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Abiem kojom
Nepriklausomoje Lietuvoje, labai sustiprėjus tauti

nei sąmonei, vis kildavo klausimas: kas svarbiau — Die
vas ar tėvynė, kitaip tariant, kam teiktina pirmenybė 
tautos bei valstybės gyvenime? Tuo klausimu rašė laik
raščiai bei žurnalai, kalbėjo profesoriai, pamokslavo 
kunigai, reiškė savo nuomones politikai, diskutavo stu
dentai. Iš esmės klausimas atrodė aiškus, tačiau aname 
tautinės politikos laikotarpyje, kai Europoje kraštuti- 
niškai reiškėsi nacionalizmai, jis buvo dirbtinai su
raizgytas. Išeivijoje tas klausimas nebekyla, jo vietoje 
vis aštriau ėmė išnirti kitas klausimas, būtent, kas svar
biau — politika ar tautinė kultūra? Prieš porą dešimt
mečių, kai politinė veikla išeivijoje pirmavo, kai politi
niai žygiai buvo sekami su didžiausiu dėmesiu, buvo gir- 

- dimi balsai, kad tai klaidingas kelias, kad, mesdami sa
vo jėgas ir lėšas politikon, nieko nelaimėsim. Kultūra 
esanti lietuvybės pagrindas, į kurį atsirėmę galėsime 
išlikti kaip tauta ir nutiesti kelius į Lietuvos laisvę. Da- 
bargi, kai politinė veikla nebeturi ano meto domesio, kai 
politiniai žygiai nebelaikomi lemiančiais, pasigirsta 
balsų, esą reikia suaktyvinti politinę veiklą, skirti jai 
daugiau lėšų ir vėl išvesti ją į pirmąją eilę, o kultūrinę 
veiklą palikti antroje.

TAI SAVOTIŠKA mūsų išeiviško gyvenimo dialek
tika, kurios poliai laiko slinktyje svyruoja per iš
tisus keturis dešimtmečius. Kartais labiau iškyla 
vienas polius, kartais kitas, atsižvelgiant į gyvenamo me

to įvykius. Pvz. šiuo metu labiau yra pabrėžiama kultūri
nė veikla kaip tautinio išlikimo laidas, bet jeigu tarptau
tiniame gyvenime staigiai susidarytų situacija, vedanti 
į konkretų Lietuvos išlaisvinimą iš sovietinės vergijos, 
politinė veikla pagautų visą išeiviją bei visas jos pajė
gas. Tada ir lėšos, ir žmonės būtų mobilizuojami politi
nei veiklai, vedančiai jau į konkretų laimėjimą. Kol tarp
tautiniame gyvenime tokio sukrėtimo nėra, politinei mū
sų veiklai nedaug tėra naudingos erdvės. Taip, svarbu 
yra belstis į JAV-bių, Kanados ir kitų kraštų valstybi
nes institucijas, nuolat priminti Lietuvos pavergimą, ta
čiau nėra pagrindo tikėtis, kad net ir kasdieniai* beldi
masis sugriautų sovietinės vergijos imperiją. Net ir stip
riausia mūsų politinė veikla, juoba menkai koordinuoja
ma su kitų pavergtų tautų pajėgomis, negali pasiekti dau
giau dabartinėje situacijoje. Baltųjų Rūmų ir valstybės 
departamento durys yra daugelio varstomos. Tiesa, jos 
yra labai reikšmingos, tačiau dar nelemiančios tarptau
tinės situacijos pakeitimo pavergtųjų naudai. Dabarti
nėje būklėje nemažiau svarbus pavergtųjų tautų išeivi
jos jėgų telkimas pasauliniu mastu.

RAMIOS tarptautinės būklės akivaizdoje nėra pa
grindo mesti visas jėgas ir lėšas į politinę veik- 

- lą. Pastaroji turi plaukti tuo pačiu ritmu, kaip ir 
tarptautinis gyvenimas. Jos apleisti negalima, bet taip 

pat nedera peraugštai ją kelti. Išeiviškam mūsų gyveni
mui reikalinga pusiausvyra. Politinė veikla neturi už
gožti kultūrinio gyvenimo, o pastarasis neturi ignoruo
ti politikos. Reikia žygiuoti abiem kojom. Šokinėjimas 
ant vienos kurios kojos nėra normalus reiškinys. Atsi
davę vien politikai, galime prarasti kultūrinį pagrindą, 
o su juo ir lietuviškumą, užmiršę gi politiką, galime už
miršti ir Lietuvos laisvinimą bei pasilikti folklorine gru
pe, besirūpinančia vien tautiniais papročiais. Derin
dami politinę veiklą su kultūrine, galime pasiekti pu
siausvyrą, būtiną mūsų, kaip tautos dalies, egzistenci
jai. Tokio pobūdžio derinį matėme pvz. Vasario 16-sios 
minėjimuose. Beveik visur vyravo abudu pradai — ir po
litinis, ir kultūrinis. Tai rodė mūsų pajėgumą. Progra
mose dalyvavo ne tik politiniai žmonės, bet ir kultūri
nio gyvenimo atstovai, ypač jaunimas. Tai ženklas, kad 
žygiuojame abiem kojom. Taip turėtų būti ir ateityje. 
Įvairūs pranašai, skelbdami savo teorijas, nepaisančias 
mūsų gyvenimo pusiausvyros, yra pavojingi, nes klaidin
gi. O klaidos tautos gyvenime yra pražūtingos.

KANADOS ĮVYKIAI

Dar kils naftos kainos?

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II APLANKĖ POLITINIŲ NERA
MUMŲ nusiaubtas mažąsias centrinės Amerikos šalis, kur pasta
rojo penkmečio kovose žuvo apie 100.000 gyventojų. Pagrindinį 
apsilankymo tikslą atskleidė jo pareiškimas Kostarikoje: “At
vykau pasidalinti skausmu ...” Ypatingą savo dėmesį Jonas- 
Paulius H skyrė jaunimui, pasmerkdamas krikščionybei ir Evan
gelijai prieštaraujančius žiaurumus, ragindamas atsisakyti to
kių metodų, kurie atneša naują priespaudą, žmogaus nuvertini
mą. Esą centrinės Amerikos negeroves turi išspręsti tų šalių vy
riausybės be užsienio kišimosi ir spaudimo. Kelionės nuotai
kas bene labiausiai sudrumstė revoliucinis sandinistų režimas 
Nikaragvoje, suvaržęs Jono-Pauliaus H sutikimą Managvos ora-

Kanados naftos problemas tu
rėjo išspręsti ministerio pirm. 
P. E. Trudeau ir Albertos prem
jero P. Lougheedo penkeriem 
metam pasirašyta sutartis 1981 
m. rugsėjo 1 d. Ta sutartimi 
buvo įsipareigota Albertos naf
tos kainas kelti palaipsniui, 
kol jos pasieks 75% pasaulinės 
kainos. Ši riba buvo numatyta 
iki sutarties pasirašymo suras
tiems naftos šaltiniams. Naujų 
šaltinių naftai turėjo būti tai
koma pasaulinė kaina. Alberta 
ir Otava savo mokesčiais naf
tai tikėjosi surinkti dešimtis 
bilijonų dolerių. Panašia vil
timi gyveno ir Ontario prem
jeras W. Davis, provincijos 
iždui gaunantis nemažą nuo
šimtį už šioje provincijoje 
parduodamus naftos gaminius. 
Jo vyriausybė netgi nutarė 
tapti vienos naftos bendrovės 
dalininke, įsigydama ketvir
tadalį jos šėrų pasiskolintais 

doleriais. Labai nepalankiose 
finansinėse sąlygose buvo gau
ta apie $300 milijonų paskola 
ir dargi užsitikrinta teisė tų 
šėrų skaičių padidinti ateity
je. Sparčiai kylant pasauli
nėms naftos kainoms, atrodė, 
kad bus susilaukta daug pa
jamų iš bendrovės pelno On
tario iždui papildyti.

Gražius planus sujaukė stai
ga prasidėjęs naftos kainų kri
timas pasaulinėje rinkoje, kai 
sumažėjo jos paklausa ir at
sirado neįmanomas parduoti 
perteklius. Su pasaulinių kai
nų kritimu P. Lougheedo ir P. 
E. Trudeau sutartis yra priar
tėjusi prie numatytos 75% ri
bos. Statinė albertiškos naf
tos nuo š. m. sausio 1 d. kai
nuoja $29.75. Pagal sutartį ta 
kaina liepos 1 d. turėjo būti 
padidinta dar keturiais dole
riais, bet tada ji jau perženg-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados ministeris pirmininkas P. E. Trudeau baltiečiu vakare parlamento rūmuose 1983.11.16. Iš kairės: KLB 
pirmininkė adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, P. E. TRUDEAU, LIUCIJA SKRIPKUTĖ, Latvijos konsulas dr. 
EDWARD UPENIEKS Nuotr. J. V. Danio

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuva tarptautinėje spaudoje
Žinios iš Baltijos valstybių prasiveržia pro sovietinius varžtus ir patenka į didžiąją spaudą

V. Vokietijos spauda paskel
bė vokiečių katalikų žinių 
agentūros KNA pranešimą 
apie Lietuvos“*" dvašinirrlni 
pareiškimą Sov. Sąjungos 
augščiausiajai tarybai dėl 
religinių susivienijimų nuo
statų pakeitimo. Peticiją pa
sirašė jau 650 iš maždaug 
septynių šimtų Lietuvos ku
nigų, rašo V. Vokietijos dien
raštis “Die Welt” 1983 m. va
sario 19 d. Joje reikalaujama 
pripažinti K. Bendrijos hier
archinę santvarką, laisvę 
skelbti Evangeliją, skirti 
kunigus be valstybės organų 
įsikišimo ir panaikinti semi
naristų skaičiaus apribojimą 
Kauno kunigų seminarijoje. 
“Die Welt” pažymi, kad peti
ciją, kurią paskelbė “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”, paskatino Lietuvos kom
partijos vadovų raginimai “vi
somis priemonėmis likviduoti 
religines atgyvenas”.

