas Sov. Sąjungoje gali gauti 
pagalbą iš užsienio ir kas ne.

Praplėstą kongreso rezoliu
cijų komisiją sudarė kun. Pra
nas Gavėnas, SDB, dr. Vytau
tas A. Dambrava, Jūratė Rosa
les, Elena Mažeikienė ir mišk. 
Vincas Baronas.

Kongreso pirmininko kun. 
Prano Gavėno, SDB, specialiai 
sušauktame posėdyje, kuriame 
dalyvavo JAV, Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos ir Ve-

J. VARČIUS
LŠST Vlado Pūtvio kuopa 

yra viena iš veiklesnių Toron
to lietuvių organizacijų, ku
rios valdyba, vadovaujama St. 
Jokūbaičio, surengė savo kuo
pos 30 metų iu Lietuvos šaulių 
sąjungos 65 metų sukakčių mi
nėjimą rugsėjo 29 d. Toronto 
Lietuvių namų Mindaugo sa
lėje. Dalyvavo per 300 tautie
čių, garbingų svečių ir unifor
muotų šaulių iš Toronto. Ha
miltono. St. Catharines. Mont- 
realio. Sudburio ir JAV — Kliv- 
lando, Čikagos. Detroito ir ki
tų vietovių.

Kuopos pirm. St. Jokūbaitis, 
pasveikinęs susirinkusius, pri
minė. kad VI. Pūtvio šaulių 
kuopa buvo įsteigta pirmoji iš
eivijoje ne tik Kanadoje, bet 
ir laisvajame pasaulyje. Minė
jimas skirtas ne tik kuopos 
veiklos trisdešimtmečiui pa
minėti. bet ir pagerbti Šaulių 
sąjungos nepriklausomoje Lie
tuvoje 65 metų veiklos sukaktį. 
Pirmininkas priminė. kad 
kiekvienas šaulys yra savo tau
tos sargas, kuris budi lietuvių 
tautos sargyboje.

Pagrindinis šventės kalbėto
jas buvo J. Šiaučiulis iš Mont- 
realio. “Vilniaus" šaulių rink
tinės Kanadoje pirmininkas. 
Jis kalbėjo apie Šaulių sąjun
gos veiklą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir išeivijoje. Šiek 
tiek papildydamas, čia patei
kiu kalbėtojo apžvalgos sant
rauką.

Lietuvos šaulių sąjungos 
steigėjas — Vladas Pūtvis. 1919 
m. rugpjūčio 8 d. įvyko Kauno 
šaulių būrio steigiamasis su
sirinkimas. Šiame susirinki
me išrinkta valdyba 1919 m. 
rugpjūčio 20 d. sušaukė stei
giamąjį Lietuvos šaulių sąjun
gos susirinkimą, kuris išrinko 
centro valdybą ir jos pirminin
ku VI. Pūtvį. Šaulių sąjungos 
organizavimas vyko sunkiau
sių kovų metais dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Šauliai 
tuojau įsijungė į kovas, padė
dami Lietuvos kariuomenei vi
suose frontuose. Didžiausias

Religinio pasaulio lietuviu kataliku kongreso eitynėse į pamaldas Toronto katedroje dalyvavo ir šauliai su savo 
vėliavomis, atvykę iš įvairią Kanados vietovių Nuotr. M. Borusienės

1

Aukos tautinių šokių šventei
$5.000.00: Kanados lietuvių fon

das: $1,000.00: Toronto Lietuvių 
namai. Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama". Prisikėli
mo parapijos Toronte kredito ko
operatyvas: $750.00: Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvas 
"Talka": $640.00: dr. M. Arštikai- 
tytė-Uleckienė: $100.00: dr. A. 
Pacevičius. West Elgin lietuvių 
ūkininkų klubas. KLB Oakvillės 
apylinkė. KLB Delhi apylinkė. J. 
Vieraitis. DLK Gedimino šaulių 
kuopa (Delhi): $75.00: J. Danaitis; 
$50.00: B. Steponavičius. L. Skrip- 
kutė. J. Vaičeliūnas. J. V. Danys; 
$40.00: P. Bosas: $35.00:. V. Sakas; 
$30.00: J. Steiblys. J. Romikaitis.
S. Melnykas. K. Mikšys.

nezuelos atstovai, svarstytas 
reikalas įsteigti vykdomąjį 
kongreso organą, kuris užtik
rintų, kad kongreso priimti 
siūlymai ir nutarimai bus įvyk
dyti. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkei 
Mildai Lenkauskienei pasiū
lius, vienbalsiu nutarimu pa
kviestas dr. Vytautas A. Dam
brava sudaryti Aštuntojo Pie
tų Amerikos lietuvių kongreso 
vykdomąjį organą ir jam va
dovauti.

Posėdyje dalyvavo kun. Pra
nas Gavėnas, Milda Lenkaus
kienė, Nestoras Ruplėnas, 
Vaclovas Slotkus, Kęstutis 
Slotkus ir dr. Vytautas Dam
brava. 

jų laimėjimas — 1922 m. Klai
pėdos atvadavimas, nes jų da
lyvavimas nulėmė šio krašto 
likimą.

Šaulių sąjunga Lietuvoje 
buvo visuomenės savanorių vy
rų ir moterų karinė organiza
cija, kuri, pasibaigus kovoms 
dėl nepriklausomybės, vykdė 
ne tik savo narių karinį auk
lėjimą. bet ir visuomeninį- 
kultūrinį darbą. Ji statė kul
tūros namus, steigė bibliote
kas, rengė švietimo kursus, 
organizavo sporto vienetus, 
ruošė paskaitas, pramoginius 
bei kultūrinius renginius mies
tuose. miesteliuose ir kaimuo
se. Tai buvo didžiausia ir po
puliariausia nepriklausomos 
Lietuvos organizacija, kuri 
turėjo per 100.000 narių. Lei
do iliustruotą savaitinį žur
nalą "Trimitas", kuris turėjo 
30.000 skaitytojų. Sąjunga tu
rėjo 79 šaulių namus, 287 bi
bliotekas. 126 chorus. 80 or
kestrų. 15 teatrų. 400 vaidin
tojų kuopelių. 91 sporto klubą.

1940 m. birželio m. Lietuvą 
okupavo Sov. Sąjunga. Šaulių 
sąjunga tuojau buvo likviduo
ta. sunaikinta ir tūkstančiai 
jos narių suimti, uždaryti ka
lėjimuose ir išvežti į Sibirą. 
1941 m. prasidėjus vokiečių ir 
sovietų karui, likę šauliai pa
kėlė ginklą prieš komunisti
nius okupantus. Šios kovos 
atsinaujino 1944 m. vasarą, 
kai antrą kartą sovietai oku
pavo Lietuvą. Tūkstančiai šau
lių pasitraukė į Vakarus, o ki
ti. likę tėvynėje, žuvo dešimt 
metų užtrukusiose kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Neliko jų 
nė kapų, bet liko neužmiršti 
jų žygiai, pasišventimas lais
vės siekiams ir jų žygdarbiai 
prisimenami pavergtų lietu
vių sukurtose dainose bei pa
sakojimuose. Kai kur žuvu- 
siems šauliams didvyriams 
pagerbti yra pastatyti slapti 
paminklai, kuriuos žino tik 
vietiniai gyventojai ir jų sta
tytojai.

Buvę Lietuvos šaulių sąjun; 
gos nariai išeivijoje atsteigė

$25.00: A. Kvedaras. G. Paukš
tys. P. Žulys. A. Mingėla. V. Gri- 
kietis. A. Patamsis. St. Dalius. P. 
Girnius. M. Yokubynienė. B. Savic
kas. KLKM dr-jos Delhi skyrius. D. 
Barzdžiūtė. A. Raila. J. Vaškela. 
L Girdzijauskas. G. VI. Jocas.

$20.00: J. Arštikaitis. P. Saka
las. St. J-sis, A. Liaukus. B. Mačys. 
B. Venslovas. L Br. Luomanai. 
Wellando lietuvių medžiotojų- 
meškeriotojų klubas. J. Jocas. K. 
Lukošius. J. Lukšys. Ks. Ratavi- 
čius. Alf. Rudokas. G. Rugienius. 
J. Vitas. M. Kereševičius. S. J. Pa- 
keturai, H. Jasinskas. O. K. Star
kai: $15.00: V. Butkys. J. Kęsgai- 
lienė. dr. Z. Mockus. J. Statkevi- 
čius. B. Staškevičius.

$10.00: J. Adomauskas. V. Agur- 
kis. E. Apanavičius. P. Latauskas. 
P. Armonas. T. Kekys. K. Meškaus
kas. R. Sakalas. A. D. Jankūnai. E. 
Kudabienė. K. Mileris. J. Blekai- 
tis, J. Gedris, P. Balyta. E. Siman. 
V. Seniūnas. A. Garkūnas. V. Venc- 
kevičius. P. Kanopa. A. K. Smols- 
kiai, P. Augaitis. V. Babeckas. St. 
Beržinis. V. Čiuprinskas. T. Ewans. 
Br. Gudinskas. S. Jakubickas. Alf. 
Kairys. V. M. Miceikos. P. Pargaus- 
kas, D. O. Šiurnos. E. Vindašienė. 
D. Barkauskas. U. Bleizgys, Z. Gir- 
dauskas. K. P. Raudys, U. Paliu
lis, V. Bukota, V. Andriulionis.

$5.00: R. V. Budnikas. F. Timu- 
kas, S. Orvidas. J. Jasinienė. H. 
Kairienė, A. Čerškienė. J. Riekus, 
A. Budininkas. A. Šilgalis. Z. Pu- 
lianauskas, P. Vaitiekūnas, St. Bi- 
levičius. S. A. Petkevičiai. A. Mak
simavičius. A. Godelis, J. Butkevi
čius, A. Obcarskis, J. Stanaitis, 

šią organizaciją 1954 m. kovo 
7 d. Jos branduolį sudarė VI. 
Pūtvio giminaičiai ir jų šeimų 
artimieji Čikagoje. Organiza
cija pavadinta “Lietuvos šau
lių sąjunga tremtyje”. Pirma
sis šios organizacijos klubas 
įsteigtas 1954. VII. 11 Toron
te. kuris 1958 m. vasarą gavo 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
vardą. Jo steigėjai — E. Klup- 
šienė, St. Banelis, K. Grigai
tis, J. Jankaitis ir J. Karka. 
Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo 17 buvusių Lietuvoje 
šaulių ir netrukus kuopos na
rių skaičius pasiekė 100.

Sekdami torontiškių pavyz
džiu, kitose lietuvių koloni
jose Kanadoje ir JAV buvę šau
liai suorganizavo veiklias kuo
pas, kurių veikimą koordinuo
ja LŠST centras Čikagoje. Ka
nadoje šiuo metu veikia 8 da
liniai, kurie sudaro “Vilniaus" 
šaulių rinktinę.

VI. Pūtvio šaulių kuopa 30 
metų laikotarpyje Toronto 
lietuvių bendruomenės gyve
nime paliko žymius pėdsakus. 
Ji rengė Lietuvos kariuome
nės minėjimus, savo kuopos 
iškylas, suvažiavimus, talki
no kitoms organizacijoms, da
lyvavo organizuotai švenčių 
iškilmingose pamaldose, bend
radarbiavo su estų ir latvių 
šaulių organizacijomis bei 
atliko daugelį kitų visuome
ninių darbų. Šios veiklos vyk
dytojai buvo kuopos valdybos, 
kurioms vadovavo pirminin
kai: E. Klupšienė (steigėja).
J. Karka, J. Krikščiūnas. J. Ja- 
siūnas. J. Jankaitis, J. Preik- 
šaitis, V. Jokūbaitis. V. Bačė- 
nas ir St. Jokūbaitis, kuris nuo 
1965 m. kovo mėn.. su dviejų 
metų pertrauka, jau 18 metų 
vadovauja kuopai.

Baigdamas veiklos apžvalgą. 
J. Šiaučiulis. “Vilniaus" šau
lių rinktinės Kanadoje pirmi
ninkas. ragino šaulius būti 
mūsų tautos ambasadoriais 
laisvajame pasaulyje ir dirb
ti. aukotis pavergtos Lietuvos 
gerovei, siekiant jai laisvės 
dienų.
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Dr. JUOZAS SUNGAILA. vadovavęs Organizaciniam pasaulio lietuvių ka
talikų kongreso komitetui, klauso paskaitų kongreso atidaryme 1984 m. 
rugsėjo 1 d. Toronto “Royal York" viešbutyje. Už jo — ANGELIKA 
SUNGAILIENĖ Nuotr. St. Dabkaus

I KANADOS LIETUVIAMS 1
§ Toronte, gelbstint visos Kanados lietuviams, ryž- ? 
§ tingu asmenų grupė suorganizavo Lietuvos globėjo šv. J 
§ Kazimiero sukakties kongresą ir “Dux Magnus" ope- x 
§ ros pastatymą. Neseniai, rugsėjo 1 ir 2 dienomis. ? 
§ džiaugėmės šio darbo pasekmėmis. Prieš beveik tre- ? 
§ jus metus šiems įvykiams žvalgantis vietos, šv. Kaži- ? 
§ miero 500 m. mirties sukakties komitetas turėjo daug ? 
§ rūpesčių. Toronto lietuvių pasiaukojimas šiuos rū- x 
§ pėsčius iš mūsų paėmė. Sumanumu ir sunkiu darbu 1 
y ne tik labai gerai atliko uždavinį, bet jam surado ir į, 
y būtinas lėšas. f
x Nuoširdžiai dėkojame Toronto komiteto pirmi- § 
x ninkui dr. J. Sungailai. kuris vadovavo visiems užmo- § 
x jams ir asmeniškai rūpinosi Opera. Jo ir jo šeimos ati- § 
x duotas laikas, triūsas bei sugebėjimai yra neįkaino- y 
x jami. Didelę padėką reiškiame kun. dr. P. Gaidai, va- jį 
x dovavusiam informacijai ir akademinei kongreso ? 
& daliai. Su didžia pagarba minime visų komiteto ir at- ? 
& skirų komisijų narių ištvermingus darbus.
§ Ačiū lietuviškųjų Toronto ir tolimesniųjų para- § 
§ pijų klebonams bei kunigams, visais atžvilgiais rė- § 
§ musiems pastangas. Darbai nebūtų vykę be lėšų, o § 
y gausūs aukotojai ir aukas skatinusieji bei jas priėmę § 
j sudarė tvirtą pagrindą. Jiems reiškiame nuoširdžią § 
g padėką. §
x Dėkojame kūrėjams K. Bradūnui ir D. Lapinskui. s 
s solistams, choro dalyviams, muz. V. Verikaičiui. r 
& kongreso paskaitininkams — prof. P. Rabikauskui ir ) 
& dr. J. Girniui, jaunimo svarstybų dalyviams ir nuo- x 
& širdžiai vertiname kiekvieną lietuvį. į Torontą sura- x 
§ dusį kelius. x

Derlius sukauptas. Jis buvo skirtas ir lieka mūsų ? 
? ateičiai, kuri žvilgsniams atrodo blanki, bet šviečia x 
? viltimi. )

x Vytautas Volertas, j
X Šv. Kazimiero 500 m. mirties 1
& sukakties komiteto vardu J

VI. Kybartas, V. Vitkevičius. J. 
Lesčius. C. Ročys. J. Svilas. V. Ska- 
rula. V. Kairys. S. Senkus. B. Juo
delė. J. Lekutis. J. Adomaitis. V. 
Kėžinaitis, V. Bartninkas. J. Re- 
mesatis. V. Lukoševičius. A. Šle
kaitis. G. Meškauskas. V. Mačikū- 
nas. J. Martin. J. Lengvinas. P. 
Jakučinskas. M. Sakas. J. Stan
kus. D. Deksnytė, A. Vinerskis. K. 
Kulys. M. Lazdutis. M. Jurkšas.
K. Karaška. J. Ribys. K. Bungar- 
da, A. Verbickas. S. Vyšniauskas. 
A. Krakaitis, J. Miškinis, P. Eis- 
mantas. K. Soburtas. J. Bajorai
tis. J. Kėžinaitis. A. Aleliūnas. E. 
Jokubilienė. M. Norkus. M. Stan- 
kaitienė. M. Zenkevičienė. M. 
Bumbulienė. N. Preibienė. O. Dir- 
mantas. J. JanUšas. C. K. Jonys. A. 
Totoraitis. R. Z. (Toronto). A. Se- 
liokas. R. Kuliavas. P. Baraus
kas. J. J. Šarūnai. A. Kojelaitis.
K. Gaputis.