Lietuvos kunigai nurodo, 
kad 1976 m. paskelbtieji re
liginių susivienijimų nuosta
tai prieštarauja ne tik Evan
gelijai, K. Bendrijos teisei 
ir Vatikano santarybos nutari
mams, bet ir sovietinei kons
titucijai, Lenino nurodymams, 
visuotinei žmogaus teisių de
klaracijai ir baigiamajam Hel
sinkio aktui. Todėl jie nega
li nuostatų vykdyti, nes “Die
vo reikia labiau klausyti, ne
gu žmonių”.

V. Vokietijos katalikų žinių 
agentūra KNA primena, kad 
panašų kolektyvinį pareiški
mą 1979 m. buvo pasirašę 522 
Lietuvos kunigai.

Korespondentė Maskvoje
“Associated Press” kores

pondentė Maskvoje Alison 
Smale paskelbė straipsnį apie 
antireliginę kovą Lietuvoje 
(Antireligious drive targets Li
thuania). Autorė atkreipė dė
mesį į sovietinės spaudos kal
tinimus Lietuvos kunigams. 
Girdi, mažiausiai 248 kunigai 
padėję hitlerininkams ir karo 
pabaigoje pabėgę į Vakarus. 
Taip teigė “Tiesa” 1983 m. va
sario 8 d. laidoje.

Vakarų stebėtojų nuomone, 
dvasininkų siejimas su naciais 
— tai dalis nesiliaujančios 
kampanijos prieš katalikus. 
Lietuva, pažymi koresponden
tė, susiliečia su Lenkija. Pa
siremdama Vakarų stebėtojų 
teigimais, Alison Smale rašo, 
kad nuo Lenkijos neramumų 
1980-1981 m. Lietuvoje paste

bėtas antireliginės kovos pa
aštrėjimas, Lietuves siena su 
Lenkija yra faktiškai uždai-y- 
ta.'Oftcrntiojc spaudoje puo
lami kunigai. Sausio mėnesį 
paskelbta, kad baudžiamoji by
la iškelta žymiam katalikų ku
nigui Alfonsui Svarinskui, ku
rį korespondentė vadina mon
sinjoru.

Autorė cituoja Lietuvos so
vietinės spaudos ištraukas, 
kuriose vadinamieji “ekstre
mistai kunigai” kaltinami kurs
tą nacionalistines, atseit, 
antirusiškas nuotaikas. Visi 
tie sovietinės spaudos puoli
mai, pasak vieno Vakarų diplo
mato Maskvoje, rodo Lietuvos 
K. Bendrijos “labai realų di
namizmą”. Korespondentė tei
gia, kad lenko popiežiaus iš
rinkimas sustiprino Lietuvos 
kunigų pogrindžio spaudos 
veiklą. Tuojau po popiežiaus 
Jono-Pauliaus H išrinkimo 
buvo sudarytas tikinčiųjų tei
sėms ginti komitetas, kuriam 
priklausė kunigas Svarinskas.

Čeko įspūdžiai
Šveicarų laikraštis “Zeit- 

bild” 1983 m. 3 nr. išspausdi
no vieno čeko įspūdžius iš Lie
tuvos, kurioje jis lankėsi 1982 
m. lapkričio ir gruodžio mėne
siais. Labai ilgai reikėjo lauk
ti kelionės leidimo, pasakoja 
jis. Net ir turistams iš Rytų 
bloko šalių leidimą aplankyti 
Baltijos valstybes išduoda tik 
Maskva. Kadangi čekas norėjo 
aplankyti ne tik Vilnių, bet ir 
Kauną, tai jam reikėjo Maskvo
je gauti kitą ypatingą leidimą.

Jis pastebėjo, kad visos trys 
Baltijos valstybės esančios 
lygiai griežtai viena nuo ki
tos atskirtos, kaip ir nuo kitų 
liaudies demokratijos šalių. 
Nepastebėjo jokio tarpusavio 
bendradarbiavimo. Pasienio 
stotyse traukiniai abiejose 
sienos pusėse išstovi tris va
landas. Kiekvienas kampas 
abiejose pusėse iššniukštinė- 
jamas su lempom ir veidro
džiais.

Čekas keliautojas pastebė
jo, kad rusai Lietuvoje susi
telkę didžiuosiuose miestuo
se. Žmonės jų nekenčia, kaip 
ir sovietinės santvarkos. Res
toranuose rusai aptarnaujami 
paskutiniai, taksiai jiems pa
prastai būna “užimti”. Lietu
vos žmonių visiškai nedomina 
tai, kas rusiška. Valstietis 
turi savo mažą ūkį su karve ir 
dviem kiaulėm. Tuo ir rūpina
si.

Lietuviai ypač klausosi len
kų radijo, nes jis vis dar at
rodo palyginti padoresnis. 
Lenkų “Solidarumas” buvo su * 
kėlęs daug dėmesio ir vilčių 
Lietuvoje. Aplamai, lietuviai 
čekui lankytojui sudarė įspū
dį, kad yra labai gerai politiš
kai informuoti. Pogrindžio 
spaudos užsieniečiai, pasak 
jo, paprastai nepastebi.

Šveicarų laikraštyje išspaus
dinta daug įvairių smulkme
nų, apie kurias čekas turistas 
pasakojo, tačiau jas sunku pa
tikrinti. Pavyzdžiui, jis teigia, 
kad Šv. Petro ir Povilo švento
vėje po didžiuoju altorium bu
vęs surastas slaptas archyvas 
su dokumentais iki mūsų lai
kų. Tačiau ir tokie paviršuti
niški bei fragmentiški užsie
niečio įspūdžiai parodo, kaip 
Lietuva slepiama nuo užsienio 
akių, o tai savo ruoštu padeda 
gandams ir paskaloms plisti.

Kratos Latvijoje
V. Vokietijos dienraštis “Die 

Welt” vasario 18 laidoje pa
skelbė apie stiprėjančius per
sekiojimus Latvijoje. Laikraš
čio žiniomis, priespauda Latvi
joje padidėjusi su Jurijaus 
Andropovo atėjimu valdžion. 
Latvių opoziciniai sluogsniai 
mano, kad siekiama palaužti 
pastaraisiais metais sustip
rėjusį visų trijų Baltijos tau
tų tautinio savarankiškumo 
ir nepriklausomybės norą. Tai 
esą ypač svarbu dėlto, kad Bal
tijos kraštai įgauna vis dides
nę strateginę reikšmę sovieti
nei kariuomenei.

“Die Welt” rašo, kad pastaro
siomis savaitėmis sovietiniai 
organai Latvijoje masiškai 
persekioja net menkiausias re
žimo kritikos ir tautiškumo 
apraiškas.

Nuo š. m. sausio pradžios 
vien tik Rygoje kapitono Pe
terio Strautmanio vadovauja
mi kagėbistai iškratė daugiau 
kaip 50 butų. Buvo suimtas 
iki šiol dar nežinomas skai
čius asmenų. Vienas suimtųjų, 
69-rių metų tekintojas Alfre
das Levaldas, vos atgabentas 
į saugumo būstinę, mirė nuo 
širdies priepuolio. Nepaisy
dami to, kagėbistai toliau visą 
dieną kratė mirusiojo butą. Le- 
valdo našlė Austrą buvo ilgai 
tardoma gydytojų priežiūro
je. Tardytieji asmenys pasa
koja, kad kapitonas Strautma- 
nis per tardymus jiems kalbė
jęs apie prasidėjusią “naują 
sovietinės tvarkos erą”. Lmb. 

uostyje. Sandinistų vadas D. 
Ortega Šv. Tėvą sutiko politi
ne kalba, garbinančia diktato
rių A. Somozą nuvertusią revo
liuciją, puolančią JAV prez. R. 
Reagano politiką. Net ir pa
maldos Managvoje buvo pa
naudotos propagandiniams 
sandinistų režimo tikslams. 
Jono-Pauliaus II laikomas Mi
šias išniekino pirmose maldi
ninkų gretose sutelkti revoliu
cijos šalininkai, aprūpinti spe
cialiais garsintuvais, propa
gandiniais šūkiais nustelbę 
maldos žodžius. Šiltesnio su
tikimo Jonas-Paulius II susi
laukė pilietinio karo prislėg
tame Salvadore. Ten partiza
nai buvo paskelbę paliaubas 
jo trumpos viešnagės metu, 
bet jų nesilaikė kariuomenės 
vadovybė. Jonas-Paulius II Sal
vadoru! linkėjo atgauti vieny
bę, kurios dėka visi gyvento
jai vėl taptų broliais. Nerimo 
atnešė valdžios paskelbtas 
pranešimas, kad grupė parti
zanų nori nužudyti popiežių. 
Esą pas vieną automobilio mir
tinai sužeistą partizaną buvo 
rastas tos grupės sąrašas su 
aštuoniolika pasų. Partizanų 
vadovybė paneigė šiuos gan
dus kaip propagandinį val
džios triuką. Pasikėsinimas 
prieš Jono-Pauliaus II gyvybę 
neįvyko. Iš Salvadoro jis išvy
ko su valdžios pažadu praves
ti naujus demokratinius rinki
mus prieš Kalėdas.

Smūgis Maskvai
V. Vokietijos parlamento 

rinkimuose smūgio susilaukė 
Maskva, skatinusi vokiečius 
balsuoti prieš Atlanto Sąjun
gą remiančius krikščionis de
mokratus ir jų kanclerį H. Koh- 
lį. Krikščionys demokratai su
rinko 48,8% balsų, socialdemo
kratai — 38,2%, liberalai — 
6,9%, atominio nusiginklavimo 
siekiantys “žalieji” — tik 5,6%. 
Bundestagu vadinamam parla
mente krikščionys demokratai 
turės 244 atstovus, šocialde- 
mokratai — 193, liberalai — 34, 
“žalieji” — 27. Kancleris H. 
Kohlis žada ir toliau laikytis 
koalicijos su liberalais, tik šį 
kartą jiems greičiausiai bus 
sumažintas ministerijų skai
čius. Kalbama, kad užsienio 
reikalų ministeriu bus paskir
tas senasis politikas F. J. 
Straussas, vadovaujantis krikš
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čionims demokratams Bavari
joje. Nesėkmė ištiko patį H. 
Kohlį, Ludwigshafeno apylin
kėje pralaimėjusį socialdemo
kratui M. Reimannui. Už kanc
lerį balsavo 46,4% rinkėjų, už 
socialdemokratą — 47,7%. H. 
Kohlis betgi įėjo parlamentan 
kaip partijos krašto atstovas 
pagal atskirus partijom skir
tus balsus. Tie atstovai paima
mi iš partijų paruošto sąrašo, 
pasinaudojant partijų surink
tu balsų nuošimčiu.

Laisvos rankos
Kancleris H. Kohlis dabar 

turi laisvas rankas laikytis įsi
pareigojimų Atlanto Sąjungai, 
įsileisti V. Vokietijon “Per
shing 2” raketas ir skraidan
čias bombas, prieš kurias yra 
nusistačiusi Maskva. Kompar
tijos vadas J. Andropovas, no
rėdamas išvengti tų ginklų, da
bar turės padaryti rimtas nuo
laidas JAV prez. RrReaganui, 
reikalaujančiam visiško nau
jųjų vidutinio nuotolio rake
tų panaikinimo.

Grįžo darbiečiai
Australijos premjero M. 

Fraserio paskelbtus rinkimus 
laimėjo darbiečiai su savo nau
juoju vadu B.,Hawku, prieš ke
lias savaites pakeitusiu B. Hay- 
deną. Premjero M. Fraserio 
liberalų ir tautininkų koalici
ja, Australiją valdžiusi beveik 
aštuonerius metus, susilaukė 
skaudaus pralaimėjimo. Pats 
M. Fraseris tuojau pat paskel
bė pasitraukimą iš vado parei
gų. Darbiečių vadas B. Hawkas 
yra Oksfordo universitetą bai
gęs advokatas, dešimtį metų 
vadovavęs Australijos profsą
jungoms, turinčioms 2,5 mili
jono narių. Jis žada sudaryti 
tautinės vienybės siekiančią 
vyriausybę, kuri bandys su
tvarkyti ekonominius Austra
lijos reikalus — 10% peržengu
sį nedarbą ir infliaciją. Anks
tesnioji darbiečių vyriausybė 
Baltijos šalis buvo pripažinu
si Sovietų Sąjungai. Tą gėdin
gą paslaugą Maskvai atšaukė 
liberalų ir tautininkų koali
cijai vadovavęs premjeras M. 
Fraseris. Kokios užsienio po
litikos laikysis naujasis dar
biečių vadas B. Hawkas, pa
aiškės ateityje. Dabar jam rūpi 
Australijos ekonomija.
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Reikalauja reformų Lietuvoje
Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio kunigų tarybų raštas 

vyskupams ir vyskupijų valdytojams

Lietuvos kariuomenės kūrėjai-savanoriai, pagerbti Vasario 16 minėjime Toronte-Mississaugoje. Iš kairės:
V. KAZLAUSKAS, ST. PACIŪNAS ir ST. BANELIS Nuotr. St. Dabkaus

PADĖKA
1983 m. vasario 21 dieną— staigiai mirė 

mūsų mylimas vyras, ir tėvelis.

a. a. PAULIUS BUBNIS
Nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisikėlimo para

pijos kunigams už visus religinius patarnavimus. Dė
kingi esame visiems, pagerbusiems velionį, savo atsi
lankymu, užprašiusiems šv. Mišias. Taip pat gili padėka 
karsto nešėjams.

Nuliūdusi — žmona Antonina
dukterys — Irena ir Dana su šeimomis

1982 m. vasarą Vilkaviškio, 
Telšių ir Panevėžio vyskupi
jų kunigų tarybos bendru pa
reiškimu kreipėsi į Lietuvos 
vyskupus ir vyskupijų valdyto
jus, prašydamos ordinarų ko
legijoje apsvarstyti proble
mas, kurių sprendimas visiš
kai pribrendęs. Raštą pasira
šė minėtų tarybų nariai — 28 
kunigai.

Šiame dokumente pirmiau
sia keliamas pribrendęs li
turgijos suvienodinimo rei
kalas. Pageidaujamas naujas 
ganytojų aplinkraštis, kuriuo 
būtų praplečiamas gimtosios 
kalbos vartojimas Mišiose. 
Vieni ordinarai, laikydamie
si 1977 m. aplinkraščio, neda
ro jokių pakeitimų, o kiti, 
nesulaukdami naujų potvar
kių, leido atlikinėti visas apei
gas gimtąja kalba. Dėlto li
turgijoje atsirado didelis ne
vienodumas. Pareiškimo auto
riai yra įsitikinę, kad liturgi
nės reformos nereikia delsti.

Ten taip pat iškeltas klau
simas, kodėl pagal pernai iš
spausdintą katalikų kalendo- 
rių-žinyną Lietuvos vyskupų 
konferenciją sudaro du vysku
pai ir keturi kunigai, o dvie
jų sukliudytųjų eiti pareigas 
vyskupų konferencijos sudėty
je nėra. Reikia manyti, jog po 
vyskupo V. Sladkevičiaus su
grąžinimo į Kaišiadoris, šis 
ganytojas atgavo ir savo vie
tą vyskupų konferencijoje, ta
čiau klausimas toliau galioja 
dėl vyskupo J. Steponavičiaus. 
Rašte nurodoma, kad esama 
nesutarimų tarp dvasinės vy
riausybės ir kunigų dėl kuni
gų tarybų. Laukiama, kad Lie
tuvos ordinarai patvirtintų 
slaptu balsavimu jau išrink
tas kunigų tarybas, kad jos ga
lėtų sėkmingai padėti vysku
pams valdyti vyskupijas, kaip 
to reikalauja II Vatikano san- 
tarybos nuostatai.

Rašte reiškiamas kunigų ne
pasitenkinimas ordinarų elge
siu, kai jie apie savo planus 
informuoja valdžios, partijos 
Saugumo atstovus, bet dengia
si paslaptimi prieš kunigus. 
Rašte sakoma: “Lietuvos kuni
gus štai kas skaudina: dažnai 
ordinarų planus žino religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis, 
kompartijos ir Saugumo atsto
vai, o kartais net eiliniai vyk
domųjų komitetų pareigūnai, 
— tik tų planų nežino kunigai, 
kuriems rūpi Bažnyčios liki
mas”. Rašto autoriai prašo or
dinarus laiku pranešti kuni
gams visa tai, ką gali žinoti 
Bažnyčios priešai.

Atkreipiamas dėmesys į ki
tą neigiamą reiškinį Lietuvos 
Bažnyčios gyvenime. Valdžios 
pareigūnai, siekdami savo tiks
lų, ėmė skirstyti kunigus į re
akcingus ir gerus, ekstremis
tus ir lojalius valdžiai. Toks 
skirstymas pastebėtas net kuri
jose ir kunigų seminarijoje. 
Su tuo rišasi pažiūra, kad vi
sus valdžios reikalavimus vyk
dantys esą išmintingi ir tin
kami visoms pareigoms, o ne
paklusnūs ateistams, bet išti
kimi Bažnyčiai laikomi nai
viais, netinkamais į atsakin
gas vietas. Toks požiūris Baž

nyčiai esąs svetimas. “Bažny
čiai yra žinomi tik geri, pamal
dūs, uolūs kunigai ir blogi, ap
sileidę pamaldume ir sielova
dos darbe, o kartais net bend
radarbiaujantys su bedieviais 
Bažnyčios griovimo darbe”.