$4.00: E. Mažulaitis. V. Motiejū
nas. I. Matas; $3.00: V. Apanavi
čius; $2.00: St. Žvirblys, A. Tiškevi
čius, J. Paužuolis, K. Simutienė.
I. A. Savickas. B. Urbelis; $1.00: 
M. Astrauskienė. P. Ivanauskienė. 
P. Jurėnas, P. Kružikas. J. Kalins- 
kis, L. Bražukas. O. Dobaitienė.
J. B. Žėkas.

Kai kurių aukotojų pavardes 
bei vardus buvo sunku išskaity
ti. Jeigu atspausdintame sąraše 
rasite klaidų, atsiprašome. Gau
ta $15.00 aukų iš Windsoro apy
linkės, deja, aukotojų sąrašas 
dingęs. Dėkojame ir atsiprašome, 
kad negalėjome windsoriečių pa
vardžių paskelbti.

Visiems aukotojams dėkojame.
Lėšoms telkti komitetas 

Kanadoje

10 dienų liaudies meno ekskursija Lietuvoje 
ir dvi naktys Helsinkyje

Nr. 103:1984 m. spalio 3-17 ...........................................  $1,599
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. Išvykstama iš Montrealio

Kitos 10 dienų ekskursijos Lietuvoje
Nr. 117: lapkričio 7-21:10 dienų Vilniuje,

2-Helsinkyje....................................  $1,399
Nr. 128: Naujų metų sutikimas Lietuvoje

gruodžio 28 — sausio 11 .........................................  $1,499
10 dienų Vilniuje, 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.
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“Akiračiai” tęsia savo tradiciją
Iškili dviguba šventė

Nedidelės parapijos didelis ryžtas per 20 metų atliko didelius 
darbus religinėje, kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje

ANTANAS MUSTEIKIS

Vargiai surasime bent vie
ną “Akiračių” numerį, kuris iš
vengtu nesavos spaudos 
straipsnių iškraipymų. Tik 
pasiskaitykite 1984 m. birže
lio mėn. straipsnį ‘“Der Spie
gei’ ir lietuviai; Vieno pikto 
strapsnio istorija”. Ten “Aki
račių” redaktoriai atsiliepė į 
mano straipsnį “Opioji tema; 
lietuvių-žydų santykiai dialo
ge” (TŽ”, 1981. V. 28, VI. 4, 11, 
18, 25) šiais žodžiais: “Išspaus
dintas ilgas ir žydų atžvilgiu 
labai įžūlus Antano Musteikio 
straipsnis, kategoriškai nei
giantis lietuvių dalyvavimą žy
dų žudyme Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metais”.

Tie redaktoriai, naudoda
miesi visų propagandininkų 
patentuotu ginklu — blizgan
čiomis bendrybėmis, išranda, 
jog mano straipsnis parašy
tas “sutirštintomis spalvomis” 
ir kt. Ir jei kas juos teisins, 
jog jie taip išskaito pro savo 
juodus ar “sutirštintus” aki
nius, tai jokie akiniai nepa
teisins tų redaktorių melo, 
jog mano straipsnis yra “ka
tegoriškai neigiantis lietuvių 
dalyvavimą žydų žudyme Lie
tuvoje vokiečių okupacijos 
metais”.

Akiratininkų aš nemaišau su 
komunistais, o vis dėlto pakal- 
tinimu ir kaltės nuosprendžiu 
jie yra artimi giminės. Be įro
dymų jie mane (ir kitus) pada
ro kaltu, ir aš privalau pats 
įrodyti savo nekaltumą.

Pateiksiu tik keletą citatų 
iš to straipsnio, kur aš taria
mai “kategoriškai” “neigiau” 
lietuvių dalyvavimą žydų žu
dyme.

Vieną dalyką tačiau aš norėčiau 
pabrėžti: nepastebėjau, kad lie
tuviai dialogo dalyviai būtu neigę 
kaltę tų lietuvių, kurie kolabora

SfiAITTTOJAI PASISAKO
TAI NE KONCERTAS

Ar jau Torohto lietuvių koloni- 
(J ja taip nusigyveno, kąd jau nebe

žino kas yra koncertas? Stengiuo
si remti mūsų veikėjų pastangas 
bei darbus, nors parengimuose 
pasitaiko nesklandumų ir techni
kinių kliūčių. Nesu nei muzikė, 
nei kritikė. Esu tos nuomonės, kad 
žmogus iš klaidų mokosi — nedir
bęs neišmoksi. Be kai vietoj kon
certo rengėjai padaro cirką, tai 
laikas prabilti ir pasisakyti.

Eidama į tą “koncertą”, tikėjau
si išgirsti žymaus Vilniaus ope
ros solisto baritono V. Bako bal
są, kuris pakeltų mano dvasią ir 
pradžiugintų širdį lietuviška dai
na. Deja, taip neįvyko. Po nesklan- 
daus supažindinimo su solistu vie
toje sodraus baritono balso pasi
girdo rėžiančiu garsu per garsia
kalbį solisto įdainuota juostelė, 
o solistas, stovėdamas prie mikro
fono, ar pritarė, ar tik tyliai pra
sižiodavo, neaišku. Muzikinė paly
da — orkestras, choras ir t.t. (ku
rių salėje nebuvo) užgožė solisto 
balsą. Net ir ten, kur girdėjosi 
solisto balsas, technikiniai juos
telės trūkumai trukdė susikaupi
mą ir erzino.

Kadangi pranešėja paskelbė, 
i kad solistas padainuos tris dainas 
su akompaniatorium, palaukėm 
atpirkimo dalies. Deja, ir čia so
listas be mikrofono neapsiėjo. 
Kai užtraukė stipriai į mikrofoną, 
tai užsiėmę ausis bėgom pro duris 
lauk. Taip ir neteko išgirsti gra
žaus balso. Net negalėčiau pada
ryti išvados, kad solistas turi gra
žų balsą, nes tokiose sąlygose ne
įmanoma buvo klausytis.

Nėaišku, kodėl tokiom sąlygom 
imtasi rengti koncertą? Jeigu bu
vo norėta sušelpti atvykusį sve
čią, verčiau būčiau paaukojusi 
bilieto sumą, užuot prisidėjusi 
prie solisto talento įžeidimo. Jo 
įdainuotos juostelės pritaikytu 
garsu galėtume pasiklausyti ir 
namie. Tokio renginio negalima 
vadinti koncertu. Tai buvo stoka 
respekto ir solistui, ir publikai.

Jūratė Neimanienė
LIETUVIAI IR LENKAI

Vilniaus krašto ir visos Lietu
vos gyventojai pasikeitė lenkų at
žvilgiu. Lenkų laisvės judėjimas 
Lenkijoje lietuvių sekamas su 
ypatingu dėmesiu ir pasitenkini
mu, nes jis teikia vilties okupuo
tiems lietuviams kada nors išsi
laisvinti iš to baisaus rusų jungo. 
Okupuoti lietuviai žiūri dabar j 
lenkus kaip sąjungininkus nely
gioje kovoje prieš Maskvą, nes 
Europoje tik lenkai įstengia šiek 
tiek pajėgiau priešintis sovie
tams. Azijoje kiniečiai ir afganis
taniečiai jiems priešinasi gana 
kietai.

Mes, užjūrio lietuviai, padėki
me okup. Lietuvos broliams bend
radarbiaudami su sovietų okupuo

vo su naciais bei žudė žydus naci- 
metyje (“TŽ”, 1981. V. 28).

Žydai visą dėmesį kreipė j tuos 
lietuvius (ar Lietuvos gyventojus), 
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
pagelbėjo vokiečiams naikinti žy
dus nacimetyje . .. (ten pat).

Rašiau, jog anuo laiku netgi 
pačios aukos buvo panaudotos 
saviesiems (žydams) žudyti, ir 
pridėjau:

Tai, žinoma, neatpalaiduoja nuo 
atsakomybės tų lietuvių, kurie 
be jokio teismo ar kaltės įrodymų 
žudė žmones (VI. 4).

Paminėjau bent vieną pavar
de žinomą lietuvį Klimaitį, 
žudikų šutvės vadovą (VI. 11). 
Pareiškiau savo nuomonę, su
tikdamas su tuo lietuviu žur
nalistu. kuris tariamą 18.000 
lietuvių žudikų skaičių laiko 
šimteriopai išpūstą (ten pat).

Šie faktai rodo, jog “atviro 
žodžio” mėnraštį galima vadin
ti atviro melo mėnraščiu.

Žinau, kad su tokiais redak
toriais, kurie nepaiso etikos, 
neverta prasidėti. Bet ar aš 
galiu neatsiliepti, kai dirgi
nama likiminė žydų ir lietu
vių holokausto ar genocido 
opa ir į ją pilama akiratiškos 
druskos, o kaltė suverčiama 
man?

“Akiračiai” kartas nuo karto 
pakalba ir apie kolektyvinę 
atsakomybę ir gėdą, tik savo 
adresą pamiršta. Teorijoje tai 
gražiai ir kilniai skamba. Tik
rovėje dažnai toji “Akiračių” 
atsakomybė pavirsta anonimi
ne ar buldogine, o ką jau be
kalbėti apie gėdą. Kad ji ne
liktų vien užkulisyje, šia pro
ga aš pateikiu tų redaktorių 
sąrašą, kurie yra atsakingi už 
aukščiau iškeltą iškraipymą, 
būtent: D. Bielskus, K. Drun- 
ga, L. Mockūnas, Z. Rekašius, 
dr. T. Remeikis, T. Venclova, 
H. Žemelis.

Taigi “Akiračiai” tebetęsia 
savo tradiciją.

tomis tautomis: latviais, estais, 
lenkais, vokiečiais ir kitomis. Už
mirškime lenkų ir vokiečių pada
rytas skriaudas su viltimi, kad mū
sų kaimynai gerbs ateityje Lietu
vos teises. Mūsų darbai ir šūkis 
tebūna — padėti okupuotiems lie
tuviams išsilaisvinti iš Sov. Są
jungos jungo. Būsimos nepriklau
somos Lietuvos santykius su jos 
kaimynais lenkais ir vokiečiais 
spręsti palikime Lietuvos vyriau
sybei.

Jonas Prunskis,
Čikaga

IŠ URUGVAJAUS
Jau beveik metai su džiaugsmu 

gaunu Jūsų laikraštį vieno lietu
vio dėka, kurio adresą būtų įdo
mu turėti, kad asmeniškai galė
čiau padėkoti.

Pas mus nėra spaudos — turime 
tik savaitinį lapelį "Žinias", ku
rias išleidžia parapija. Ačiū ir 
už jas. Dėl to yra labai svarbu gau
ti žinių iš didesnių kolonijų. Per 
jas sužinom kaip gyvena ir kaip 
galvoja kiti lietuviai. “Tėviškės 
žiburius" namie perskaitome visi, 
tada perduodu mamytei, o ji per
leidžia kitiems. Tai reiškia, kad 
“TŽ” aplanko keletą šeimų.

Taip pat per šį trumpą laiškelį 
noriu pasveikinti "TŽ" redakciją 
ir palinkėti, kad ir toliau tęstu- 
met jau seniai pradėtą darbą. Jis 
jungia visus pasaulio lietuvius į 
vieną gražią šeimą.

Su pagarba ir geriausi linkė
jimai.

Birutė Z. De Macanskas 

"GRAŽDANKA” LIETUVOJE
Grįžusieji iš kelionių į Vilnių 

pasakoja, kad niekur prie telefo
no pasikalbėjimo stotelių (taškų) 
nėra abonentų knygų. Jų nėra net 
naujai atidarytame Inturisto vieš
butyje “Lietuva”. Yra atspausdin
ta įstaigų ir abonentų telefono 
knyga rusiškomis raidėmis, ku
ria tenka naudotis jieškant adresų.

Adresų biuras yra prie geležin
kelio stoties. Ten galima sužino
ti įstaigos ar asmens adresą. Taip 
pat prie geležinkelio stoties yra 
Vilniaus miesto planas. Turisti
niai miesto planai taip pat atspaus
dinti rusų kalba. Lietuvos žemė
lapis, gaunamas kartais knygynuo
se, taip pat rusiškas.

Turistai viešbučiu “Lietuva” 
patenkinti, tiktai visus stebina 
griežta svečių kontrolė (pasų re
gistracija). Valgyklos veikia tvar
kingai ir nebereikia ilgai laukti 
valgių. Prie viešbučio nėra tak
sių aikštelės ir dėl to reikia jų 
jieškoti kitur.

Tai bendri visų įspūdžiai, ku
rie silpnina apsilankymo Vilniuje 
džiaugsmą. Keleivis

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

Fantastiška Plokštelė!
Lietuviu liaudies pasakos, paruoštos Montrealyje, vadovaujant 
Birutei Nagienei. Muzikiniusįtarpus ir foną sukūrė muz. 
Aleksandras Stankevičius. įdomūs garsu efektai. Plokštelė 
pradžiugins visus — nuo 5-85 m. amžiaus! PASAKOS — 
geriausios kokybės, — puiki dovana visiems.
Kaina $10 — priedo $2,50 — persiuntimui. Užsisakyti, 
pridedant atkarpa:

- -VILNIUS RECORDS OF CANADA - 
2127 RUE GUY 
MONTREAL, QUEBEC 
CANADA H3H2L9 
TEL. (514)849-6722;
PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS:. 
VARDAS ir PAVARDE:__
ADRESAS- 
PRIEDAS: S. PAŠTO KODAS

Lietuviškųjų studijų savaitė
Savaitė vėl sutraukė š. m. 

liepos 29 — rugpjūčio 5 į tą pa
čią vietą kaip pernai — Vokie
tijos Augsburgą apie 100 lietu
vių inteligentų iš Europos ir 
užjūrio. Kaip įprasta, gausiau
siai buvo atstovaujama Vokie
tija, davusi ir daugumą paskai
tininkų: dr. K. J. Čeginską, dr. 
P. Rėklaitį, prof. dr. V. M. Va- 
syliūną, dr. K.K. Girnių, V. Nat
kevičių, V. Bartusevičių, kun. 
B. Liubiną. Kiti paskaitininkai 
ar pranešėjai buvo: iš Italijos 
(Romos) prof. dr. P. Rabikaus
kas, iš Šveicarijos dr. A. Ge
rutis, iš JAV prof. dr. V.J. Bie
liauskas ir PLB valdybos pir
mininkas V. Kamantas.

1. Lituanistinės paskaitos
Dauguma paskaitų lietė pla

čia prasme lituanistinius klau
simus, kuriems buvo skirtos 8 
paskaitos, ir tik 3 paskaitos 
buvo bendrinio pobūdžio. Pir
mųjų tarpe pažymėtina kun. 
prof. dr. P. Rabikausko paskai
ta, skirta šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai pami
nėti, būtent "Šv. Kazimieras 
kadaise ir dabar”. Joje paskai
tininkas ypač pabrėžė, kad šv. 
Kazimieras tapo lietuviams ar
timas savo šventumu ir tuo, jog 
jiems padėjo kaip užtarėjas ir 
globėjas nelaimių metu, ypač 
per rusų antpuolius. Jo šven
tumu tauta tikėjo ir tiki, Ro
ma patvirtino šį tautos tikėji
mą.

Dr. P. Rėklaitis talkino prof. 
Rabikausko mintims, kalbėda
mas apie šv. Kazimiero ikono
grafiją ir atskleisdamas jos 
istoriją paroda, kurioje buvo 
surinktos svarbiausios šv. Ka
zimiero paveikslų fotokopijos.