Trijų Lietuvos vyskupijų 
kunigų tarybos nurodo, kad re
ligijų reikalų tarybos įgalio
tinis kasmet moko dekanus, 
kaip vykdytini religinių susi
vienijimų nuostatai. Todėl 
reiškiamas pageidavimas ordi
narams, kad jie savo ruožtu 
rengtų seminarus dekanams 
apie II Vatikano santarybos 
nutarimus ir sielovados darbo 
pagerinimą.

Atkreipiamas ordinarų dė
mesys į tai, kad įgaliotinio ren
giami seminarai parapijų ko
mitetų nariams siekia griauti 
hierarchinę Bažnyčios sąran
gą. Reiškiamas pageidavimas, 
kad ordinarai savo autoritetu 
pristabdytų kurstomą nesan
taiką tarp kunigų ir tikinčių
jų. Keliamas reikalas refor
muoti kunigų seminariją, ku
rioje susidariusi nenormali 
padėtis.

Reiškiamas susirūpinimas, 
kad permažai darbuojamasi 
blaivybės srityje. Pageidau
jama rengti visose vyskupijo
se blaivybės pamaldas, kurio
se dalyvauti būtų kviečiami 
visi vyskupijos kunigai.

Paskutinis klausimas, iškel
tas rašte, liečia valdžios rei
kalavimą, kad kunigai daly
vautų politinėse taikos kon
ferencijose. Dokumente rašo
ma: “Prievartinis dalyvavimas 
taikos konferencijose nieko 
bendro neturi su taikos gyni
mu. Norint taikos, reikia pa
šalinti įtampą keliančias prie
žastis. Viena iš tokių priežas
čių yra tikėjimo laisvės varžy
mas. Mums žinomi Šventojo 
Tėvo Jono Pauliaus Antrojo 
enciklikos “Redemptor homi- 
nis” žodžiai: “Taikos pagrin
duose yra žmogaus nepažei
džiamų teisių gerbimas. Juk 
taika — tai teisingumas, o 
karas kyla iš tų teisių pažei
dimo”. Todėl kunigai, dalyvau
jantys taikos gynimo konfe
rencijose, turėtų iškelti žmo
gaus teisių negerbimo ir tikin
čiųjų persekiojimo faktus bei 
reikalauti religinės laisvės. 
Jeigu šie faktai nutylimi, ta
da tokie taikos gynėjai talki
na pasaulio viešosios nuomo
nės klaidinime, nes sudaro 
įspūdį, kad pas mus esanti pil
na tikėjimo laisvė. Tikintieji 
su pasipiktinimu klausia, kie
no įgalioti taikos konferenci
jų dalyviai pasirašinėja visos 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vardu.

Nėra žinių, ar šiuos kunigų 
tarybų iškeltus klausimus or
dinarų kolegija apsvarstė, ta
čiau dauguma jų, be abejonės, 
yra tokie sudėtingi, kad jais 
reikės dar ilgą laiką rūpintis. 
Tuo tarpu vis dar pasigendama 
katalikų pasauliečių didesnio 
sąmoningumo ir solidarumo 
poreiškių, kokiais pasižymi 
dauguma Lietuvos kunigų. Ini
ciatyva nepasižymi nė ordina
rų kolegija. Lmb.

Lietuviai dabarties Lenkijoje
Seiniškės “Aušros” straipsnis, atspindintis dabartinius mūsų tautiečių rūpesčius

AfA 
PAJAUTAI KLUPŠAITEI- 

TALATT-KELPŠIENEI 
mirus,

jos vyrą TADĄ, dukrą VITĄ su šeima, motiną EUGENIJĄ 
KLUPŠIENĘ ir brolį VAIDEVUTĮ KLUPŠĄ su šeima nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Šiauliečių Sambūris Toronte

Vyr. “Aušros” redaktorius E. Pet
ruškevičius 1982 m. 3 nr. parašė 
vedamąjį straipsnį “Be svetimų pa
galbos”. Jame autorius gvildena 
visuomeninės lietuvių kultūros 
draugijos tikslus, kurių pagrin
dinis esąs — pastoti kelią nutautė
jimui. RED.

Visi Draugijos ir ne tik 
Draugijos veiksmai turi vieną 
bendrą ir svarbiausią tikslą: 
pastoti kelią mūsų lietuviškos 
tautinės mažumos nutautėji
mui. Šis tikslas daugelį metų 
buvo ir sąmoningai, ir ne
sąmoningai slepiamas. Lyg ir 
gėdinomės apie tai viešai kal
bėti, o gal ir politinė šalies 
konjunktūra tokioms kalboms 
nebuvo palanki, ypač praėju
siame dešimtmetyje.

Tačiau dabar, ypač kai tau
tinių mažumų Lenkijoje egzis
tavimas kelissyk buvo viešai 
pripažintas aukščiausio vals
tybės pareigūno, atrodo, nėra 
reikalo mums ir toliau žodį 
“nutautėjimas” laikyti savo
tišku tabu. O jei jau taip, tai 
pradžioje pravartu išsiaiškin
ti,“ ar nutautėjimo procesas 
mūsuose vyksta, ir kur reikia 
ieškoti jo priežasčių?

Pasirodo, nėra taip jau leng
va atsakyti į šiuos du klausi
mus. Nutautėjimo procesą ge
riausiai parodytų tautinė sta
tistika, tačiau mes jos neturi
me. Net ir Centrinė statisti
kos valdyba neturi tautybinės 
Lenkijos piliečių sudėties duo
menų. Todėl net ir mokslinin
kai, kaip antai prof. Kvileckis, 
pasitenkina vien apytikriais 
skaičiais. Ir mes patys ne tik
tai nežinome, kiek žmonių lie
tuvių tautybės iš viso gyvena 
Lenkijoje, bet net tiksliai ne
žinome, kiek jų gyvena Suval
kų vaivadijoje. Galime tačiau 
pastebėti, kad vien XX-me am
žiuje lietuvių kalbinis plotas 
mūsų krašte gerokai sumažėjo. 
Štai seni ži lonės prisimena, 
kad amžiaus pradžioje lietu
vių kalba nebuvo svetima Ci
buose, kur dabar nieks jau ne
ras 'lietuvio. Taip pat šiame 
amžiuje lietuviškai buvo kal
bama Vižainio apylinkėse. Su
valkų savaitraštyje “Krajo- 
brazy” išspausdintame straips
nyje “Ku niepodleglosci” (Nr. 
17/82 paduodamos P0W orga
nizacijos aktyviausių narių, 
veikusių 1919 m. Seinuose, pa
vardės. Daug jų neabejotinai 
lietuviškos kilmės, tačiau, jei 
tie žmonės dalyvavo toje orga
nizacijoje, rodo, kad jie buvo 
nutautėję ir laikė save lenkais. 
Pagaliau imkime ir daug vė
lesnius laikus. Štai dar šešias
dešimtaisiais metais Aradnin- 
kų kaimas garsėjo lietuviška 
saviveikla. Šiuo metu jauni
mas ten jau lietuviškai bemaž 
nekalba ir sunku būtų įsteigti 
lietuvišką meno kolektyvą. Pa
vyzdžių būtų galima rasti kur 
kas daugiau.

* * *
■ Tautinių mažumų nutautėji
mo procesas yra natūralus 
reiškinys ir vyksta visur, kur 
tik gyvena tautinės mažumos. 
Vienur jis spartesnis, kitur 
lėtesnis, bet visgi vyksta. Tai 
vadinamos asimiliacijos pro
cesas. Jis ypatingai spartus 
išeivijoje, o lėtesnis tautinė
se mažumose, gyvenančiose 
autochtoniškai, kaip ir lietu
viai Punsko-Seinų krašte. Ka
dangi tai objektyvus visuome
ninis reiškinys, naivu būtų

kalbėti, kad jis gali būti 
visiškai sustabdytas, tačiau 
tai nereiškia, kad jo negalima 
sulėtinti. Nutautėjimo sulė
tinimo siekia visuoment ir vi
sose tautinėse mažumose la
biausiai tautiškai susipratusi 
tos mažumos dalis. Geriausias 
pavyzdys tai jaunosios lietu
viškosios inteligentijos pa
stangos, siekiant tautinio ir 
nacionalinio lietuvių tautos 
atgimimo XIX-jo amžiaus pa
baigoje. Šiuo metu tokią ro
lę atlieka visos tautinės or
ganizacijos išeivijoje, nežiū
rint jų politinių nusistatymų.

Mūsų sąlygomįs ši rolė ati
tenka Lietuvių visuomeninei 
kultūros draugijai, jos ak
tyvistams, visuomenininkams, 
mokytojams ir pan. Norint vis
gi nutautėjimo procesą lėtinti, 
būtina pažinti jo priežastis, jo 
varomąją jėgą.

Daug yra tų nutautėjimo “va
romųjų jėgų”. Viena stipriau
sių, tai šalies civilizacinė pa
žanga. Taip buvo žiloj praeity, 
taip yra ir dabaįr. Prisiminki
me, kad lietuviška dvasia Lie
tuvoje XIX a. buvo išlikusi kai
me, baudžiauninkų tarpe, nes 
į ten ano laiko civilizacijos 
“naujovės”, o su jomis ir len
kėjimas nebuvo dar prasisky- 
nę kelio. Greičiausiai sulen
kėjo tautos viršūnės —- bajori
ja. Šiuo metu civilizacijos ir 
nutautėjimo ryšys truputį ki
toks, bet visgi jis matomas. 
Lenkijai ekonomiškai besivys
tant, sustiprėjo žmonių gamy
biniai santykiai, lietuviškas 
kaimas pasidarė judresnis, 
kaimiečiai pradėjo važinėti, 
palaikyti dalykiškus ryšius su 
kaimynais lenkais, kilo rei
kalas dažnai vartoti lenkų kal
bą, pagaliau pradėjo kurtis 
mišrios šeimos. Visa tai, be 
abejo, spartina nutautėjimą. 
Civilizacijos pažanga pasi
reiškė ir tuo, kad pasidarė 
visiems prieinamos masinės 
informacijos priemonės: spau
da. knyga, radijas, televizija. 
Pastebima ir lietuvių mig
racija į šalies gilumą, į miestus, 
kas taip pat nepasilieka be 
įtakos tautiškumui. Mes nepa
tyrėme dar industrializacijos, 
p ten, kur pramonė sparčiai 
auga, nutautėjimas ypač ryš
kus. Pavyzdžiu tegul būna sor- 
bai — lužikėnai, gyveną Vokie
tijos Demokratijoje Respubli
koje. Matydami šitai, jokiu bū
du negalime už tai kaltinti 
valstybės, juk nieks iš mūsų 
nenorėtų atsilikti, nenorėtų 
atsisakyti to visko, ką jam da
vė audringa civilizacijos pa
žanga. Vadinasi, šį veiksnį 
reikia priimti kaip natūralų 
ir kovoti būtų ir beprasmiška, 
ir juokinga.

Yra tačiau ir kitų faktorių, 
kurie nutautėjimą gerokai 
spartina ir su kuriais kovoti 
ir galima, ir būtina, jei nori
me ir ateity, kiek galim, ilgiau 
pasilikti lietuviais.

* * *
Pirmas, gal ir svarbiausias 

dalykas, tai kalbos išlaikymas. 
Tol išlaikysime savo tautinį 
savitumą, kol mokėsime lietu
viškai kalbėti. Sakoma: “garbė 
svetima kalba kalbėti, bet gėda 
savos nemokėti”.

Prieš kokį laiką per televizi
ją kalbėjo vienas atsargos ka
pitonas, Silezijos sukilimo da
lyvis. Jis papasakojo, kad anais 
laikais, apie 1919 m., buvo iki 
ašarų susijaudinęs, kai kažkur

prie Opolės iš vieno vaiko iš
girdo: aš nemoku vokiškai. Ma
ne mama išmokė lenkiškai. Da
bar gal atrodytų mums absur
diška gyventi Vokietijoje 
(anais laikais Opolė priklau
sė Vokietijai) ir nemokėti vo
kiečių kalbos. Anais laikais 
tai visgi buvo teigiams reiš
kinys.

Toli mums iki lenkiško pat
riotiškumo, iki lenkų tautinio 
užsispyrimo. Tačiau, kad jau 
savo kalbos pernelyg dažnai 
negerbiame, tai faktas. Štai 
keletas pavyzdžių.

Kai Punsko apylinkėe kūrėsi 
mokyklos su lietuvių dėstomą
ja kalba, galima buvo nugirsti 
ir tokius pasisakymus: ar gi 
toli su ta lietuvių kalba nu
važiuosi? (suprask, ką gyve
nime pasieksi?)

Punsko kapinės gal lietuviš
kiausios iš visų kapinių šita
me krašte. O pasižiūrėkime, 
kiek ten klaidų, įveltų antka
pių užrašuose. Nejaugi, staty
dami brangų antkapį, nesuran
dame tiek laiko, kad pasiklaus- 
tume kurio nors mokytojo, ari: 
taisyklingai užrašome ant 
marmuro.

O kaip vertinti tokį inciden
tą? Štai atvyksta Punskan lie
tuvis, įžengia į parduotuvę ir 
kažko lenkiškai prašo. Parda
vėja nustebusi teiraujasi, ar 
tas jau pamiršęs lietuviškai 
kalbėti. Šitai labai įžeidę mū
sų oficialų pilietį, kuris rašo 
skundą viršininkams, atseit 
pardavėja verčia jį kalbėti 
lietuviškai, kuomet valstybi
nė kalba yra lenkų.

Kalbos nevertinimas tai ne 
tiktai Punsko-Seinų krašto 
lietuvių “monopolis”. Štai ne
seniai pateko į rankas lietu
viška plokštelė, išleista Fe- 
deralinėje Vokietijoje. Ant 
plokštelės voko ne daugiau de
šimties lietuviškai išspausdin
tų žodžių, bet ir ten neapsiėjo 
be klaidos. Kitados, taip pat 
svetur, teko susitikti su rimtų 
žmonių teigimu, kad atseit ne
svarbu, kuria mes kalba oficia
liai kalbame, svarbu, kuo mes 
jaučiamės. Ar tikrai jau ne
svarbu, nesu toks tikras, jei 
turėsime omeny, kad kalba tai 
pagrindinis dalykas, kuris 
mus skiria nuo kitų tautų ir 
tautybių.

Jau anksčiau minėjau girti
ną mūsų bičiulių lenkų patrio
tinį, tautinį atkaklumą. Tuo 
teisėtai didžiuojasi lenkų 
tauta, todėl ji. kažkada rusin
ta ir vokietinta, nenustojo sa
vo tautinių vertybių, išliko, 
išsaugojo savo kultūrą.

Lenkų tauta gerbia ne tiktai 
savo kalbą, bet gal labiausiai 
savo praeitį. Gerbdami sten
giasi ją nuodugniai pažinti. 
Apie lenkų praeitį parašyta 
dešimtys tūkstančių knygų ir 
ne tiktai vadovėlių ar moksli
nių veikalų. Sunku rasti savait
raštį ar mėnraštį, kuris kiek
viename numeryje nespaus
dintų istorinės medžiagos. Vi
sapusiškai išnagrinėti tiek 
žymūs, tiek mažai kam žinomi, 
vietinės reikšmės įvykiai. Se
niai jau šioje šalyje nebėra 
temų, kurias būtų galima pa
vadinti neliečiamomis. Vado
vaujamasi čia principu, kurį 
taip taikliai apibrėžė žurna
listas televizijos laidoje š. m. 
birželio 26 d., vadovaudamas 
publicistinei diskusijai apie

(Nukelta į 9-tą psl.)

PADĖKA 
AfA 

mylimai žmonai OLGAI mirus, 
reiškiu nuoširdžią padėką: Toronto Prisikėlimo pa
rapijos klebonui ir kunigams už Mišias, maldas 
šventovėje ir laidotuvių namuose.

Taip pat reiškiu padėką atsiuntusiems gėles, 
nešusiems karstą, visiems dalyvavusiems maldo
se ir palydėjusiems žmoną į amžino poilsio vietą.

Ačiū už užuojautas mano sunkiose valandose.

Su pagarba Jums-
Juozas Šatui (Svetulevičius)

AfA 
JONUI DUOBAI 

mirus,
jo žmoną MARIJĄ, dukterį. LILLI, sūnus DENĮ ir 
ALBERTĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Konstancija ir Bronius Kaminskai 
Jūratė Kaminskaitė
Aldona, Gus Hubbard 
Juozas Kėžinaitis

AfA 
PAJAUTAI 

TALATT-KELPŠIENEI
mirus, 

jos vyrą TADĄ, dukrą VITĄ su šeima, mamytę 
EUGENIJĄ KLUPŠIENĘ ir brolį VAIDĄ KLUPŠĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

V. Kalendrienė V. V. Paškai
J. A. Kaziliai I. R. Raškauskai

O. M. Yčai

Onabian Srt jfBlemorials: 3Ltii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

★
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokomos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Avė.' t 

Tel. 699-4444



“Tai ne gyventojų išrinkta valdžia”
Augštųjų JAV pareigūnų pareiškimai Lietuvos nepriklausomybės 

šventės proga kongreso posėdžiuose

Mūsų bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 65-jų metinių 
šventė iškilmingai buvo pa
minėta daugelyje lietuvių tel
kinių laisvajame pasaulyje. 
Ji deramai buvo prisiminta 
ir sostinėje Vašingtone augš
tųjų šio krašto pareigūnų.