Jau artimesnei praeičiai, ne
nustojusiai aktualumo, buvo 
paskirta dr. K. K. Girniaus 
paskaita “Kodėl pokario me
tais pusė kaimo bernų sulindo 
į mišką?” Paskaitininkas ty
čiomis savo temą suformulavo 
komunistinio rašytojo V. Pet
kevičiaus klausimu iš vieno 
jo romanų. Juk bernas komu
nistinėje terminologijoje yra 
pagarbi sąvoka. Paskaitinin
ko atsakymas į minėtą klau
simą buvo šis — pokario Lietu
vos jaunimas į partizanus sto
jo skatinamas: 1. blogos patir
ties pirmosios komunistinės 
okupacijos (1940-41) metais, 2. 
žiauraus teroro antrosios oku-. 
pacijos pradžioj, 3. laukiamo 
karinio Vakarų įsikišimo, 4. 
patriotizmo.

Dr. K. J. Čeginskas paskai
toje “Egzodas — 40 metų” ap
žvelgė išeiviams aktualią pra
eitį ir dabartį, ryškindamas į 
Vakarus pasitraukusiųjų lietu
vių misiją, veiklą ir ateities 
perspektyvas. Paskaitininko 
nuomone, egzodas buvo protes
tas prieš sovietinį pavergimą. 
Jis vykęs spontaniškai. Spon
taniška buvusi bei tokia iš es
mės pasilikusi ir išeivių veik
la, kurion dabar ateina jauni 
veikėjai. Tad išeivija ne tiek 
mirštanti, kiek besikeičianti. 
“Buvome vilties žmonės ir jais 

turime likti” — teigė prelegen
tas.

V. Natkevičius apžvelgė 
pastarųjų 4-5 metų Lietuvoje 
pasirodžiusius sovietinius ro
manus, savo temą formuluoda
mas poleminiu klausimu: "Ar 
tikrai ten didelių talentų 
knibždėte knibžda?” Jo atsaky
mas: išeivijos laikraštinė spau
da kartais pervertina lietu
viškus sovietų romanus. Tikrai 
vertas dėmesio romanistas te
sąs Bronius Radzevičius, 1980 
m. nusižudęs. Dauguma roma
nų dabarties Lietuvoje neper
šoką vidurkio. •(

Prie lituanistinių paskai
tų bendriausia prasme pri
klausė ir dr. A. Geručio “Lie
tuvos kaimynas Latgala”. Pa
skaitininkas atkreipė klausy
tojų dėmesį, kad Latgala iš vi
sų Latvijos etninių vienetų yra 
labiausiai susirišusi su Lie
tuva. Ji yra katalikiška Latvi
jos dalis, kuri XVI š. buvo 
įjungta į Lietuvos-Lenkijos 
valstybę. Joje vystėsi katali
kiška kultūra, kurios išdava, 
be kitko buvo 1585 m. jėzuitų 
išleistoji pirmoji latviška kny
ga — Kanizijaus katekizmo 
vertimas. Latgalą, kaip ir Lie
tuvą. buvo palietęs spaudos 
draudimas (1864-1904). Šian
dien Latgalos autonomija, ku
ria ji naudojosi nepriklauso
moje Latvijoje, bolševikinių 
okupantų baigiama sužlugdyti.

V. Bartusevičius kalbėjo 
apie PLB sandarą ir proble
mas. Dėl PLB sandaros prele
gentas pastebėjo, kad yra gy
vos dvi jos sampratos: PLB 
kaip visuomenės ir PLB kaip 
teisinės politinės santalkos. 
Prie spręstinų problemų pri
klausą tai, jog reikia, kad jau
ni veikėjai sukurtų grupes su 
išeivijos programa. Deja, dar 
nesą tokių grupių nė užuomaz
gos. Turinti būti išvystyta ir 
nauja veiklos strategija, ne
niekinant naudos principo.

PLB valdybos pirm. V. Ka
mantas pateikė išsamų prane
šimą apie 1983 m. Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, kurios 
viena viršūnių buvo lituanis
tikos katedros galutinis įstei
gimas Ilinojaus universitete. 
Katedrai vadovauti pakvies
tas lituanistas prof. dr. B. Vaš
kelis. Pranešimą papildė A. 
Gečys, PLB visuomeninių rei
kalų komisijos vadovas, kal
bėjęs apie PLB visuomeninę ir 
politinę veiklą.

2. Bendrinės temos
Bendrinių paskaitų, kaip 

minėta, buvo 3. Jų vieną — “Be
jėgiškumas ir smurtas: psicho
loginiai politinės represijos 
bruožai” skaitė prof. dr. V. Bie
liauskas. Jis aptarė jėgos ir 
politinės represijos sąvokas ir 
ilgiau sustojo prie jėgos nau
dojimo demokratijose ir tota- 
listinėse valstybėse. Demokra
tijos praktikuojančios pasyvų 
nesmurtinį pasipriešinimą, o 
totalistinės diktatūros — prie
vartinę politinę represiją. Hu
manišką demokratijų naudoja

mą pasyvios nesmurtinės jėgos 
metodą esą vargu ar galima 
įgyvendinti Pietų Ameriko
je. Bent šį metodą atmeta va
dinamoji “laisvės teologija”, 
nes jis vedąs į bejėgiškumą.

Savaitėse beveik neliestą 
problemą užgriebė prof. dr. V. 
M. Vasyliūnas paskaita “Gam
tos mokslai ir religija". Jis, 
be kitko, suminėjo biologijo
je priimtą vadinamąjį “pir
mykštį sprogimą”, kuriuo, ga
limas dalykas, prasidėjo pa
saulis. Šv. Raštas ir teologi
ja apie tai nekalba. Jų kalba 
yra visai kitokia nei gamtos 
mokslų. Paskaitininkas manė, 
kad skirtingus gamtos mokslų 
ir teologijos požiūrius į pasau
lio sutvėrimą gal būtų galima 
bent iš dalies paaiškinti, žvel
giant į pasaulio sutvėrimą ne 
kaip į įvykį, o kaip į santykį 
tarp mūsų ir Dievo. Šis santy
kis galėtų reikšti ir tai, kad 
Dievas turi neribotas galimy
bes žmogui apreikšti pasaulio 
sukūrimą.

Kun. B. Liubinas skaitė pa
skaitą apie kun. prof. dr. An
tano Rubšio veikalą “Raktas į 
Šventąjį Raštą”. Paskaitinin
kas specialisto įsijautimu pui
kiai perdavė sunkoko veikalo 
turinį.

3. Meninė programa ir tėvynės 
valandėlė

Turininga buvo tėvynei skir
toji valandėlė, kurioj reiškė
si literatūrinės ir meninės pa
jėgos. Poetė E. Juodvalkė skai
tė keletą eilėraščių iš savo ne
seniai išėjusio rinkinio “Pas 
ką žiedas žydi”. Geresniam rin
kinio supratimui įvadinį žodį 
tarė V. Natkevičius. Klausy
tojus žavėjo D. Markelytė (buv. 
Vasario 16 gimnazijos mokyto
ja iš JAV), puikiai padekla
muodama Putino poemą “Žil
vinas ir Eglė”. K. Ivinskis ir 
J. Vaičaitytė (iš Paryžiaus) sa
vo melodeklamacija, pritar
dami gitaromis, perdavė indi
vidualinės ir liaudies kūrybos.

Meninė programa buvo tik
rai išskirtinė. Susirgus solis
tei L. Stepaitienei, ją pavada
vo iškilioji Miuncheno ir kitų 
Europos miestų operų solistė 
Lilija Šukytė. Jai akompana
vo V. M. Vasyliūnas. Meninin
kė pirmojoje koncerto dalyje 
atliko po4Schuberto ir Brahm- 
so kūrinius, o antrojoje padai
navo net 11 lietuvių kompozi
torių sukurtų dainų, būtent: 
Dvariono, Jakubėno, Gruodžio, 
Banaičio ir Klovos. Klausyto
jai negalėjo atsidžiaugti aukš
tos kultūros solistės balsu; 
ir lietuviškųjų garsų ištarimas 
buvo be priekaištų, o tai šian
dien ne visada pasitaiko.

Puikusis vargonų meisteris 
prof. V. M. Vasyliūnas savai
tės dalyvius vieną popietę 
džiugino vargonų koncertu.

Savaitė šįkart neturėjo vie
no dvasinio vadovo: rytais šv. 
Mišias aukojo pamainomis sa
vaitėje dalyvavę lietuviai ku
nigai: kun. prof. P. Rabikaus
kas, kun. A. Rubikas, kun. V.

LONDON, ONT. Šiluvos atlaidai, 
švenčiami Marijos gimimui pažy
mėti, Lietuvoje sutraukdavo dide
les minias maldininką. Klebono 
kun. L Mikalausko, OEM, iniciaty
va jie pradėti švęsti ir Ontario 
Londone.

Šiemet prisidėjo ir kita svarbi 
proga — Londono lietuvių para
pijos dvidešimtmetis. Šioje iškil
mingoje šventėje, įvykusioje 1984 
m. rugsėjo 9 d., dalyvavo net devy
ni kunigai ir vienas dijakonas. 
Koncelebracines Mišias atnašavo 
pranciškonų provincijolas kun. A. 
Simanavičius, su 8 kunigais ir 
dijakonu E. Putrimu. Turiningą 
pamokslą pasakė kun. J. Staškus. 
Jausmingai giedojo solistė Lin
da Marcinkutė (sopranas) iš To
ronto. Jai akompanavo muz. E. 
Krikščiūnas. Savo šventėje iški
liai skambėjo ir “Pašvaistės” cho
ras, vadovaujamas muz. R. Vilio
nės. Šventovė buvo pilna maldi
ninkų.

Programa salėje
Po pamaldų parapijos salėje 

įvyko oficialioji dalis, meninė 
programa ir vaišės. Dalyvavo 140 
asmenų. Londonui tai yra didelis 
skaičius. Atidaromą žodį tarė V. 
Gudelis, parapijos tarybos pirmi
ninkas. Jis suminėjo parapijos 
klebonus bei parapijos komitetų 
pirmininkus, stambiausius pavie
nius aukotojus už Londono ribų — 
p.p. Ališauskus ir pakvietė pir
mąjį kleboną kun. B. Pacevičių 
tarti žodį. Šis priminė susibūri
mo tikslą: “Mes čia susirinkome 
padėkoti Viešpačiui už tas malo
nes, kurios čia buvo patirtos”. 
Trumpiausiai kalbėjo provincijo
las kun. A. Simanavičius. Jis svei
kino dabartinį kleboną ir tarybą, 
buvusius klebonus ir komitetų 
pirmininkus bei narius, steigėjus, 
rėmėjus, pirmūnus ir visus para
pijiečius. Sveikino ne tik savo ir 
savo parapijos vardu, bet perdavė 
sveikinimus ir nuo visų pranciš
konų. Prel. dr. J. Tadarauskas pa
brėžė, kad ši šventė mus riša su 
įspūdingaisiais Šiluvos atlaidais 
Lietuvoje — reikšminguoju Mari
jos apsireiškimu piemenėliams. 
Jam sukalbėjus maldą pradėta 
vaišintis skaniais patiekalais. Po 
to išklausyta meninė lietuviškų 
dainų ir operų ištraukų progra
ma, atliekama jaunosios solistės 
L. Marcinkutės ir “Pašvaistės” 
choro.

Gražios išvaizdos, malonaus 
tembro ir įdomios bei nuoširdžios 
išraiškos solistė padarė gerą įspū
dį ir susilaukė gausių plojimų, 
kurių netrūko nė “Pašvaistei". 
Susidarė įspūdis, kad solistė yra 
gerame kelyje į tinkamą lietuviš
kos dainos interpretaciją. Ir čia 
solistei bei “Pašvaistei” akompa
navo muž. E. Krikščiūnas.

Klebonas kun. 1. Mikalauskas, 
padėkojo visiems dvasiškiams už 
atsilankymą, solistei L. Marcin
kutei. muz. E. Krikščiūnui, muz. 
R. Vilienei ir jos chorui “Pašvais
tė” už giedojimą per pamaldas ir 
meninę programą salėje. Taip pat 
padėkojo par. tarybos pirminin
kui V. Gudeliui ir visai tarybai 
už triūsą šią šventę rengiant. Dė
kojo ir vyr. šeimininkei L Dani- 
liūnienei, šeimininkėms O. Švil- 
pienei, A. Pocienei, E. Paulionie- 
nei ir M. Švilpienei, pyragus iš
kepusioms, salės puošėjams ir vi
soms bei visiems bet kuriuo būdu 
prisidėjusiems prie šios neeili
nės mūsų šventės.

Nuostabus gimimas
Kun. J. Staškus savo pamoksle 

taikliai pastebėjo, kad galima 
įžiūrėti tam tikrą panašumą tarp 
Marijos gimimo ir šios parapijos 
įsteigimo. Marijos gimimas buvo 
didžiai reikšmingas. Pamokslinin
kas priminė, kad savotiškai nuos
tabus buvo ir šios parapijos gimi
mas: kai daugumoje apylinkių 
nuotaikos buvo jau kritusios ir 
entuziazmas išblėsęs... ši para
pija pakilo su nuostabiu veržlumu 
ir entuziazmu, pražydusiu naujais 
darbais ir laimėjimais! Labai tiks
lus šios parapijos pradžios apibū
dinimas.

Septyniasdešimt katalikų šei
mų apylinkė, padedant kaimy
nams. per porą mėnesių sutelkė 
$14,434.16, o po mėnesio pridėjo 
dar apie $3,000.00. Per dešimtį 
dienų nupirktą anglikonų šven
tovę parapijiečiai iš pagrindų

Šarka, kun. K. Senkus, kun. T. 
Ereminas, kun. J. Dėdinas. 
Baigiamąsias Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė vysk. A. 
Deksnys, buvęs savaitėje iš
tisai.

Atrodo, kad savaitės modera
toriai — dr. K.J. Čeginskas, 
dr. J. Norkaitis ir V. Natkevi
čius bei rengimo komisija — 
stud. J. Barasaitė, P. Ivinskie
nė, kun. A. Rubikas galėjo būti 
patenkinti savo renginiu, ku
ris neatsiliko nuo kitų studi
jų savaičių jų ilgoje 30 metų 
istorijoje. Sekančios studijų 
savaitės rengimas atiduotas į 
jaunesnes rankas. Savaitė 
įvyks Italijoje (Veronoje) rug
pjūčio 11-18 d.d. V.N. 

atremontavo pagal archit. dr. A. 
Kulpavičiaus projektą savomis 
jėgomis! Savanorių netrūko. Kai 
kurie specialiai tam paėmė atos
togas. Parapijiečiai su didžiau
siu entuziazmu dirbo dieną ir nak
tį! Dirbančiųjų galvose sukosi ska
tinančios mintys: mes atnaujina
me, graži name savą šventovę Dievo 
garbei ir tautos labui.

Katalikams nuoširdžiai talki
no ir evangelikai. Jie buvo su 
mumis tada, jų atstovai buvo su 
mumis (ir ne tik vaišėse, bet ir 
šventovėje) ir po 20 metų! Santy
kiai tarp evangelikų ir katalikų 
buvo geri tada, tokie jie išliko ir 
iki šių dienų.

Po parapijos įsteigimo londo- 
niškiai aiškiai pamatė, kokią di
delę reikšmę mūsų veiklai turi 
tautinė parapija. Visa kultūrinė 
veikla suklestėjo neįtikėtinu už
sidegimu: tuoj įsisteigė KL kata
likių moterų Londono skyrius. 
“Baltijos" ansamblis, sporto klu
bas “Tauras”, Lėšų telkimo sky
rius, iki šiol parapijai, kultūri
nei veiklai (pirmoje eilėje jauni
mui), spaudai ir panašiems reika
lams paskyręs per $42,000!

Ši parapija įsteigta kieto kun. 
B. Pacevičiaus pasisakymo už sa
vą parapiją ir ugningų pamokslų 
dėka. Taip pat daug lėmė J. But
kaus verslininkiškas sumanumas 
ir nepaprastas parapijiečių entu
ziazmas. Tai buvo didžiausio dva
sinio pakilimo ir intensyviausios 
veiklos laikotarpis, kuris nebe
pasikartojo! Nebepasikartojo, bet 
to momento vaizdai išliko dar la
bai gyvi mūsų mintyse ir širdyse. 
Jie niekad nebus užmiršti tų, ku
rie aktyviai tuos momentus išgy
veno.