JAV sekretorius George 
Shultzas, vos spėjęs grįžti 
iš kelionės Azijoje, Lietuvos 
atstovui Vašingtone dr. S. Rač
kiui atsiuntė sveikinimų, ku
riame rašoma: “Jungtinės 
Valstybės 1940 metais nedvi
prasmiškai pasmerkė sovietų 
įvykdytų aneksijų ir tebesmer- 
kia jų šiandien. Mes nepripa- 
žįstam smurtiško Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sųjungų. 
Šioji vyriausybė, kaip ir anks
tesnės vyriausybės, gerbia Jū
sų tautiečių kovų dėl laisvės 
ir lieka pasiryžusi (taip elg
tis), kad iš atminties neišdil
tų tai, kas atsitiko Lietuvoje 
prieš su viršum 40 metų ir kad 
tada padaryta skriauda vienų 
dienų būtų atitaisyta. Jus ger- 
biųs George P. Shultz”.

Prezidentas Reaganas, vyk
dydamas bendrų kongreso pri
imtų rezolucijų, vasario 16 die
nų paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybės Diena Jungtinė
se Valstybėse. Prezidentas 
savo proklamacijoje pažymėjo, 
kad Lietuvos žmonės prarado 
laisvo apsisprendimo teises, 
kai 1940 m. Lietuvai buvo pri
mesta sovietų tironija. Pre
zidento proklamacijoje pa
brėžiama, kad JAV niekad ne
pripažino prievartinio Lie
tuvos įjungimo Sovietų Sųjun- 
gos sudėtin, ir išreiškiama 
viltis, jog laisvės palaima 
vienų dienų bus sugrųžinta 
Lietuvos žmonėms.

Minėjimas senate
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė senate paminėta vasa
rio 16 d. visumos posėdyje. 
Apie Lietuvų kalbėjo senato 
užsienio santykių komisijos 
pirm. Charles Percy (R-Ill.). 
Jis pareiškė: "Drųsus ir įkvė
piantis Lietuvos respublikos 
gyvenimas buvo tragiškai nu
trauktas 1940 m., kai sovieti
nė Rusija smurtu aneksavo 
Lietuvų kartu su kitomis Bal
tijos valstybėmis — Latvija 
ir Estija”.

Senatorius užsiminė, kad 
1966 m. jis lankėsi Baltijos 
respublikose: “Koks laimin
gas buvau, kad galėjau aplan
kyti anas sritis, pats savo aki
mis išvysti tų tautų pastangas 
išlaikyti gyvus savo teisėtus 
siekius. Jos niekados nesutiko 
ir niekados nesutiks su minti
mi, kad jų nepriklausomybė 
buvo užslopinta amžinai”.

Sen. Percy priminė, kad po 
to, kai jis lankėsi Maskvoje 
ir Kremliuje, sovietų parei
gūnai jį klausinėjo: “Ar aplan
kėte mūsų valdžių Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje?” Aš at
sakiau: “Ne. Neaplankiau dėl 
vienos paprastos priežasties: 
mes Jungtinėse Valstybėse tų 
anose įstaigose sėdinčių as
menų nelaikome valdžia. Tai 
ne gyventojų išrinkta valdžia!”

Kalbėjo ir įtakingos sena
to finansų komisijos pirminin
kas sen. Robert Dole (R-Kan.), 
pirmasis Amerikos astronau
tas, dabartinis senatorius 
John Glenn (D-Ohio), kuris 
pareiškė, kad sovietų elgesys 
Lietuvoje ir kitose Baltijos 
valstybėse juokais paverčia 
jų tarptautinius pasižadėji

Trys įdomios lietuvių 
ekskursijos 1983 metais 
ŠV. ŽEMĖ - EGIPTAS - GRAIKIJA - 18 dienų 

kelionė - balandžio mėn. 21 dieną 
Kaina iš Niujorko — $2275.00

KELIONĖ į SKANDINAVIJĄ — 19 dienų - bir
želio mėn. 4 dieną 
Kaina iš Niujorko — $2295.00

ISPANIJA - LIURDAS - PARYŽIUS -14 dienų kelionė 
- rugpjūčio mėn. 27 dieną 
Kaina iš Niujorko — $1795.00

Kelionių brošiūros, smulkesnė informacija ir registracija per: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643, USA

. Tel. (312)238-9767

mus gerbti pagrindines žmo
gaus teises.

Nors senate Lietuvos nepri
klausomybės šventė buvo pa
minėta uždarame visumos po
sėdyje, tačiau visų senatorių 
kalbų tekstai yra ištisai pa
skelbti leidinyje “Congressio
nal Record”. Šis leidinys yra 
prieinamas kiekvienam. Kaip 
istorinis dokumentas lieka 
archyvuose.

Atstovų rūmuose
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas JAV atsto
vų rūmuose įvyko vasario 17 
d. Prieš posėdžio atidarymų 
lietuvių delegacijų priėmė 
atstovų rūmų pirmininko pa
vaduotojas Jim Wright. Ats
tovų rūmų posėdžiai papras
tai pradedami malda, kurių 
sukalbėjo iš Čikagos atvykęs 
tenykštės Marquette Parko 
Gimimo Švč. Mergelės Mari
jos lietuvių parapijos kle
bonas kun. Antanas Zakaraus
kas, pirmųjų imigrantų sūnus, 
puikiai kalbus gimtųja ang
lų ir lietuvių kalbomis. Su juo 
iš Čikagos į minėjimų atskri
do ir Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija, kurion įsijun
gė Lietuvos atstovas Vašing
tone dr. S. Bačkis ir eilė Va
šingtono bei apylinkės lietu
vių.

Lietuvai paminėti skirta 
posėdžio dalimi rūpinosi at
stovų rūmų narys Frank 
Annunzio iš Illinojaus vals
tijos, kuris savo kalboje pa
reiškė: “Lietuva yra viena iš 
tų aukų grubiuose bandymuo
se, kuriuose siekiama primes
ti rusų kalbų ir rusiškų val
džių nerusiškoms tautoms ...”

Atstovų rūmų respublikonų 
vadas Robert Michel iš Illino
jaus valstijos kalbėjo: “Visi, 
kurie matė leidinį ‘Žmogaus 
teisių pažeidimai sovietų oku
puotoje Lietuvoje’, žino sovie
tų darbus, paneigiančius žmo
gaus teises, slopinančius re
ligijos laisvę ir atsisakančius 
duoti lietuvių tautai laisvės 
teisę ...”

Atstovų rūmų užsienio reika
lų komisijos pirm. ClemetZab- 
locki iš Wisconsino valstijos 
pareiškė: “Jungtinės Valsty
bės pasilieka įsipareigojusios 
taikyti teisių principus Lie
tuvai ir kitiems kraštams. Mes 
stovime už laisvę, laisvo ap
sisprendimo teisę ir gerbiame 
pagrindines paskiro asmens 
teises visur... Lietuviai, 
kaip ir kitos prislėgtos tautos, 
siekia teisės išreikšti savo nuo
monę, džaugtis sava kultūra ir 
nusistatyti savo ateities pla
nus”.

Naujai išrinktasis atstovų 
rūmų narys Richard Durbin, 
demokratas iš Ilinojaus vals
tijos, kurio motina yra lietu
vė iš Jurbarko, taip kalbėjo: 
“Aš esu buvęs Lietuvoje ir sa
vo akimis mačiau rusų užma
čias išrauti tautiškumų, var
žyti laisves ir atgrasinti nuo 
tikėjimo. Bet tai jiems nesi
seka Lietuvoje, kaip ir kito
se Baltijos šalyse, sovietų pa
vergtose. Žmonės ten nori būti 
laisvi...”

Iš šių pareiškirąų, kurių tik 
nedidelė dalis čia cituojama, 
matome, kad daugelis JAV se
natorių ir atstovų rūmų narių 
apie padėtį Lietuvoje ir kito
se Baltijos respublikose yra 
gerai informuoti. Jie siekia, 
kad ten labiau būtų gerbiamos 
žmogaus teisės ir tikėjimo lais
vė, tačiau nė vienas nesiūlo 
jėga tas respublikas išvaduoti. 
Visi jie įsitikinę, kad išsiva
davimas turi ateiti iš vidaus.

Kanados parlamento rūmuose, kur 1983 m. vasario 16 dieną buvo surengtas baltiečių vakaras, f priėmimą atsi
lankė ir ministeris pirmininkas 1’. E. TRUDEAU (viduryje). Jo dešinėje — vakaro rengėjų komisijos pirm. inž. J. 
V. DANYS, Latvijos konsulo žmona ponia UPENIEKS: kairėje —Estijos konsulas I. HEINSOO Nuotr. L. Giriūno

Dvasiškių delegacija, gynusį sovietinę sistemą
Pirmoji ekumeninė delegacija iš Sovietų Sąjungos po 1955 metų Britanijoje. Joje dalyvavo 

ir vienas lietuvis
kė kalbų Dublino kunigų semi
narijoje lotyniškai.