Parapija ir vėlesniais metais 
buvo visos mūsų veiklos pagrindu, 
įgalinančiu atlikti ir tai. ko nega
lėtume atlikti neturėdami para
pijos.

Steigėjai ir klebonai
Parapija įsteigta 1964 m. vasa

rio 16 d., bet praktiškais sumeti
mais sukaktis švenčiama su Šilu
vos Marijos atlaidais rudenį. Pa
rapijos steigėjai (jie įėjo ir į pif^ 
mąjį parapijos komitetą): kun. B. 
Pacevičius, pirm. J. Butkus, P. Gen
ėjus, K. Kudukis, a. a. J. Ordas, B. 
Mišius, A. Petrašiūnas, L. Eiman
tas, E. Daniliūnas.

Klebonais buvo kun. B. Pacevi
čius; kun. J. Staškus ir dabartinis 
£un. L Mikalauskas. Keitėsi klebo
nai ir parapijos komitetai/>bct pa
rapija išliko ant labai sveikų ir 
stiprių finansinių pagrindų. Ne tik 
visas skolas išmokėjo, bet ir ki
tiems pagal išgales paramą su
teikė: religinei Lietuvos šalpai 
($5,617), koplyčiai Romoje, misi
joms, kunigų seminarijai, mišio
lams,'šalpai ir t.t., iš viso $16,358. 
Be to, kasmet pasiunčia katalikų 
mokyklai ir vyskupijai maždaug po 
$7,000-8,000. Dabar tėra likę 30-40 
katalikų šeimų, dar įstengiančių 
remti parapiją.

Lėšos ir vadovybė
Ši mažos apylinkės parapija iki 

1984 m. pradžios turėjo viso iš
laidų $299,917.25, pajamų — per 
$300,000! Šie skaičiai geriau api
būdina londoniškių prisirišimą 
prie savo tautinės parapijos, negu 
mano blankūs žodžiai.

Dabartinė vadovybė irgi labai 
pavyzdingai tvarko visus parapi
jos reikalus: tvarkingai veda at
skaitomybę, neatidėliodami vyk
do šventovės ir salės remonto dar
bus, įrengia įvairius patobulini
mus ir t.t. Žemaitis pasakytų: “Ši 
parapija yra gerų gaspadorių ran
kose!”

Klebonui talkina parapijos tary
ba (naujas terminas parapijos ko
mitetui): pirm. V. Gudelis ir na
riai — V. Vaitkus, P. Jokšas, A. 
Petrašiūnas, A. Dragūnevičius, I. 
Daniliūnienė, J. Šakinis ir jauni
mo atstovas R. Genčius. Šventadie
niais pamaldas praturtina darnus 
giedojimas "Pašvaistės” choro, va
dovaujamo energingos muz. Ritos 
Vilienės.

Linkėtina, kad ši parapija prie 
šio dvidešimtmečio pridėtų dar 
ne vieną dešimtmetį. D. E.



A. a. muzikas bei kompozitorius ALFONSAS MIKULSKIS muzikinės kūrybos metu 1980 m. Nuotrauka J. Garlos

Muzikui SO metų
Stasys Gailevičius — sukaktuvininkas

Jo žvaigždė buvo muzika
Prisimenant prieš vienerius metus mirusį muziką a.a. Alfonsą Mikulskį

A, RINKTINAS

Nuostabus tai buvo žmogus 
visais atžvilgiais, be svyravi
mų aukojęsis visur, kur tik bu
vo tautinis reikalas. Taip gy
veno ir taip mirė. Nors ir spau
džiamas įsisenėjusios ligos, ak
tyviai ruošėsi Čiurlionio kon
certui metinėje Klivlando Lie
tuvių namų šventėje. Tas kon
certas turėjo įvykti sekmadie
nį, spalio 16. Generalinė re
peticija buvo trečiadienį, spa
lio 12, o penktadienio, spalio 
14, rytą mirė.

A. Mikulskio veikla buvo to
kia plati, kad bent kiek geriau 
apie tai parašyti reiktų visos 
monografijos. Savaitraščio rė
muose belieka pasitenkinti tik 
kai kurių, gal mažiau žinomų, 
faktų paminėjimu, juoba, kad 
šiuo metu pasidarė prieina
mas jo paties rašytas dieno
raštis.

Giedojimas šeimoje
Mūsų kultūros istorijoje kaž

kaip liko nepastebėtas dvaro 
administratoriaus -^'ūkvedžio 
luomas. Tai buvo praktiški 
žmonės, ano meto sąlygomis 
mokėję pakankamai skaityti ir 
rašyti, stovėję viena koja dva
re, o kita kaime. Daugumas jų 
buvo stiprūs lietuviai, nors 
gerai mokėjo ir lenkiškai. Toks 
buvo Maironio tėvas Aleksand
ras Mačiulis, toks ir A. Mikuls
kio tėvas Stasys Mikulskis. 
Kaip ir A. Mačiulis, St. Mikuls
kis turėjo ir savo žemės Pane
vėžio apskrityje, Pušaloto vals
čiuje. Ant tos žemės ir išaugo 
gausi St. Mikulskio šeima — ke
turios dukterys ir du broliai, 
kurių Alfonsėlis, gimęs 1909 
m., buvo pats jauniausias.

Tėvų šeimoje vyravo roman
tiška, religinė, lietuviška dva
sia, ypač pasireiškianti kolek
tyviniu giedojimu per geguži
nes ir spalines pamaldas bei 
gavėnios laikotarpyje. Tiems 
giedojimams daug jaunimo 
rinkdavosi pas Mikulskius, 
nes jie turėjo didokus namus, 
kambariai buvo su medinėmis 
grindimis (kaimų namų grin
dys būdavo molinės).

Apie gegužines pamaldas 
A. M. dienoraštyje rašo: “Su
bėgdavo mergaitės pavaka
riais su gėlių puokštėmis — 
pindavo vainikus. Tėvelis su 
broliu pastatydavo ‘seklyčioje’ 
(geriausias namo kambarys) al
torėlį ir pakabindavo didelį 
Dievo Motinos paveikslą. Ma
mytė padėdavo kryžių ir žva
kes. Man labai patikdavo, kai 
visa ‘seklyčia’ užtraukdavo 
‘Sveika Marija, Dangaus leli
ja’. Tarytum siūbuodavo visi 
namai. Tokia galinga jėga vi
sus pagaudavo, kad net šiurpas 
per nugarą eidavo”.

Į mokslą
Pradinį mokslą vaikai gavo 

iš mamytės. Kai ji mokė mer
gaites skaityti, Alfonsėlis, ta
da dar tik trejų metų, klausėsi 
ir žiūrėjo. Dideliam seserų ne
pasitenkinimui jis išmoko raš
to neblogiau už jas.

Toliau sekė Joniškėlio ketu
rių klasių progimnazija. Ją bai
gus jau reikėjo apsispręsti dėl 
tolimesnės gyvenimo krypties. 
Tėvelio pasiūlymas Alfonsui 
buvo eiti į Dotnuvos žemės 
ūkio mokyklą. “Išmoks ten ge
rai ūkininkauti ir galės per
imti mano darbą namie” — bu
vo jo samprotavimas.

Bet Alfonsui žemės ūkio dar
bai mažiausiai rūpėjo. Buvo 

svarstomos kitos galimybės: 
kunigų seminarija, karo mo
kykla, Klaipėdos muzikos mo-‘ 
kykla. Ši pastaroji buvo arčiau
siai Alfonso širdies. Bet tėve
lis užsispyrė, pareikšdamas, 
kad muzika yra tik savo malo
numui, o ne koks rimtas moks
las, iš kurio galima būtų pra
gyventi. “Jeigu eisi į muzikos 
mokyklą, jokios paramos iš ma
nęs nesitikėk” — buvo jo galu
tinis žodis. Bet Alfonsas vis 
dėlto atsirado Klaipėdoje, pa
sakęs šeimai, kad važiuoja į 
Dotnuvą. Tėvas už tai vaiko ne
pasmerkė, bet savo kietą žodį 
dėl finansinės paramos išlai
kė iki galo.

Sunkiu muzikos keliu
Klaipėdoje, Lietuvos mastu 

dideliame mieste, Alfonsas at
sidūrė tik su mamytės jam į 
delną slaptai įspaustais 200 
litų (kuklių pietų kaina tada 
buvo vienas litas). Tad pirmie
ji studentavimo metai buvo 
tikro bado laikotarpis.

Norėdamas kiek užsi,dirbti. 
Alfonsas griebėsi bet kokių 
darbų — muzikinių ir net fizi
nių. Tuo metu Klaipėdos muzi
kos mokykla buvo padaryta 
konservatorija, tad jai baig
ti reikėjo pilnos gimnazijos 
(8 klasių) pažymėjimo. Norė
damas tą spragą užpildyti, Al
fonsas lankė vakarinę gimna
ziją suaugusiems, kurioje bai
gė šešias klases, o pilnos gim
nazijos pažymėjimą gavo Kau
ne, išlaikęs egzaminus prie 
švietimo ministerijos.

Pagrindinė jo specialybė 
konservatorijoje buvo violon
čelė, bet profesoriaus paragin
tas jis dar baigė ir vadinamo
jo tympano klasę. Tuo keistu 
vardu buvo vadinamas derina
masis būbnas, kurio tonaciją 
reikdavo keisti grojimo metu. 
Tai buvo sunkus darbas, reika
laująs geros klausos ir skubios 
orientacijos.

Paskutiniaisiais Klaipėdos 
konservatorijos metais di
rektorius muz. St. Šimkus 
pasiūlė A. Mikulskiui pasto
vų darbą — keltis į Kauną ir 
užimti vietą radiofono orkest
re. Tai buvo viliojantis pasiū
lymas, kurio Mikulskis nedrįso 
atmesti. Iš radiofono Mikuls
kis persikėlė į Kauno operos 
teatrą, kur pradžioje grojo or
kestre, o paskui buvo scenos 
užkulisio dirigentas.

Klaipėdoje Mikulskis įsigijo 
ir dar vieną brangų palinki
mą. Prof. Žilevičiaus skatina
mas jis pamilo liaudies muzi
kos instrumentus, su kuriais, 
vis juos tobulindamas, nesisky
rė per visą savo amžių.

Dirigentas ir kompozitorius
Atsikėlimas į Kauną nenu

traukė A. Mikulskio muzikos 
studijų. Jis greitai įstojo į Kau
no muzikos konservatoriją, ku
rioje baigė kompozicijos ir 
simfoninio orkestro dirigavi
mo klases.

Kauno laikotarpis buvo A. 
Mikulskio kaip dirigento ir 
kompozitoriaus tikroji pra
džia, nors kai ką atsitiktinai 
diriguoti jis buvo pradėjęs 
Klaipėdoje. Pirmiausia jis su
organizavo gerą Kauno radio
fono oktetą. Toliau sekė vyrų 
choras “Nemunas”, su kuriuo 
1931 m. įdainavo vieną pirmų
jų lietuviškų choro plokšte
lių. Ją išleido britų firma “Co
lumbia” Londone. Į dar plates
nius laukus A. Mikulskis išėjo 

grįžęs į Klaipėdą ir pasidaręs 
Klaipėdos krašto giedotojų 
draugijos chorų vyriausiu va
dovu bei dirigentu. Čia jis su
ruošė ir pakaitomis su Vydūnu 
dirigavo jungtiniam chorui 
dainų šventėje.

Vokiečiams Klaipėdos kraš
tą nuo Lietuvos atskyrus, A. 
Mikulskis atsidūrė Vilniuje. 
Čia 1940 m. sausio 15 d. įstei
gė garsųjį Čiurlionio a.nsamb- 
lį. Šio ansamblio garbė ir di
dybė jau plačiai visiems žino
ma. Visi žinome, kaip tas an
samblis gaivino mus Vokieti
jos stovyklose ir Amerikoje, 
kaip jis garsino Lietuvos var
dą kitataučių tarpe, dalyvau
jant daugeliui mums svarbių 
žymūnų, kaip jis gastroliavo 
Pietų Amerikoje.

Atskirai minėtinas A. Mi
kulskio domesys kanklėms. 
Čia jis, kartu su žmona Onu
te, parodė labai daug širdies 
ir muzikinio sugebėjimo, iš
keldamas kanklių muziką į pa
grindinį lietuviškąjį instru
mentą visos Lietuvos mastu. 
Už tai prezidentas A. Smetona 
jį apdovanojo Gedimino ordi
nu. Daugelis kanklių muzikos 
melodijų yra jo sukurtos.

Kompozicijos srityje A. Mi
kulskis taip.pat parodė daug 
lietuviškos širdies, perkelda
mas mūsų liaudies dainų moty
vus į aukštesnės muzikos lygį, 
įvesdamas juos net į religinę 
muziką (pvz. jo sukomponuo
tos Mišios). Dirigavęs visose 
mūsų dainų šventėse, įskaitant 
pačią pirmąją Lietuvoje, pas
kutinėje šventėje Čikagoje jis 
buvo pagerbtas garbės dirigen
to titulu.

Tarptautinis muzikinis pa
saulis nepraėjo A. M. nepaste
bėjęs. Jis yra įtrauktas į gar
sųjį pasaulinį muzikos leksi
koną “Riemann Music Lexi
con”.

Yra sakoma, kad žmogus gali 
duoti kitam tik tai, ką pats tu
ri. A. Mikulskis turėjo savo šir
dyje tą “kažką” — visiems la
bai mielą ir patraukiantį lie
tuviškumą, kurio nemaža dalis 
mūsų menininkų neturi. Už tą 
“kažką”, įneštą į mūsų lietuviš
kąją muziką, jo tauta niekad , 
neužmirš.

• Stiprių žmonių esame reika
lingi, nes stovime prieš didelį už
davinį — nesunykti trąša svetimuo
siuose, o išsiskleisti pasaulyje Lie
tuvos žiedu, kuriant dvasinės erd
vės Lietuvą. JUOZAS GIRNIUS

Religiniame pasaulio lietuvių kongrese Toronte. Iš kairės: BRONIUS 
KVIKLYS, vysk. A. DEKSNYS, prel. PETRAS CELIEŠIUS St. Dabkus

Išeivijoje gerai žinomas, 
populiarus muzikas Stasys 
Gailevičius šiemet mini 80 me
tų amžiaus sukaktį. Ilgą savo 
gyvenimą jis yra paskyręs sa
vo mėgstamam menui — muzi
kai.

Baigęs Kauno muzikos kon
servatoriją, dar jaunas būda
mas, St. Gailevičius įsijungė 
į anais laikais dar silpnai pul
suojantį muzikinį Lietuvos gy
venimą. įstojęs į tuomet stei
giamą operos teatrą, pirmuo
sius žingsnius pradėjo kaip 
akompaniatorius. Keletą me
tų dirbęs šiose pareigose, pa
darė didelę pažangą ir užsi
tarnavo koncertmeisterio ti
tulą.

Be to, St. Gailevičius bend
radarbiavo valstybės radiofo
ne ir dramos teatre, rašyda
mas kai kuriems pastatymams 
muziką. Tai buvo pirmieji' jo 
bandymai kompozicijos srity
je.

Nesvetimas jam buvo ir diri
gavimo menas — buvo pakvies
tas į Vilniaus teatrą diriguoti 
operos “Rigoletto”.

1944 m., kaip masės lietuvių
taip ir St. Gailevičius, atsidū
rė Vokietijoje, kur su grupe 
pasitraukusių, Lietuvos valsty
bės operos solistų gastroliavo 
įvairiose lietuvių stovyklose. 
1951 m. atvyko į Montrealį. Ten 
suorganizavo lietuvių chorą, 
kuriam vadovavo iki persikė
lė į Torontą. Toronte ilgus me
tus vadovavo “Varpo” chorui, 
vargoninkavo lietuvių šv. Jono

Lietuvių tautodailės institutas
Metinis jo narių susirinki

mas įvyko š. m. rugsėjo 29 d. 
dail. A. Tamošaičių sodybo
je prie Ontario Kingstono. Val
dybos pirm. L. Balsys pradėjo 
susirinkimą ir pirmininkauti 
pakvietė A. Veselkienę, o sekr. 
V. Trečioką. LTI tarybos pirm. 
A. Paškevičius pasidžiaugė 
nuoširdžiu bendradarbiavimu 
su valdyba. Valdybos pirm. L. 
Balsys pranešė, kad iš valdžios 
gauta $5,000 ir jie perduoti A. 
Tamošaičiui “Lietuviškų juos
tų” knygos paruošimui. Dova
notas Vasanio 16 gimnazijai 
vienas filmas “Lietuvių audi
mo dailė”, kad jį jodytų ne tik 
gimnazijoje, bet ir visoje Euro
poje. Taip pat gimnazijai dova
nota 280 skaidrių iš lietuvių 
tautodailės. Dabar yra ruošia
mas tas pats filmas anglų kal
ba ir naujai perredaguojamas. 
Buvo ruošiamos techniško po
būdžio knygelės iš tautodai
lės srities. Lituanistikos ka
tedrai Ilinojaus universitete 
paaukota $250 (amerik.). Su

KĘSTUTIS RADVILĖNAS

ŠAKNYS
Aš atrasiu
Dulkėse šaknis. 
Juk dulke aš buvau. 
Ir vėl į ją grįžti skirta. 
Taip jau mena 
Išmintis sena 
Iš Šventraščio skilčių. 
Žilų pranašų sukurta . . .

Amerika - 
Čia mano šaknys 
Niekados neprigis. 
Nes tavo krūtyse nėra 
Tos šilimos, 
Tų emocinių 
Sulčių joms bujoti. 
Kurias turi žemė sava.

Myliu tave, 
Globėja visų 
Pasaulio nuskriaustų!

Muzikas STASYS GAILEVIČIUS, 
kuriam šiais metais sueina 80 metų 
amžiaus

Kr. — Lietuvos kankinių para
pijoje. Taip pat turėjo piani
no studiją kuria pasinaudojo
daug lietuvių jaunimo, dažnai 
akompanuodavo koncertuose 
ir dar rasdavo laiko parašyti 
dainų bei giesmių chorams ir 
solistams.

Pagaliau pažymėtina ir tai, 
kad St. Gailevičiui, prieš įsi
tvirtinant muzikiniame gyveni
me, kaip ir daugeliui kitų, te
ko pereiti per daugelį fabrikų 
ir atlikti paprasto darbinin
ko darbus.

Brandžios sukakties proga 
palinkėkime jam dar daug gra
žių gimtadienių, geros svei
katos ir užtarnauto poilsio. N.

sirinkimo metu išdalintas biu
letenis. “Lithuanian Easter 
Eggs” knygos skelbimas buvo 
įdėtas į tarptautinį mokslinių 
organizacijų katalogą K. G. 
Saur (Muenchen, N. Y., Lon
don, Paris).

Ižd. V. Matulaitis pranešė, 
kad LTI yra 235 nariai, kurie 
pasiskirstę į Bostono, Čika
gos, Filadelfijos, Niujorko 
ir Toronto skyrius. Jau nedaug 
likę spausdintų knygų.

Po pranešimų — ilgokos dis
kusijos bei sugestijos. Kai ku
rios jų nelietė pranešimų. Ta
rybos nariais buvo išrinkti be
veik tie patys ir sekantiems 
metams. Pertraukos metu A. 
Tamošaitis parodė kelias vaiz
dajuostes.

A. Tamošaitis ruošia dvi kny
gas: “Tautinės lietuvių juos
tos” ir “Lietuvių liaudies me
nas”. Be to, jis sutiko organi
zuoti techniškų knygelių pa
ruošimą: margučių marginimo, 
šiaudinukų gaminimo, juostų 
bei audimo. V. M.

Tik mano šaknims - svetima.
Paliko jos
Už plačių marių
Prie Baltijos krantų -
Šaknys ir žemė mylima . . .

VIKTORAS ŠIMAITIS

KARALAITI, 
KELKIS
Šventasis mūsų karalaiti. 
Kilnus, švelnus gediminaiti!

Kai Tavo Lietuvą varguolę 
Pikta rytų tauta užpuolė. 
Tu pakilai iš amžių miego, 
(Kaip Kristus - rūbuos balto 

sniego).
Karalių lelijas iškėlęs.
Žaibu suspindai debesėliuos. 
Ir .. . sutrupėjo priešų strėlės!

Šiandieną tėvynė vėl ant kelių ... 
Ji - sužeista laukų stirnelė.
Nuožmių vilkų gauja putota 
Jau lekia į jos kraujo puotą!

O, paskubėki, karalaiti.
Kilnusis mūsų giminaiti!
Padėk išlaisvint brangią šąli -
Vėl su pagalba Visagalio, 
Dangaus pulkus kovon sutelkęs, 
Tėvynės gelbėt kelkis!
O, šventas Kazimierai, kelkis!

Pastaba. Dar vaikystėje esu gir
dėjęs mūsų šeimoj pasakojimų, 
kaip šv. Kazimieras visada padė
davo lietuviams. Kai prireikdavo 
šventojo pagalbos, pasiuntiniai 
atbėgdavo prie jo karsto ir sušuk
davo: “Karalaiti, karalaiti, kel
kis!” Iš čia eilėraščio vardas ir 
mintis.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 663-9096
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d k n r i Kimi n /i ih i o 11
Dail. Nijolės Banienės kūrinių 

paroda Čikagos bei apylinkių 
lietuviams rengiama spalio 12-21 
d.d. Jaunimo centre esančioje M.
K. Čiurlionio galerijoje. Šiai pa
rodai ji yra pasirinkusi lietuviš
kosios mitologijos temas.

Lietuvių grupė Niujorko Man- 
hattano Aušros Vartų parapijo
je įsteigė “Branduoliu” pasiva
dinusį vienetą, kuris rūpinsis kul
tūriniais renginiais parapijos sa
lėje. į planus yra įtrauktas vienas 
renginys kiekvieną mėnesį. Pra
džia padaryta pianistės Aldonos 
Kepalaitės koncertu rugsėjo 16, 
sekmadienį, I v.p.p.

Amerikos lietuvių tautinė są
junga paskelbė rašinių konkur
są jaunimui nuo 16 iki 35 metų am
žiaus. Konkursinių rašinių tema 
— “Tautinė lietuvių sąmonė išeivi
joje”. Konkursiniai rašiniai turi 
būti ne trumpesni kaip aštuonių 
mašinėle parašytų puslapių. Daly
vauti konkurse kviečiamas visas 
minėto amžiaus jaunimas. Litua
nistinių mokyklų mokytojai bei 
įvairių organizacijų vadovai pra
šomi skatinti jaunimą įsijungti į 
šį konkursą. Vertintojų komisija 
paskirs dvi premijas: $500 ir $250. 
Konkursinius rašinius reikia at
siųsti iki 1985 m. sausio 15 d. šiuo 
adresu: Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga, c/o Vida Jonušas, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, IL60464, 
USA.

Jaunos pianistės Laimos Šarkai
tės koncertą Klivlande rugpjū
čio 26 d. surengė pernai įsteigta 
grupė “Friends of the Arts”, įjun
gusi ją jaunųjų menininkų serijon.
L. Šarkaitė, gimusi Omahoje prieš 
20 metų, fortepijoną studijavo 
pas įvairius mokytojus, o šiam 
rečitaliui tobulinosi visą vasarą 
pianisto Antano Smetonos prie
žiūroje. Programon ji buvo įtrau
kusi L. Beethoveno, C. Debussy, 
F. Chopino ir P. Čaikovskio kū
rinius. Pastarajam atstovavo pir
moji dalis koncerto, kuris yra 
skirtas fortepijonui su orkestru. 
L. Šarkaitei talkino pianistas A. 
Smetona, antruoju fortepijonu 
atlikdamas jam pritaikytą orkest
rinę dalį.

Australijos lietuviai susilaukė 
naujos dailininkės — Bronės Moc- 
kūnienės. Jos pirmoji, paroda, 
apimanti kūrybinį penkerių metų 
laikotarpį, įvyko Lietuvių namuo
se Adelaidėje rugsėjo 2 d., kai 
buvo minimas Akademinio skau
tų sąjūdžio šešiasdešimtmetis. 
Filisterės Bronės Mockūnienės 
tapybos parodą atidarė akademi
ke skautė dr. Stasė Pacevičienė, 
busimąją dailininkę pažinusi gim
nazijoje ir Kauno universitete, 
kai ji ten studijavo literatūrą. 
Australijoje B. Mockūnienė taip
gi daugiausia reiškėsi literatūro
je, netgi laimėdama Australijos 
lietuvių akademikų skautų premi
ją. Dailę pradėjo studijuoti Ade
laidės papildomo švietimo meno 
fakultete ir pas privačius dėsty
tojus. Ji jau priimta į P. Austra
lijos menininkų sąjungą. Pirmajai 
parodai sutelkė 37 aliejinius pa
veikslus, kuriuose vyravo austra
liški gamtovaizdžiai, papildyti ir 
atmintyje atsivežtais lietuviškais 
vaizdais, nors jiems įtakos turėjo 
Australijos gamtai būdingos spal
vos, skirtingos nuo Lietuvos gam
tovaizdžių. Parodon taipgi buvo 
įjungta keletas portretų, gėlių 
natiurmortų.

Dail. Petro Rimšos (1881-1961) 
skulptūrų, medalių ir grafikos dar
bų parodą birželio 22 — rugsėjo 
20 d.d. surengė Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus Čikagoje. Apie 
jo kūrybą ir gyvenimą kalbėjo 
menotyrininkė Daiva Karužaitė- 
Gogola, panaudodama turimas 
skaidres. Dailę P. Rimša studi
javo Varšuvoje pas prof. P. Ve- 
lionskį, Krokuvos ir Paryžiaus 
akademijose, Petrapilio meno 
mokykloje. Įsitraukęs į kultūrinį 
Lietuvos gyvenimą 1906 m., rašė 
straipsnius meno temomis, įsijun
gė į pirmųjų dailės parodų orga
nizavimą Vilniuje, Lietuvių dai
lės draugijos steigimą, liaudies 
meno rinkimą. Bene labiausiai pa
garsėjo savo skulptūromis “Vargo 
mokykla” ir “Artojas”, sukaktuvi
niu Vytauto Didžiojo bei kitais 
medaliais, susietais su istorinė
mis asmenybėmis bei įvykiais. 
Jis taipgi iliustravo knygas, gra
fikos darbuose nevengdamas sar
kastiškų politinių komentarų. 
1936-37 m. P. Rimša lankėsi JA 
Valstybėse. Jo darbų parodos bu
vo surengtos Bostone, Čikagoje, 
Klivlande, Detroite, Pitsburge 
ir Niujorke. Apie jas šiltai atsi
liepė meno kritikai tų miestų laik
raščiuose.

Dokumentinį filmą “Kas ten 
beldžias”, skirtą dail. Jonui Kuz- 
minskiui, sukūrė pats scenarijų 
parašęs rež. E. Zubavičius su 
operatoriumi K. Matuzevičiumi. 
Filmo kadruose įamžintos J. Kuz- 
minskio darbo ir atokvėpio akimir
kos dirbtuvėje, pokalbiai su kitais 
dailininkais. Skamba liaudies dai
nos iš gimtųjų J. Kuzminskio 
Dubysos pakrančių.

Tarptautinius jaunųjų dirigentų 
konkursus V .Berlyne rengia Her
berto von Katajano fondas. Šie
metiniame trijų dalių konkurse 
į baigmę iškopė ir laureatais tapo 
JAV, Š. Korėjos ir Lietuvos atsto
vai. Lietuvai atstovavo 24 metus 
amžiaus turintis vilnietis simfoni
nio filharmonijos orkestro diri
gentas Gintaras Rinkevičius, per
nai pradėjęs dirbti Vilniaus filhar
monijoje. Jis yra baigęs Leningra
do konservatoriją, anksčiau tapęs 
V-jo sąjunginio dirigentų konkur
so Maskvoje laureatu.

Muzikinio teatro pastatas Kau
ne remontuojamas. Naująjį sezo
ną teatras pradėjo rugpjūčio 11 
d. gastroliniais spektakliais Tau
ragėje, Alytuje, Jonavoje ir Birš
tone. Kauniečiams skirti spektak
liai iki senojo pastato remonto už
baigos atliekami Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklos kultūros rūmų 
salėje. Rugsėjo 9 d. jiems buvo 
suvaidinta muzikinė čekų kom- 
poz. I. Baziliko komedija “Pilnas 
kapšas pinigų”, paruošta rež. R. 
Vaitkevičiaus ir dail. A. Kari- 
niausko. Vyr. rež. Stasio Domar
ko pranešimu, kauniečiai rugsė
jo pabaigoje susilaukė I. Kalma- 
no operetės “Maricos” premje
ros. Repertuarą papildys E. d’AI- 
berto opera “Slėnis”, naujai pa
ruošta G. Verdi “Traviata” su 
naujais dail. L. Truikio sceno
vaizdžiais. Pagrindinius vaidme
nis atliks jaunieji teatro solistai 

■— T. Čiuimičova, D. Vėbra ir ki
ti. Šiemet solistų eiles papildė 
Vilniaus konservatorijos auklėti
niai — V. Kurnickas, L. Kindery- 
tė. A. Blažukas, kitų konservato
rijų už Lietuvos ribų — I. Vorob
jovą ir V. Leonovas. Naujais inst
rumentalistais papildytas ir teat
ro orkestras. Tradicinis jaunųjų 
solistų vakaras su J. Gruodžio kū
rinių programa bus skirtas šimto- 
sioms šio kompozitoriaus gimimo 
metinėms. Numatoma atnaujinti 
ir repertuaran vėl grąžinti B. Brit- 
teno kūrinį vaikams “Statykime 
operą”. Išaugusius atlikėjus pa
keis kiti mažieji. Šio kūrinio at
naujinimui talkins Kaune veikian
ti J. Naujalio vidurinė meno mo
kykla.

Laikrodžių muziejus atidarytas 
Klaipėdoje, atnaujintame XIX š. 
dviejų aukštų name. Muziejaus 
pradžia tenka laikyti 1978 m., kai 
Klaipėdos paveikslų galerija su
silaukė senovinių laikrodžių pa
rodos. Rodinius busimajam laik
rodžių muziejui 1979 m. pradėjo 
telkti Lietuvos dailės muziejaus 
laikrodžių skyrius. Laikrodžių 
muziejus, gavęs atskirą pastatą, 
turi dvi dalis. Pirmąją paruošė fi
zikos ir matematikos mokslų kan
didatė O. Kubiliūnienė, remda
masi išsamiu moksliniu savo dar
bu "Laiko matavimo prietaisų rai
da”. Antrąja dalimi, atspindin
čia mechaninių laikrodžių apdai
los raidą, rūpinosi dailėtyrinin
kas P. Šmitas. Muziejus atspindi 
laiko matavimo prietaisų raidą 
nuo 3(MX) m. prieš Kristų iki da
bartinių dienų. Lankytojų laukia 
saulės, smėlio, ugnies, vandęns 
laikrodžiai. Sukaupta nemažai 
įvairių stilių ir laikotarpių mecha
ninių laiko matavimo prietaisų, 
pagamintų V. Europos šalyse ir 
pačioje Lietuvoje. Vienas nedi
delis smėlio laikrodis yra naudo
tas Klaipėdos krašte XX š. pra
džioje, o bokštinio laikrodžio 
mechanizmas yra paimtas iš buvu
sios Klaipėdos gaisrinės bokšto, 
statyto XIX š. Su vandens laikro
džiais, kuriuos egiptiečiai pradė
jo naudoti antrajame tūkstant
metyje prieš Kristų, supažindina 
tų laikrodžių modeliai, graviūros 
ir schemos. Ugnies laikrodžiai bu
vo populiarūs senovės Kinijoje 
ir iš jos pasiekė Europą. Juose 
laikas būdavo nustatomas degios 
medžiagos — dagties, žvakės, alie
jaus degimo trukme. Muziejaus 
laiptines papildo dail. B. Bružo 
sukurti vitražai. Daug vietos yra 
skirta mechaninių laikrodžių rai
dai — jų varikliams, eigos regu
liatoriams, krumpliaračių siste
moms. Muziejaus rodinius užbai
gia susipažinimas su mechaninių 
laikrodžių apdaila, apimančia 
įvairius laikotarpius. Čia yra XVI 
š. iš kalinėto sidabro Vilniuje pa
gamintas laikrodis. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8• 532-3414

AKTYVAI virš 25 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/«%
= 180-185 d. termin. ind............. 103/«%
= term, indėlius 1 metų............. 111/4%
= term, indėlius 2 metų............. 113Z«%
= term, indėlius 3 metų............. 12 %
Epensijų s-tą............................ 91/2%
E spec. taup. s-tą...................... 9 %
- taupomąją s-tą...................... 81/«%
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %

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

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. Winnipego tautybių savaitėje Folkloramoje gražiai pasirodė ir lietuviai.su savo paviljonu “Vilnius”. Meninę pro
gramą atliko Otavos dainos vienetas “Ramunėlės”. Iš kairės: paviljono pranešėja VIDA BALČIŪNAITĖ, kun. J. 
BERTAŠIUS, “Ramunėlių” vadovė RŪTA ŠIŪLVTĖ (stovi); viduryje — Winnipego miesto burmistras BILL 
NORRIE su žmona, dešiniame krašte — paviljono koordinatorė KLB Winnipego apylinkės valdybos pirm. JOANA 
RAZMAITĖ, prie jos — paviljono tvarkytoja APRIL STAPONAITĖ. Kitos merginos — “Ramunėlių” dainininkės, 
attikusios kasdien meninę programą Nuotr. E. G. Bugailiškio

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOK A :
10’/4% už 90 dienų term, indei. 
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 
9'/2% už pensijų planą
9 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
8'/4% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

PARAMA
IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo........... 121/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 13'/4%
2 metų .................. 14 %
3 metų .................... 141/2%
(fixed rate)

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

AfA 
JIEVAI POVILAITIENEI

mirus, jos sūnus - ALGĮ, AUGUSTĄ, VYTĄ ir JURGĮ 
su šeimomis giliai užjaučia ir kartu liūdi -

A. M. K ringeliai

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

Teisybė kelia tautą ..