Kanterburio arkivyskupas 
dr. Robert Runcie, tapęs Bri
tų Bendrijų Tarybos preziden
tu, pasiuntė Sovietų Sųjungos 
dvasiškiams kvietimų, kad įvai
rių tikybų delegacija atvyk
tų susipažinti su Britanijos 
Bendrijų veikla.

Ir štai 1983 m. sausio 10 d. 
atvyko 11 asmenų delegacija, 
kuriai vadovavo Kijevo metro
politas Philaretas. Jos sudė
tyje buvo Nina Bobrova, prof. 
V. Sorokinas, Aleksiejus Bu- 
jewskis, armėnų vyskupas Mer- 
ses Bazaboljanas, Gruzijos 
arkiv. Konstantinas, baptistų 
Aleksiejus Byčkovas ir Alek
siejus Stojanas, latvių liute
ronų arkiv. Janis Matulis, es
tų arkiv. dr. Edward Hark, lie
tuvių mons. Juozas Žemaitis, 
Šakių parapijos klebonas ir 
dekanas.

Londono aerodrome juos pa
sitiko Britų Bendrijų Tarybos 
delegacija ir Londono lietu
vių parapijos klebonas kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC, nes 
buvo gauta žinia iš Lietuvos 
vyskupų konferencijos, kad 
atvyks vienas lietuvis kunigas.

PRIĖMIMAI
Pirmos dienos dalį svečiai 

praleido Kanterburio mieste 
pas anglikonų arkiv. Runcie.

Vakare Addingtono rūmuo
se, Croydone, įvyko oficialus 
delegacijos sutikimas. Svei
kinimo kalbų pasakė kan. P. 
Oestreicher — generalinis 
sekretorius užsienio reika
lams. Sovietinės delegacijos 
pirm, metropolitas Philare
tas dėkojo už iškvietimų ir 
pasidžiaugė sudėtinga savo 
delegacija; likusių savo kal
bos dalį jis paskyrė nusigink
lavimo temai, nors atvažiavo 
tikybiniais reikalais. Vaka
rienės metu įvyko puikus re
liginės muzikos koncertas 
(Addingtono rūmuose yra įsi
kūrusi religinės muzikos aka
demija). Čia mūsiškis mons. 
J. Žemaitis susidūrė su ang
liška katalikų spauda. Pasi
rodė. kad jis nemoka anglų 
kalbos ir mažai moka rusų ir 
vokiečių kalbas.

Sausio 12 d. Addingtono rū
muose vyko pasitarimai, ku
riuose buvo daug kalbama 
apie nusiginklavimų ir žmo
gaus teises. Čia gana aiškių 
kalbų pasakė Londono orto
doksų arkivyskupas. Esą žo
džiai turi būti paremti dar
bais ir žmogaus teisių respek- 
tavimu. Jis išvardino sovie
tų nesilaikymų žmogaus tei
sių Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir dabar Afganistano atvejais. 
Kan. P. Oestreicheris priminė, 
kad taika bus tada, kai ji bus 
paremta teisingumu ir žmo
gaus teisėmis. Šiuose pasita
rimuose buvo pasakyta sve
čiams, kad pas juos nėra nei 
tikros laisvės, nei žmogaus 
teisių.

Sausio 13 d. delegacija bu
vo suskirstyta j tris grupes lan
kytis Valijoje, Škotijoje ir Ai
rijoje. Delegacijos vedėjas 
Philaretas ir mons. J. Žemai
tis, lydimi John Lawrence (jis 
kalba rusiškai), išvyko į Dubli
nu, kur mons. J. Žemaitis pasa-

Sausio 17 d. visi grįžo į Lon
donu ir buvo apgyvendinti Lon
dono vokiečių katalikų centre 
— netoli nuo lietuvių švento
vės. Visa delegacija buvo pa
kviesta aplankyti Londono or
todoksų arkivyskupų Anthony 
Bloom-Thiateirų.

Pavakaryje buvo suruoštas 
priėmimas Kanterburio arki
vyskupo Lambet rūmuose, ku
riame dalyvavo gausus būrys 
dvasiškių ir civilių veikėjų. 
Su oficialiu kvietimu dalyva
vo Londono lietuvių parapijos 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC.

Sausio 18 d. delegacija lan
kė metodistų, kvakerių ir ka
talikų būstines. Vakare buvo 
suruoštas priėmimas parla
mento rūmuose. Parlamento 
pirmininkas Thomas savo kal
boje sovietinei delegacijai 
priminė, kad Sovietų Sųjun- 
goje nėra laisvės, pvz. žy
dams neleidžia išvažiuoti. Po 
to buvo aprodyti parlamento 
rūmai, leista stebėti parla
mento posėdį, kuriame pirmi
ninkas priminė, kad britų par
lamentas posėdžiauja 200 die
nų į metus, sovietų — tik 20 
dienų. Šiame priėmime daly
vavo ir Londono lietuvių pa
rapijos klebonas, kuriam bu
vo atsiųstas oficialus kvie
timas.

Sausio 19 d. buvo ortodoksų 
šventė — Trys Karaliai. Orto
doksai delegacijos nariai da
lyvavo Londono ortodoksų ka
tedros pamaldose.

PAS KARDINOLĄ
Baptistai lankė baptistų 

centrų Londone, o mūsiškis 
mons. J. Žemaitis lankėsi pas 
Westminsterio arkivyskupų 
kardinolų Basil Hume, OSB. 
Kartu dalyvavo ir kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, kuris ėjo ir 
vertėjo pareigas. Tų dienų po
sėdžiavo Anglijos katalikų 
vyskupai, todėl čia svečiui te
ko susitikti su Liverpoolio 
arkivyskupu D. Varlock bei ki
tais vyskupais ir su Europos 
vyskupų konferencijos sekre
toriais — prel. D. Dorris, G. 
Leonard, Olgird Stepan (len
kas). Christopheriu — anglų 
žurnalo “Economist" Rytų Eu
ropos skyriaus vedėju ir dau
geliu kitų katalikų veikėjų.

Buvo pasikeista dovanomis. 
Mons. J. Žemaitis įteikė kar
dinolui B. Hume Šakių švento
vės albumų, kaip ji atrodė po 
karo ir kaip dabar atrodo. Kar
dinolas jam davė labai gražiai 
išleistų 1983 m. kalendorių 
kaip atminima popiežiaus vi
zito Britanijoje ir Westmins
terio katedros berniukų choro 
plokštelę. Gen. vikaras D. Nor
ris mons. J. Žemaičiui davė 
700 rožinių parvežti Lietuvos 
tikintiesiems. Tie rožiniai bu
vo siųsti iš Argentinos West- 
ministerio arkivyskupijai, kad 
kartu melstųsi už taikų pieti
niame Atlante Falklando karo 
metu. Karas betgi greičiau pa
sibaigė. negu rožiniai pasiekė 
Britanijų. Tie rožiniai iške
liavo į Lietuvų.

PAS LIETUVIUS
Mons. J. Žemaitis po pasima

tymo su kardinolu atvyko ap
žiūrėti lietuvių šventovės Lon
done. Viskų jam aprodė para
pijos tarybos žmonės. Švento
vė jam labai patiko, sakė neti
kėjęs, kad už Lietuvos ribų 
yra tokių gražių šventovių.

Klebonijoje jam buvo staig
mena — čia jo laukė arkivysku
pas dr. J. Bulaitis ir parapi
jos klebonas kun. dr. J. Sake
vičius, MIC. Vėliau atvyko Bri
tanijos Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos sekreto
rius inž. R. Baublys. Tame 
trumpame susitikime lietuviš
kos parapijos centre dalyva
vo penketas žmonių.

Po pietų 4 v. mons. J. Že
maičiui reikėjo prisijungti 
prie sovietinės delegacijos, 
kuri turėjo dalyvauti Šv. Pau
liaus katedroje vakariniuo
se mišparuose. Nuvykus tak
siu prie katedros, pasirodė 
demonstracija, kurių surengė 
prieš sovietinę delegacijų dvi 
skirtingos organizacijos: Čam- 
paign to Free the Siberian Se
ven ir žydų moterų tarptauti
nis 35-tasis komitetas. Demons
tracijai impulsų davė šis fak
tas: kai baptiste Vaščenka, 
radusi prieglaudų ambasados 
patalpose Maskvoje, telefonu 
perdavė laiškų baptistų vado
vui Aleksiejui Byčkovui, pra
šydama pagalbos, šis atsisakė.

Demonstracija buvo gerai or
ganizuota. Daugumoje plaka
tų šūkiai buvo užrašyti rusų 
kalba. Kiekvienam delegaci
jos nariui buvo įteikti vokai 
su minėtu Vaščenkos laišku ir 
prašymu, kad atkreiptų dėme
sį į valdžios nusikaltimus 
prieš religijų. Vokų negavo 
tik trys baltiečiai delega
cijos nariai. Mons. J. Žemai
tis, pamatęs šių demonstraci
jų, atrodė lyg ir nusigandęs. 
Kai BBC televizijos reporteris 
norėjo jį apklausinėti, atsi
sakė.