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet hedau- 
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.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

rūpestis.

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

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

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
valstybės sienų”, 30 str. —“Nie
kas šioje deklaracijoje negali 
būti aiškinama taip, kad būtų 
suteikiamos teisės kuriai nors 
valstybei, žmonių grupei ar at
skiriems asmenims užsiimti to
kia veikla ar griebtis tokių 
veiksmų, kuriais siekiama su
naikinti šioje deklaracijoje 
išdėstytas teises ir laisves!” 
O tarybiniuose įstatymuose pa
sakyta: “Jeigu TSRS tarptauti
nė sutartis nustato kitokias 
taisykles, negu tos, kurios iš
dėstytos tarybiniuose įstaty
muose, taikomos tarptautinės 
sutarties taisyklės” (LTSR Ci
vil. proceso kodekso 482 str. 
TSRS liaudies švietimo pagrin
dai, Maskva, 1973, str. 65 ir kt.).

Taigi aš savo darbe vadova
vausi prigimtine teise, šalies 
konstitucija ir paskelbtais 
tarybiniais įstatymais, tarp
tautiniais susitarimais, lie
čiančiais žmogaus teises, ir pa
grindines laisves, įskaitant 
minties, sąžinės, religijos ir 
įsitikinimų laisvę, o ne kai ku
rių pareigūnų išsigalvotais, 
prasimanytais reikalavimais, 
kurie patys, darydami socialis
tinio teisėtumo pažeidimus, 
klysta ir kitus klaidina. Juk 
“gerbti piliečių asmenybę, 
saugoti jų teises ir laisves — 
visų valstybinių organų: visuo
meninių organizacijų ir parei
gūnų pareiga” — skelbia kons

titucijos 57 str.
Kai kurių valstybinių orga

nų bei pareigūnų, negerbian
čių savo šalies piliečių asme
nybės ir nesaugojančių jų tei
sių bei laisvių aiškinimas, kad 
jie tai daro įstatymo vardu, 
yra panašūs į aiškinimą nacis
tų, grūdusių žmones į koncla- 
gerius ar mirties stovyklas 
įstatymo vardu; įstatymo var
du Stalino asmenybės kulto 
laikais nekalti žmonės buvo 
sodinami už grotų ar spygliuo
tų vielų, nutremti. Šiuos dar
bus, vadinamus “įstatymo var
du”, vėliau XX partijos suva
žiavimas ryžtingai pasmerkė.

Taikos pagrinduose yra žmo
gaus nepažeidžiamų teisių 
gerbimas, juk taika — tai tei
singumas, o karas kyla iš tei
sių pažeidimo. -Jeigu žmogaus 
teisės yra pažeidžiamos tai
kos sąlygose, — tai ypatingai 
opus ir, pažangos aspektu 
imant, nesuprantamas kovos 
su žmogumi reiškinys, kurio 
neįmanoma suderinti su jokia 
programa, vadinančia save 
“humaniška”.'

Kovodamas už tikrą, pilnu
tinę religijos laisvę, už teisę 
viešai skelbti savo įsitikini
mus, esu pasiryžęs vėl būti 
neteisingai apkaltintas ir ne
teisingai nubaustas.

Teisybė kelia tautą, netei
sybė daro ją nelaimingą ir net 
žudo. 1984 m. kovo 9 d.

Kanados įvykiai

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -------------------“-------- --------------------------------
Etobicoke, Ont. M8\v 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DKA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

/HlcfatP Simpson’s, 176 Yonge St.,
/nllOiaiC 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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kad bus vengiama raganų gau
dymo. Bus atsižvelgta į tų aukš
tųjų valdžios tarnautojų pro
fesinį pajėgumą. Savo darbo 
nepraras Mickey Cohen, libe
ralų valdžios pasirinktas fi
nansų ministerio pavaduoto
ju. Jo paslaugų ir toliau rei
kės finansiniuose Kanados 
sprendimuose. Atleidžiamus 
ministerių pavaduotojus pa
keis kiti specialistai, kurie ne 
visi bus konservatorių parti
jos nariai. Esą vyriausybei 
reikia talentų su naujomis idė
jomis. Darbus praras beveik 
visi valdinių institucijų vado
vai, juos gavę' tik dėl savo veik
los liberalų partijoje.

Įdarbinimo ministerė F. Mac
Donald pranešė, kad darbams 
parūpinti bus išleista $430 mi
lijonų. Šią žiemą darbo reika
lams bus išleista $88 milijo
nai. Tikimasi, kad jų dėka dar
bus gaus 47.000 bedarbių. Ki
ta $162 milijonų suma palieka
ma sekantiems biudžetiniams 
metams. Dvejų metų laikotar
pyje darbams parūpinti taipgi 
bus paimta $100 milijonų iš ne
darbo draudos fondų, $80 mili
jonų iš kitų liberalų paliktų 
programų. Šia $180 milijonų 
suma galės pasinaudoti 21.000 
bedarbių. Didesnio masto pla
nus teks paruošti patiems kon
servatoriams, kai jų vyriausy
bė savo pilną darbą pradės su 
parlamento atidarymu. Nauja
sis finansų ministeris M. Wil- 
sonas skundžiasi, kad jam te
ko perimti beveik tuščias do
lerių lentynas. Dėl to laikinai 
sustabdomas naujų valdžios 
tarnautojų samdymas, kol ne

bus susipažinta su tikruoju fi
nansiniu liberalų valdžios pa
likimu.

Buvęs Kanados ministeris 
pirm. P. E. Trudeau vėl grįžo 
advokato specialybėn. Jis įsi
jungė specialiu patarėju Mont- 
realio advokatų institucijon
— Heenan, Blaikie, Jolin, Pot
vin, Trepanier, Cobbett. Pata
rėjo pareigos nėra aiškos. At
rodo, tai institucijai labiau
siai rūpėjo tik P. E. Trudeau 
pavardės įjungimas. P. E. Tru
deau susilaukė staigmenos iš 
Kanadoje viešinčios karalie
nės Elzbietos. Jachtoje “Bri
tannia” Toronto uoste jam bu
vo įteiktas medalis “Order of 
the Companions of Honor” už 
paslaugas Kanadai ir sostui.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
Kanados valdžios prekybos 
mokesčio padidinimas parduo
damiems gaminiams 1% nuo š. 
m. spalio 1 d. Šį projektą savo 
biudžetan buvo įtraukęs libe
ralų valdžios finansų minis
teris M. Lalondas, jį pavadi
nęs ekonominio atkutimo fon
du. Opozicijos vadas B. Mul
roney tada kritikavo tą pro
jektą, o dabar, susipažinęs su 
finansine krašto būkle, jį pa
tvirtino be jokio pakeitimo. 
Vienu nuošimčiu nuo spalio 1 
d. pabrangs beveik visi par
duodami gaminiai. Prekybos 
mokestis alkoholiui ir taba
kui nuo 12% padidinamas iki 
13%, statybinėms medžiagoms
— nuo 5% iki 6%, kitiems gami
niams — nuo 9% iki 10%. Padi
dinimo dėka valdžios iždas 
šiais metais susilauks papil
domų $300 milijonų, sekan
čiais metais — po bilijoną do-

Ateitininkų žinios
Moksleivių valdybą šiais me

tais sudaro — pirm. V. Čuplins- 
kas, vicepirm. T. Slivinskas, sekr. 
Z. Gurklytė, ižd. L. Daukša, koresp.
V. Dobilaitė, laikraštėlio redak
torė — I. Čuplinskaitė. Mokslei
vius globoja Ž. Vaičiūnienė, tal
kinama D. Juozapavičiūtės ir R. 
Petrausko. Moksleiviai renkasi 
susirinkimams kartą į mėnesį.

Janių (V-VIII skyrių) pirmas 
susirinkimas — spalio 13, šešta
dienį, po lietuvių mokyk, pamokų 
pas seseles. Jaunius globoja A. 
Karkienė ir L. Underienė. Susi
rinkimai vyksta reguliariai, kas 
dvi savaitės. Tėvai prašomi pa
skatinti savo vaikus įsijungti.

Jaunučių (I-IV sk.) susirinki
mas — spalio 13, šeštadienį, pas 
seseles pasibaigus lietuvių mokyk
los pamokoms. Jaunučiams suma
niai vadovauja G. Čepaitytė.

Užsirašykime dabar — gruodžio 
16 d/ įvyks ateitininkų Kūčios. L. U.

Skautų veikla
• Spalio 14. sekmadienį, 10 v.r., 

Lietuvos kankiniu šventovėje pa
maldomis bus oficialiai pradeda
ma “Šatrijos" ir "Rambyno” tun
tų žiemos laikotarpio veikla. Po 
pamaldų, geram orui esant, išky
la ir Sueiga netoli Anapilio esan
čiame parke. Jei oras nebus palan
kus, sueiga įvyks Anapilio salėje. 
Visi vienetai su vėliavomis ren
kasi 15 min. prieš 10 v. Neturin
tieji transportacijos renkasi 9.15 
v.r. prie Lietuvių namų. Skautų 
tėvai ir rėmėjai kviečiami daly
vauti.

• Lietuvių namai parėmė "Sk. 
aidą” $100 auka. Skautiška^ ačiū.

• LSS vadovybės rinkimų pre
zidiumo biuletenis nr. 3 skelbia 
kandidatų sąrašus ir jų trumpas 
biografijas. Papildomame balsuo
tojų sąraše skelbiami nauji Ka
nados rajono 29 dalyviai. Rinki
muose dabar dalyvauja 69 kana
diečiai. Dar kartą primenam. kad 
iš Kanados rajono kandidatuoja: 
į tarybą — v.s. D. Keršienė ir v.s.
VI. Morkūnas, į garbės teismą — 
v.s. L. Yčienė-Gvildienė, į vyr. 
sktn. pavaduotojus — ps. A. Sen
kus, į vyr. sktn. pavaduotojas — 
v.s. M. Vasiliauskienė, į rajono 
vadus — s. Vyt. Turūta. Balsavi
mo lapus reikia grąžinti iki spa
lio 28 d. rinkimų prezidiumui. Č. S.

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

ir 532-1149 M6P1A6

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario 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 kitubse nekilnojamo turto reikaluose.

A. E. LePAGE

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

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

MEAT 
MARKET

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

lerių. Atskaitymai ekonominio 
atkutimo fondui anuometinio 
finansų ministerio M. Lalondo 
buvo numatyti iki 1988 m. Prak
tika betgi rodo, kad prekybos 
mokestis niekada nesumažina
mas net ir užduotį pasiekus. 
Jis visada kopia į viršų. Nors 
dabartinio jo padidinome 1% 
iniciatoriais buvo liberalai, 
dabar, atsidūrę opozicijoje, 
jie kelia triukšmą, kovodami 
prieš savo sumanymą. Ypač 
triukšmingas yra buvęs minis
teris H. Gray, skatinantis ka
nadiečius nesilaikyti preky
bos mokesčio padidinimo, nes 
jis esąs nelegalus be Kanados 
parlamento patvirtinimo. Nau
jasis konservatorių finansų 
ministeris M. Wilsonas yra ki
tokios nuomonės. Jis teisina
si valdžios tradicija tokius 
mokesčio padidinimus pradėti 
be parlamento pritarimo ir 
patvirtinimą gauti vėliau: šiuo 
atveju — po lapkričio 5 d. Pre
kybos mokestį Kanados vyriau
sybei atskaito gamintojai, 
prieš parduodami savo gami
nius prekybos institucijoms. 
O jos gaminio pabrangimą, ku
ris šį kartą tesiekia 1%, atsi
ima iš klientų. Praktiškai kai
na gali pakilti daugiau nei 1%, 
kol toks gaminys pereis per 
tiekėjų sandėlius ir pasieks 
pirkėją krautuvėje. Spėjama, 
kad prekybos mokesčio padidi
nimas 1% metines pirkėjo iš
laidas padidins apie $60-70. 
Tai nėra didelė suma pirkė
jams, bet ji tampa didele suma 
ištuštėjusiam valstybės iždui,

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

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

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.w.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451,533-8452

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat Įdedame aliu- 
mirjes 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 ir apylinkėse prašome skambinti “collect1

~~M

I I

lietuviai.su


TORONTO"

INDRELE ŠELMYTĖ, katurmetė 
Toronto lietuvaitė, lanko mažųjų 
baleto studijų bei dalyvauja jų pasi
rodymuose

Turintieji problemų su On
tario provincijos vyriausybe 
bei jos įstaigomis gali kreip
tis į provincijos kontrolierių 
(ombudsman), kurio įstaiga ga
li padėti daugeliu atvejų. Ad
resas: Office of the Ombuds
man, 125 Queen’s Park, Toron
to, Ont. M5S 2C7. Tel. (416) 596- 
3300. Skyriai veikia Thunder 
Bay, North Bay, Otavoje, Ke- 
noroje irTimminse. Kontrolie
riaus įstaigoje dirba 122 tar
nautojai, mokantys 24 kalbas. 
Lietuvių kalba neminima. Ma
tyt, ten nė vieno lietu
vio tarnautojo. Dabartinis 
kontrolierius yra dr. Daniel 
G. Hill. ‘ Pirmuoju kontrolie
rium buvo lietuvių bičiulis 
a.a. adv. A. Maloney.

Wintario paramai gauti pa
skelbtos naujos taisyklės. On
tario kultūros ir pilietybės 
ministerė S. Fish pranešė 
spaudai, kad paramos teiki
mas yra gerokai praplyštas. 
Pažymėtina, kad ta parama 
gali pasinaudoti nepelno or
ganizacijos, rengiančios fes
tivalius, specialias programas, 
parodas, daugiakultūres šven
tes. Taip pat parama skiriama

knygoms apie bendruomenių 
bei organizacijų praeitį, ver
timams dokumentinių raštų, 
liečiančių grupių istorijų. Ad
resas: Mr. Brian Forsyth, 
Grants Management Branch, 
Ministry of Citizenship and 
Culture, 77 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M7A 2R9. Tel. (416) 965- 
7166.

Vancouver, B. C.
(Atkelta iš 4-to psi.) 

tautybės įžygiavo į vidų. Stadio
ne buvo 65.000 žmonių — daugiau
sia jaunimas, seneliai ir invali
dai. Visos tautybės, kurių buvo 
per 100, užėmė stovimas vietas. 
Stadionas papuoštas šviesiai mė
lynom, baltom ir geltonom juos
tom. Buvo nepaprastai gražu ir 
spalvinga.

Už kelių minučių pasigirdo dide
lis plojimas ir entuziazmas. Šv. 
Tėvas įvažiavo į stadionų. Mes 
visi mojavom savo lietuviškom 
trispalvėm. Jis išlipo netoli mū
sų iš autovežimio, praėjo arti ir 
mus, lietuvius, atpažino. Tai bu
vo didelis momentas mūsų širdyse 
matyti jį taip arti, matyti jo šyp
seną, jausti jo dvasinę šilimą. 
Mes buvom nepaprastai sujaudin
ti ir daugumos akyse matėsi aša
ros. Po to jis nuėjo į jam pareng
tą vietą ant gėlėm papuoštos pa
kylos, kur jį pasitiko K. Bendri
jos ir valdžios atstovai.

Šokių ir dainų programą atliko 
Britų Kolumbijos jaunimas, ku
riame dalyvavo 30 įvairių tauty
bių, palydint simfoniniam orkest
rui.

Šv. Tėvas savo kalboje kreipėsi 
į jaunimą, pabrėždamas, kad gy
venimo laimė ir prasmė glūdi ne 
dideliuose turtuose, bet meilėje 
savo artimui ir dalinimesi savo 
gėrybėmis. Jis ragino gerbti se
nuosius, nes jie turi daug patyri
mo gyvenime ir visuomenė daug 
gali iš jų pasimokyti.

Kalbėdamas į fiziškai nuskriaus
tuosius, jis sustiprino jų moralę, 
pabrėždamas, kad jie taip pat yra 
mylimi Dievo vaikai, jie taip pat 
gali būti aktyvūs darbe ir nau-, 
dingi visuomenei.

Šv. Tėvas griežtai pasmerkė ne
gimusių kūdikių žudymą.

Indėnų atstovas jam padovanojo 
iš banginio kaulo (killer whale) 
išskaptuotą “kalbančią lazdą" 
kaip didelės garbės simbolį Šiau
rės vakarų indėnų. Toji lazda 
duoda teisę kalbėti visuotiniuo
se bendruomenės minėjimuose.

Prieš išvažiuodamas, Šv. Tėvas 
laimino visus ir maišėsi tarp žmo
nių, juos paliesdamas rankomis. 
Mes palikome stadioną giliai įsi
dėmėję jo žodžius, paveikti jo 
magnetizmo ir sustiprėję dva
sioje. Kor.

ftft ft ft ft ft ftft ft ft o Q
1984 metų spalio 20, šeštadienį, 

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
(1573 Bloor st. West) rengiamas

(<■ 1
Lietuviškų dainų pynę atliks mišrus olandų Amsterdamo oktetas 

Vadovas - muz. Paul Deboer

Veiks baras ir šiltas bufetas
Bus turtinga loterija
Šokiams gros 4 asmenų orkestras 

įėjimas - $6 asmeniui, 
pensininkams ir studentams - $5

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Salė atidaroma 6 valandą vakaro, 
koncerto pradžia 7 v.v.

Bilietus platina V. Kulnys (tel. 769-1266).
Iš anksto užsakant stalus, duodama 
nuolaida.

Rengia LN vyrų būrelis

maloniai kviečia 
jus dalyvauti 

jos rengiamame POBŪVYJE
spalio 21, sekmadienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje
Programoje: žinomas mūsų reikalų gynėjas-rėmėjas žurnalistas Peter Worthington.

Po to trijų Baltijos kraštų tautybių meninė dalis ir vaišės
(šalti užkandžiai, pyragai ir kava). 1

Bilietai — prie įėjimo. Kaina — $6 asmeniui, $5 pensininkams ir studentams. Rengėjos

jUJJJJjUJJJ
SUTIKTUVES

Muziko Stasio Gailevičiaus 
sulaukusio 80 metų amžiaus

spalio 28, sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio salėje
Ta proga - Anapilio koncertinio pianino

KONCERTAS
Programoje:
• Vyrų choras "Aras"
• JonasGovėdas
• Linda Marcinkutė
• Vytautas Pacevičius
• Anita Pakalniškytė

Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūros komisija ir 
Anapilio koncertinio pianino vajaus komitetas

■

Tomas Begina 
A įgis .S i m an a vičius 
Rimas Strimaitis 
Vaclovas Verikaitis 
Slava Žiemelytė

Po koncerto - vaišės 
įėjimas: 
$5.00 asmeniui 
Visus dalyvauti 
kviečia —
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A ūkojo “Tėviškės žiburiams”
$200: Montrealio lietuvių kre

dito kooperatyvas “Litas”; $100: 
H. Rickicnė; $50: Pranas Dron- 
seika, Br. Narbutas, E. Jasevičiū- 
tė, Mikalina Slabokienė. KLK mo
terų draugijos Šv. Kazimiero para
pijos sk. (Delhi, Ont.); $40: kun. A. 
Perkumas, A. Noreikienė; $34: 
Vytautas Moigis; $30: K. Šmitienė 
ir M. Rudokienė; $26: Vytautas 
Aukštinaitis.

$25: DLK Gedimino šaulių kuopa 
(Delhi, Ont.), Aldona ir Alfonsas 
Erštikaičiai, Elzė Jankutė, Vladas 
Bakūnas, Morta Jurėnienė, Povi
las Štuopis, Stasė Sinkienė.

$20: K. Meškauskas, V. Daily- 
dė, Ada Poškaitienė, J. Bubulie- 
nė, A. Sakus, dr. A. Saunoris, J. 
Pikšilingienė; $15: Jonas V. Dun- 
čia; $10: A. Pilipavičius, A. Biliū
nienė, Janina Pacevičienė, Bronė 
Kerulienė, J. Bfrštonas, S. Knei- 
tas, Br. Mackevičius, O. Jakima
vičienė, Adelė Staniulis.

$8.50: V. Ivanauskas; $8: dr. Jo
nas Balys; $7: P. Grigelienė; $6: 
Charles Ambrasas, K. Butienė, Jo
nas Jonaitis, Petras Dundys, S. 
Andruškevičius, Marija Balčiūnas; 
$5.75: A. Giniūnas; $5: O. Miniatas, 
Elvyra ir Antanas Šelmiai. A. Be
resnevičius, Antanas Rimkus, B. 
Lukas, M. Račys, EI. Rakauskas; $3: 
V. Dumčius, Vladas Keiba, M. Ma- 
tusevičienė, Antanas Bernotas, Ja
nina Davnorow (Mrs.), A. Štuikys, 
A. Kraujalienė, Eleonora Gantau- 
tas, Jonas Zabulionis; $2: Alfon
sas Šmigelskis, Jonas Gaivelis; 
$1: Petras Bielinis. V. Kasniūnas, 
Jonas Dirmantas, Anna Janko, A. 
Landsbergis, K. Baliulis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: H. Gelažnikas, Petras Špe- 

tyla; $30: Leg. vet. A. Batvinis, B. 
Girčys, Simas Augaitis, EI. Rakaus
kas; $28: A. Kalvaitytė.

$25: M. Švilpienė, T. Bartkus. 
L. Prialgauskas, P. Jakubauskas, 
Antanas Masaitis, O. Adomauskas, 
A. Ambrozaitis, Vytautas Bacevi
čius, Petras Butėnas, kun. V. Da- 
bušis, E. Čepienė, G. Ciparis, N. 
Ardavičiūtė, A. Augūnas/ Simas 
Barškėtis, Ona Kudukienė, Justi
nas Dobilas, L. Godelis, L. Dau
nienė, dr. A. Baltrušaitis, G. V. 
Baltutis, Kazys Bačanskas, Vik

toras Juška, P. Matiukas, Kazys 
Balčiūnas. Jonas Dalmontas, Juo
zas Gražys. Jonas Kareckas, Elena 
Jasevičienė, dr. Jonas Dėdinas, 
Pijus Domeika, E. Baltrušaitie
nė, Marija Jurėnienė, Vincentas 
Jankūnas, K. Meškauskas, dr. E. 
M. Lenkauskas, Pranas Gustas, Vy
tas Siminkevičius, dr. Agota Šid
lauskaitė, Eugenija Avižienė, P. 
Gaidauskas, V. Galeckas, Kazys 
Galiauskas, dr. E. Gedgaudas, Al
dona Paulaitis, Petras P. Luko
ševičius, J. A. Milius, J. B. Banai
tis, Juozas Grabys, Ada Boškai- 
tienė, d r. Jonas V. Dunčia, Romual
das Barisa, Jonas Sepulis, S. Nagi- 
nionis, S. Kneitas, Elena Fleming 
(Mrs.), Vytas Danyla, Paul Adomai
tis, Rimas Geležiūnas, Pranas Gru- 
šys, E. Kuchalskis, V. Kupcikevi- 
čius, Antanas Jucėnas, vysk. V. 
A. Deksnys, Aleksas Liutkus, dr. 
S. Kudokas, Andrius Čerškus, A. 
Gudziauskas, Petras Šidlauskas, 
J. Prasauskas, Algirdas Stanėnas, 
Vytautas V. Šeštokas, dr. J. Šemo- 
gas, Pranas Styga, Povilą Štuopis, 
Zuzana Ščepnavičienė, Stasė Sin
kienė, R. Slavickas, Ona Skėrie- 
nė, Juozas A. Skėrys, dr. A. Sau
noris, Lina Sawitz (Mrs.), Jonas 
Ščiukas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė Leonas Ab- 
romonis, V. Fidleris, Stasė Pau- 
laitienė, A. Giniūnas, Pranas 
Dronseika, S. Blusys, Br. Narbu
tas, V. Renyi (Mrs.).

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame ir 
tiems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prie $19 prideda 
dar vieną kitą dolerį.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

=V® crf® <V® l>K5>V v® HSV' V®I<I®>V =rf® I'lgiv <v® Mi

Vestuvės • Pokyliai • Gimtadieniai . 
• Laidotuvės
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5 Pristatome gėles
> visame Toronte

&" i

T . "K Meniškai gėles paruošia ®
Mike Praljak | 532-3911 \ 7 r

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 (prie* Lietuvių namu*) 
@ Užsakant vestuvėms visas gėles, jaunosios puokštė duodama nemokamai į)

sstawex* Stamey’

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

k * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
A » parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
t * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Šypsenos
Kito marškiniai

Paskirt ne tik rimuotų frazių 
trupinius,

Paminklą pastatyt reikėjo 
tiems seniai,

Kurie kiekvieną mielą die
ną rūpinas,

Ar švarūs kito apatiniai 
marškiniai.

(Pr. Raščius)
• Didžiausias sovietų medi

cinos laimėjimas: Leninas 
padarytas “nemirtingu”.

• Niekas nepasako geresnio 
pamokslo, kaip skruzdė, kuri 
nieko nesako (B. Franklin).

Paveikslas ir parašas
Dailės parodoje kalbasi du 

lankytojai:
— Kodėl dailininkai savo pa

vardę visada parašo apačioje 
paveikslo?

— O gi todėl, kad paveikslo 
nepakabintų aukštyn kojom.

Kodėl bitės monarchistės?
Vienas kolchozininkas klau

sia kitą:
— Dėl ko bitės turi karalie

nes, o ne aukščiausios tarybos 
pirmininkus?

— Nes žino, kad neturėtų me- 
daus. Parinko: Pr. Alš.

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEi

BOSLEY
W. H. BOSLEY & CO. LTQ. REALTOR

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor 
1614 Dloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

“ALI THE

INlHEltsaS

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

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

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis, 

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei 

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

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines 

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

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

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes

1357 Queen Street West (at Lansdowne) Toronto 

K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

IM ENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

188 Eglinton Ave. E.,' 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416)486-5777 445-9469

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 105 namų 848-0234

rwrcnri? insurances.
JL/ At Tj O JLJl It REAL estate brokers 

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

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

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

ĮNSURANCf ★ Namų — Gyvybės
* Automobilių 

_______* Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Anapilio žinios
— Dvasinio susikaupimo diena 

— lapkričio 17, šeštadienį. Jai 
vadovaus pernai panašiam susi
kaupimui vadovavęs kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, iš Klivlando. Visos 
dienos tema — “Gailestingojo 
Dievo artumoje”. Dalyvauti kvie
čiami visi suinteresuoti tautie 
čiai.

— Muziko St. Gailevičiaus pa- 
gerbtuvės ir naujo koncertinio 
pianino sutiktuvės — spalio 28, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio 
salėje. Numatyta plati meninė 
programa.

— Kun. dr. J. Gutauskas, buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Delhi, Ont., apsigyveno Lie
tuvos kankinių parapijos klebo
nijoje.

— Muzikė Nijolė Benotienė or
ganizuoja parapijos vaikų chorų, 
kuris giedotų sekmadieniais per 
10 v.r. Mišias. Vaikai nuo 7 metų 
amžiaus prašomi rinktis repetici
joms Anapilio patalpose (buvusio
je bankelio raštinėje) po 10 v.r. 
Mišių.

— Petras Čeponis susituokė su 
Dana Vitkute 1984. IX. 29. Ren
giasi tuoktis Robert W. McMillan 
su Dana Ambraškaite.

— Anapilio sodybai Juozas Kve- 
derys paaukojo $1000. Vysk. P. Bal
takio fondui surinkta iki šiol $566.

— Mišios spalio 14, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Birutę Pšezdzec- 
kienę, 11 v.r. — už a.a. Oną ir Juo
zų Baliūnus, Vyšniauskų gyvus ir 
mirusius.

PADĖKA
Negalime palikti nepadėkoję 

visiems mieliems mūsų giminėms 
ir bičiuliams už dalyvavimų mūsų 
35 metų vedybinio gyvenimo su
kakties pobūvyje. Nuoširdi padė
ka poniai E. Walenciej už paruo
šimų tokio gardaus maisto, visoms 
mieloms ponioms už puikius ir 
skanius pyragus, T. Stanuliui už 
gražius žodžius ir linkėjimus. Taip 
pat dėkojame visiems, kurie savo 
dalyvavimu pagerbė mus bei su
stiprino mūsų pasiryžimų ir to
liau žengti tuo pačiu bendro gy
venimo keliu.

Dėkojame visiems už puikių do
vanų, kuri visada primins mums 
jūsų nuoširdumų ir dosnumų. Dė
kingi esame: M. Adomavičienei, 
J. E. Bukšaičiams, M. M. Galinai- 
čiams, E. GalinaityteS, A. J. Gali- 
naičiui, J. O. Inčiūroms, J. M, Ja- 
nušams, S. A. Kavaliauskams, A. 
S. Štuikiams, T. B. Stanuliams, J. 
R. Piciniams, J. E. Repečkoms, P. 
A. Skilandžiūnams, T. D. Shew- 
chuk, E. Tamulionienei, A. E. Un- 
deriams, I. Urbonui, L. G. Vyš
niauskams, A. S. Viskontams, E. 
Walenciej, A. I. Zalagėnams, A. 
V. Tautkevičiams, S. M. Šakiams.

Ypatingai nuoširdi padėka mū
sų vaikams Inai ir lan, kurie su
organizavo šį pagerbimų.

Ačiū jums, vaikai, už jūsų gerus 
norus, gražias rožes ir visų rūpestį.

Visiems liekame dėkingi -
Bronė ir Jonas Maziliauskai

Kanados lietuvių dienos Ha
miltone buvo visais atžvilgiais 
sėkmingos. Jos prasidėjo spa
lio 2 ir baigėsi spalio 7 d. Per 
tas dienas buvo gana daug ren
ginių — kultūrinių, sportinių, 
pramoginių ir religinių. Dau
giausia dalyvių sulaukė šešta
dienio balius-šokiai ir sekma
dienio renginiai — pamaldos 
katedroje ir koncertas. Šiuose 
renginiuose dalyvavo 1000- 
1200 tautiečių. Aprašymas — 
kitame “TŽ” numeryje.

Toronto miesto burmistras 
spalio 17, trečiadienį, paskel
bė Tikybų diena — “Interfaith 
Day” miesto įsteigimo 150 me
tų sukakties proga. Specialios 
pamaldos bus 1 v.p.p. Nathan 
Phillips aikštėje. Bus atstovau
jami budistai, krikščionys, hin- 
diečiai, žydai, mahometonai, 
indėnai, sikai, zaroastrininkai. 
Pamaldas rengia ir visus daly
vauti kviečia Religinis miesto 
sukakties komitetas. Tel. in
formacijai: 947-1984 Irene Woj- 
ciėchowska.

Kardinolo G. Emmett Car- 
terio kviečiami, gen. Lietuvos 
konsulas ir Ponia rugsėjo 15 d. 
dalyvavo Šv. Tėvo Mišiose, Pa
pai enclosure, Downsview 
Airport.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas rugsėjo 7 d. daly
vavo generalinio Brazilijos 
konsulo priėmime, surengta
me Toronto universiteto Hart 
House šios šalies valstybinės 
šventės proga. Spalio 2 d. gen. 
Lietuvos konsulas ir Ponia 
dalyvavo pietuose, Toronto 
burmistro ir miesto tarybos 
surengtuose “Sheraton Cen
tre” karalienei Elzbietai II 
ir Edinburgo kunigaikščiui 
pagerbti.

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 7 d. katalikai latviai 

savo kongreso proga mūsų švento
vėje atnašavo iškilmingas Mišias.

— Ruošiasi tuoktis: Rimas Sriu- 
biškis su Violeta Adomonyte, Ri
ta Mačiulytė su Michael Shamess.

— Susituokė: Leopoldas Balsys 
su Lydija Novogrodskiene.

— Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventė spalio 4 d. iškilmingai at
švęsta mūsų šventovėje. Po Mi
šių Parodų salėje buvo tretinin
kų susirinkimas. Pirmininku iš
rinktas J. Žakas.

— Spalio 3 d. palaidotas a.a. 
Bronius Vilimas, 67 m. amžiaus.

— Mišios šeimom su mažais vai
kais bus laikomos muzikos salė
je spalio 28 d., 10.15 v.r.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos jau prasidėjo šeš
tadieninėje mokykloje. Jei yra 
vaikučių, kurie mokyklos nelan
ko, juos prašome registruoti pa
rapijos raštinėje. Juos Komuni
jai paruoš seselės.

— Sutvirtinimo sakramentas 
mūsų parapijos jaunimui bus tei
kiamas ateinantį pavasarį. Regis
truotis parapijos raštinėje.

— “Krikščionybė ir šių laikų 
žmogus”— bendra tema seminaro, 
kuriam vadovaus kun. dr. F. Ju
cevičius. Pirmas pokalbis bus spa
lio 23 d., 7.30 v.v., Parodų salėje. 
Šį seminarų organizuoja parapijos 
tarybos religinė sekcija, kuriai 
pirmininkauja Ant. Ulba.

— Parapijai aukojo: K. Jukne
vičienė $500, O. Vilimienė $500,
L. G. Matukai $200: po $100: B. Ke- 
rulienė, B. Dūdienė, J. Poška; po 
$50: B. Trukanavičius, A. A. Lau
rinaičiai, B. Vaišnoras; klierikų 
fondui: M. Čaprackaitė $100, P. 
Skablauskas $100, B. Trukanavi
čius $50; “LKB Kronikai” — E. 
Jankus $30.

— Mišios spalio 14, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Vytautų Vin
gelį, 9.30 v.r. — už a.a. Eugenijų 
Bubelį, 10.15 v.r. — už a.a. Jonų 
Matulionį ir už VLIKo mirusius 
narius, 11.30 v.r. — už “Dainos” 
draugijos mirusias nares, 7 v.v. — 
už a.a. Juozų Adomavičių.

Vartotos aprangos bei daik
tų išpardavimų rengia kana
diečių moterų draugija spalio 
13, šeštadienį, nuo 10 v.r. iki
2.30 v.p.p. Adresas: Clarkson 
Rd. Presbyterian Church, Mis
sissauga, Ont. Tel. 822-8911.

Skautai-tės spalio 14, sek
madienį, organizuotai daly
vauja Lietuvos kankinių šven
tovėje 10 v.r. Mišiose, pradė
dami žiemos veiklą. Po pamal
dų sueigos metu bus priimami 
nauji kandidatai-tės, norin
tieji veikti skautų vienetuose.

Rašytojo J. Kralikausko kny
gos “Ąžuolai piliakalnyje” su
tiktuvės rengiamos š. m. lap
kričio 4, sekmadienį, 4.15 v.p.p. 
(po kapinių lankymo), Lietuvos 
kankinių parapijos salėje. 
Apie naująją autoriaus knygą 
kalbės “Aidų" žurnalo red. 
kun. dr. L. Andriekus, OFM, 
iš Niujorko. Taip pat žodį tars 
ir pats autorius bei įteiks sa
vo knygą rėmėjams su atitinka
mais įrašais. Ta proga bus ga
lima įsigyti naująją knygą bei 
gauti autoriaus įrašą ir pasi
vaišinti kava su pyragaičiais. 
Sutiktuves rengia ir visus daly
vauti kviečia knygos leidėjų 
komitetas.

Vyrai, dirbę 1948-49 m. Kana
dos aukso kasyklose “Central 
Patricia” ir “Pickle Crow”, 
kviečiami dalyvauti susitikime 
š. m. lapkričio 5-9 d.d. Flori
doje. Bus parūpinta nemoka
ma nakvynė motelyje ant jūros 
kranto. Rašyti: Andrius Mačiu
lis, Plaza Beach Motel,-St. Pe
tersburg Beach, Florida 33706, 
USA. Tel, (813)367-2791.

Tarptikybinis komitetas, ko
vojantis už žmogaus teises bei 
religijos laisvę Sov. Sąjungoje, 
š. m. lapkričio 23 d., 8 v.v., ren
gia plataus masto vakaronę- 
koncertą, kurio programą at
liks geriausios tautinių gru
pių meno pajėgos. Ta proga į 
gausią auditoriją puošniau
sioje Toronto salėje Thom
son Hali prabils žymus kovo
tojas už religijos laisvę kun.
M. Bourdeaux iš Britanijos. 
Jis yra parašęs knygą apie Lie
tuvą “Land of Crosses”. Kon
certinėje programoje dalyvaus 
ir lietuvių kanklių muzikos 
vienetas. Į koncertą pakvies
tas ir Kanados min. pirm. B. 
Mulroney. Rengėjai tikisi gau
sių dalyvių, ypač iš tų tauty
bių bei grupių, kurios dalyvau
ja tarptikybiniame komitete, 
būtent estų, latvių, lietuvių, 
ukrainiečių, slovakų, žydų, 
katalikų, baptistų, liuteronų, 
reformatų, ortodoksų. Minė
tam komitetui vadovauja Mrs.

1.30 KLB valdyba2.00

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
XII-sios tarybos antroji sesija įvyks 
1984 m. spalio 13-14 d.d. Toronto Lietuvių namuose, 

1573 BloorSt. W.

Kviečiami atsilankyti visi lietuviai, besidomintys KLB veikla, ypač skati
nami dalyvauti svarstybose (simpoziume) jaunų šeimų tėvai ir auklėtojai. 

NUMATOMA DARBOTVARKĖ
Šeštadienį, spalio 13

9.00
10.00
10.30

12.30
1.00
1.30

Registracija
Atidarymas
Svarstybos (simpoziumas) tema 
“Dvikalbiškumas — lietuvių kal
bos išlaikymo klausimai jaunose 
šeimose”. Vadovė — Gabija Juo- 
zapavičiūtė-Petrauskienė 
Pietūs
Prof. Romo Vaštoko žodis
Krašto valdybos pranešimai: pir
mininko, iždininko, visuomeninių 
reikalų, kultūros ir švietimo komi
sijų
KLB ir kitų institucijų pranešimai:

cooooccocooce

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto
40 metų veiklos sukakties

MINĖJIMAS
rengiamas 
1984 m. spalio 14, 
sekmadienį, 
sekančia tvarka:

1. PAMALDOS už žuvusius laisvės kovotojus ir VLIKo narius -
a. 10.00 v. r. Išganytojo parapijos šventovėje, b. 10.15 v. r. Prisikėlimo parapijos šventovėje.

2. AKADEMINĖ VALANDA - 3 v.p.p. Toronto Lietuvių namų Mindaugo salėje.
PASKAITOS: A. Pinkūnas - “Istorinė VLIKo apžvalga" ir VLIKo pirm. dr. K. Bobelis - "Lietuvos lais
vinimo reikalai". Po paskaitų publikos klausimai bei sugestijos, kavutė ir asmeniški pasikalbėjimai. 
Maloniai kviečiame visuomenę gausiai dalyvauti. KLB Toronto apylinkės valdyba

Maloniai kviečiame atsilankyti į

spaudos VAKARĄ
a savaitraščiui “Nepriklausotiia Lietuva” paremti

didžiojoje Toronto 
Lietuvių namų 
salėje
š. m. spalio 13, 
šeštadienį, 6 v.v.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

J. E. vyskupo Poulious Boltokio

SUTIKTUVĖSE
Toronte š.m. spalio 21, sekmadienį.
Svz. AAi ŠIOS — Prisikėlimo parapijos šventovėje 

• 11.30 v. ryto

Sutikimo vaišės - "RoyalYork”viešbutyje, 
Canadian salėje, 5 v.p.p.

PROGRAMOJE:
Sveikinimai, meninė dalis, J. E. vyskupo P. Doltakio žodis.

Bilietai Į vaišes gaunami Prisikėlimo parapijos raštinėje ir kiekvieną 
sekmadienį po visų šv. Mišių parapijos salėje. 

Bilietų kaina — $25.00 asmeniui

Prisikėlimo poropijos torybo

G. Intrator ir Mrs. M. Giroux. 
Jų iniciatyva “The Toronto 
Sun” kas sekmadienį spausdi
na sąžinės kalinių adresus ir 
skatina jiems rašyti laiškus. 
Be to, komitetas turi reikšmin
gų planų sąžinės kaliniams pa
dėti. Tam tikslui jis telkia lė
šas. Tikimasi, kad ir šis kon
certas prisidės prie jų telki
mo. Bilietų kainos: $20, $18, 
$15 ir $10. Pažymėtina, kad šį 
renginį remia ir Kanados lie
tuvių komitetas žmogaus tei
sėms ginti, vadovaujamas dr. 
M. Uleckienės. Inf.

3.00
4.30
6.00

Sekmadienį, spalio 14

10.15
11.30
12.30

KLJS, Kanados lietuvių sporto 
apygardos, garbės teismo, revizi
jos komisijos, Kanados lietuvių 
fondo, Tautos fondo, mandatų 
komisijos
Apylinkių pranešimai
Organizaciniai reikalai
Mažųjų ir didžiųjų kolonijų reikalai

Pamaldos Prisikėlimo šventovėje 
Rezoliucijos
PLB pirmininko V. Kamanto pra
nešimas 
Uždarymas

Programoje:
sol. G. Čapkauskienė, 
sol. R. Strimaitis, 
akomp. J. Govėdas. 
Šokiams gros “Les a. The 
Music Masters” orkestras. 
Šilta vakarienė, gėrimai 
ir loterija.

(ėjimas — 6.00, 
pensininkams — $5.00.
Bilietai gaunami pas J. V. Šimkų 
231-9425 arba pas S. Varanką 
534-9127 ir L. namuose sekmadie
nių popietėse bei prie įėjimo. Norin
tieji gali rezervuoti salus.

Rengėjai

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

“VILNIUS MANOR" apartamen
tuose išnuomojamas vieno miega
mojo butas už $469.50 mėnesiui. 
Skambinti nuo 9-5 v.p.p. tel. 762- 
1777 Toronte.

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.

A.a. Broniaus Vilimo atmi
nimui vietoj gėlių Bronius 
Pačkauskas paaukojo “TŽ” $10.

Pagerbdama a.a. Stasį Juk
nevičių, H. Kairienė vietoj 
užuojautos šeimai paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $10.

“The Toronto Sun” 1984.X.1 
išspausdino žinutę apie šešių 
jaunuolių įsiveržimą į privatų 
trijų merginų butą ir jų sužei
dimą. Tarp sužeistųjų mini
mos Vita ir Dalia Valiukaitės. 
Sunaikinta baldų $2000 vertės. 
Apkaltinti Vincenzo Fantuzzi 
ir Giuseppe Pino Amatulli.

Dr. Henrikui Nagiui Montrea- 
lio General ligoninėje rugsėjo 
28 d. padaryta gerai pavykusi šir
dies operacija.

Mergaičių choras “Pavasaris” 
rugsėjo 22 d. sėkmingai koncer
tavo Hartforde, Conn.

Veikliai visuomenininkei Ire
nai Lukoševičienei rugsėjo 29 d. 
buvo surengtas gimtadienis — 
staigmena. Netikėtai suvažiavo 
didokas būrys montrealiečių, abi 
dukros — Ina iš Toronto ir Rasa 
su savo vyru iš Guelph, Ont., bei 
J. ir dr. C. Kūrai iš Windsoro, Ont. 
Kiek pasivaišinus, šeimos vardu 
Ireną sveikino duktė Rasa, drau
gų — V. Piečaitis, kun. J. Kubilius

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
c. I. B.

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

MOKA UŽ: 
Certifikatus: min. $1,000.00 

1 metų ... ,.........  11.75%
Terminuotus indėlius:

1 metų ..............T...... 11.25%
180-364 d................ 10.50%
120-179 d................ 10.25%
30-119 d................ 9.75%

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

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

Čekių sąskaitos: .............. 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00 - 8.00 4 oo - 8.00
Penktadieniais............ 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė su saulės kambariu antrame 
aukšte Toronte. Telefonas 762-9613.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

Dr. Bohdan Kryshtalskyj
praneša, kad atidarė dantisto bendrosios praktikos 

kabinetą ir priima pacientus:
Bloor-Dundas Square, Medical and Professional Centre, 
2333 Dundas Street West, Suite 204 

(prie Dundas West požeminio stoties).
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. - 9 v.v., 

šeštadieniais 9 v.r. - 3 v.p.p.
Telefonas: B 533-2555, H 233-7721

ir Irenos vyras dr. Petras. Visiems 
kalbėtojams ir svečiams padėkojo 
pati Irena.

Montrealio “Gintaras” mini savo 
penkiolikos metų veiklos sukaktį 
lapkričio 17 d. AV par. salėje. Tą 
dieną bus koncertas, vakarienė ir 
šokiai.

AV parapijos kunigai spalio 
mėn. pradžioje pradėjo lankyti 
parapijiečius.

A.a. Antanas Šaltanis, 84 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 25 d. Palaido
tas iš AV šventovės Cote dės Nei
gęs kapinėse rugsėjo.28 d. Liūdi 
žmona Marija Grybaitė, dvi dukros 
ir kiti giminės. RS

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

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,00d

TORONTO LIETUVIŲ PARAPIJŲ 
spaudos kioskuose galima gauti 
Augustino Paškonio knygą apie 
VIETINĖS RINKTINĖS MARI
JAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ. Tai dar 
niekur neskelbti atsiminimai apie 
nacių Įvykdytą brutalią klastą ir 
žiaurų likimą atkeltos iš Kauno 
Karo mokyklos į Marijampolės 9-to 
pulko kareivines. Minkšti virše
liai, 95 psl. Kaina — $4.00.

IŠSILAVINUSI, vyresnio amžiaus 
lietuvė norėtų prižiūrėti prieš
mokyklinio amžiaus vaiką ar vaikus. 
Atlyginimas nesvarbu. Rašyti “Tė
viškės žiburių” adresu ir pažymėti 
ant voko “Auklei”.

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

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių ir 
virtuvės butas su atskira prausyk
la High Park rąjone tel. 536-8583 
Toronte.

TURIU LIETUVOS DIDMIESTYJE 
naują dviejų aukštų mūrini namą, 
įrengtą su visais patogumais. Ga
lėčiau pervesti kaip palikimą asme
niui, gyvenančiam Lietuvoje. Taip 
pat galėčiau keisti esanti namą 
Lietuvoje i turimą namą Kanadoje 
arba JAV-se. Dar galėčiau pasiū
lyti įsigyti pinigų arba vertingų 
daiktų savo giminėms, gyvenan
tiems Lietuvoje. Rašyti “Tėviškės 
žiburių” adresu, ant voko pažymint 
“Ateiviui”

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.

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.

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.