KATEDRA IR SPAUDA
Delegacijų ant Šv. Pauliaus 

katedros laiptų pasitiko ka
tedros administratorius Alan 
Webster ir katedros prokura
torius Douglas Webster (bro
liai). Iškilmingoje eisenoje 
buvo nueita prie altoriaus ir 
atgiedoti mišparai. BBC repor
teris padarė filmų, kuris bu
vo rodomas sekmadienio tele
vizinėje vakaro programoje 
“Sunday Night".

Po mišparų BBC televizijos 
reporteris norėjo padaryti 
pokalbį su prof. V. Sorokinu. 
Nina Bobrova, Aleksiejum Bu- 
jewskiu. bet metropolitas Phi
laretas pareiškė neleisiųs nie
kam dalyvauti tame pokalbyje, 
nes tai esųs sumoksiąs prieš 
juos. Įsikišus Britų Bendrijų 
Tarybos atstovams, jis leido, 
bet V. Sorokinas atsisakė da
lyvauti. Dalyvavo tik Nina Bob
rova ir A. Bujewskis.

Kiek anksčiau britų spauda 
rašė apie prof. V. Sorokino 
ištikimybę KGB. Ta vakarų vi
sa sovietinė dvasiškių dele
gacija pasidarė labai nerviš
ka. Tai buvo jaučiama Šv. Pau
liaus katedros klebonijoje per 
priėmimų. (Nukelta į 6-tą psl.)
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Ne su okupantu koegzistuoti...
Dalis Lietuvos atstovo Vinco Balicko kalbos 

Vasario 16 iškilmėje Britanijos Londone
Mums, kurie gyvename lais

vame krašte, kurie galime nau
dotis pilna laisve, kurdami sau 
patogų materialinį gyvenimų, 
yra nemažas pavojus paskęsti 
toje mūsų kasdienybės rutino
je. Pagal dr. Juozų Eretų, trem
tis ir išeivija nėra prakeiki
mas, o uždavinys, misija. Toji 
dvejopa misija yra — kūrybiš
kai įsijungti į naujojo krašto 
gyvenimų, bet savo idealais ir 
dvasia pasilikti ištikimais Lie
tuvos sūnumis bei dukromis.

Svarbiausioji lietuviška ver
tybė yra vienybė, o esminė lie
tuviškumo sųlyga yra lietuviš
ka dvasia. Kiekvienas lietuvių 
kilmės asmuo gali ir turi prie 
lietuviškų reikalų prisidėti. 
Kultūros ugdymas yra labai 
svarbus uždavinys, nes juo pra
ilginama mūsų tautinė būtis 
išeivijoje. Niekas negali žino
ti, kaip ilgai mūsų išeivija iš
silaikys, nes žmonės emigraci
joje ištirpsta, — bet rūpi, ar 
išeivijoje atliksime mums skir
tų uždavinį Lietuvai.

Pagrindinis išeivijos lietu
vių uždavinys yra gyventi Lie
tuvai: ne su okupantu koegzis
tuoti, o lietuvių tautai egzis
tuoti. Tauta, kaip ir motina, 
neišsižada savųjų. Kaip nenu
stojame buvę savo tėvų vaikai, 
nors ir paliekame gimtuosius 
namus, taip nenustojame būti 
savo tautos vaikais, nors gims
tame svetimame krašte. Mus 
jungia kraujo ryšys, kuris pa
silieka tvirtesnis už gimimo 
vietų. Per tėvus mes siejamės 
su kartų kartomis, kūrusiomis 
lietuvių tautos istorijų. Is
torija ir yra ta didvyrių žemė, 
kuriai priklausome savo dva
sia, nežiūrint kur bebūtume 
gimę.

Svetimais keliais vaikščio
dami, laimės nerasime. Tėvy
nės rūpesčiai mūsų tragiškų 
padėtį palengvina, nes jie nu
tiesia tiltus į tikrosios tė
viškės sodybas. Be abejonės, 
sunku giedoti Viešpačiui gies
mes svetimame krašte, sako 
psalmistas Šv. Rašte. Todėl 
jis tiesiog prisiekia, primin
damas tėvynės meilės būtinu
mų, sakydamas: “Pirmiau man 
ranka tenudžius, ir mano lie

SVEIKINIMAI
II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOMS
Sveikinimai II Pasaulio Lietuvių Dienoms ir skelbimai 

bus spausdinami VI JA V ir Kanados dainų šventės pro
gramoje. Pilno puslapio kaina — $100.00, pusė puslapio 
— $50.00, ketvirtis puslapio — $25.00 JAV valiuta.
Sveikinimų ar skelbimų tekstą ir čekį "Lithuanian 

World Festival, Inc." vardu siųsti Sofijai Džiugienei, 
7240 So. Mozart St. Chicago, IL 60629, USA.
Sveikinimai ir skelbimai turi būti gauti prieš š. m. 

balandžio 15 dieną. Dainų Šventės programa bus pla
tinama per visas Pasaulio Lietuvių Dienas.

Baltijos grožybės 1983
Aplankykite Lietuvą gegužės, birželio, liepos ir 

rugpjūčio mėnesiais. Išvykstama iš Niujorko, Montrealio, 
Los Angeles ir Seattle didžiaisiais "Finnair” lėktuvais. Skren
dama tiesai į Helsinki, laivu — į Taliną iš ten — autobusu į 
Rygą. Iš Rygos lėktuvu - į Vilnių ir iš Vilniaus - tiesiai į Taliną.

Mažosios ekskursijos - 10 naktų (11 dienų) -
5 naktys Vilniuje dvi - Rygoje, 2 - Helsinkyje.

Kainos: iš Niujorko ir Montrealio $1,353.00 - $1,561.00, 
iš Seattle $1,487.00 — $1,692.00, iš Los Angeles 

$1.628.00 — $1,797.00.

Didžiosios ekskursijos - 14 naktų (15 dienų) - 
5 naktys Vilniuje, 2 - Rygoje, 3 - Taline, 3 - Helsin
kyje.

Kainos - iš Niujorko ir Montrealio $1.515.00 - $1,723.00, 
iš Seattle $1.649.00 — $1,854.00, iš Los Angeles 
$1,790.00 —$1.959.00.

Įskaitoma į kelionę: visas maistas, pervežimai, taksiai, pirmos 
klasės viešbučiai Helsinkyje, Rygoje, Taline ir Vilniuje; 
dieninės ekskursijos Baltijos kraštuose (pasirinktina pro
grama Helsinkyje), ekskursijos į Kauną ir Trakus. Viešbučių 
kainos — dviem viename kambaryje, lėktuvų kainos 10-ties 
grupei nuo 1983 m. sausio 1 dienos.
Nuolaidos užsisakantiems prieš kovo 30 dieną.

Informacijų teiraukitės Stephonie Horton, 
Union Tours Inc.
6 Eost 36 Street, New York, N.Y. 10016, USA.

Tel. (212)683-9500.

žuvis prie gomurio tepriaugs, 
negu aš tave pamiršiu ar išsi
žadėsiu, o mano Tėvyne”.

Mes nesame pirmieji išvesti 
į išeivijos dykumas. Nei pir
mieji, kurie po ilgos kelionės 
manome esu paklydę. Mozė ke
lionėse per dykumas rado sa
vuosius paklydimo ir apsivyli
mo palaužtus, nes pažadėtoji 
žemė dar buvo toli. Mūsų ke
lionė nėra lengva, bet atsimin
kime, kad pavergtųjų mūsų 
brolių krašte ji yra daug sun
kesnė.

Jau greit sueis 43 metai, kai 
Sovietų Rusija, pasinaudoda
ma slaptu susitarimu su Hit
lerio Vokietija, kariškai oku
pavo Lietuvų ir prijungė jų 
prie Maskvos. Totališkai pa
vergusi lietuvių tautų, ji kė
sinasi jų surusinti ir pavers
ti aklu Maskvos įrankiu.

Tačiau Lietuvos teisę atsta
tyti savo nepriklausomybę pri
pažįsta visi geros valios žmo
nės. Žymių valstybės asmenų 
pasisakymai tuo reikalu yra 
mums žinomi. Tarptautinėse 
konferencijose sovietų oku
pacija Lietuvoje buvo nekar
tų cituojama, kaip ryškus Sov. 
Rusijos imperializmo pavyz
dys. Paskutiniu laiku, kaip 
žinome iš spaudos, Baltijos 
valstybių klausimu pasisakė 
ir Europos parlamentas, pri
imdamas atitinkamų rezoliu- 
cijų.

Visa bėda yra ta, kad pro
blemos esmė glūdi laiko klau
sime, nes šių dalykų negali
ma matuoti pagal žmogiškų- 
jį amžių, kuris yra tik aki
mirka tautos istorijoje. Norė
dami laimėti savo tautos ko
vų už laisvę, turime įsisųmo- 
ninti, kad betkoks pasiprie
šinimas neteisybei turi tiktai 
vienų laiko ribų, būtent, jis 
yra vykdomas tol, kol toji ne
teisybė bus pašalinta.

Todėl, kad ir kiek laiko tęs
tųsi Lietuvos okupacija, pa
saulyje neprivalo nutilti lie
tuvių reikalavimas, kad mūsų 
tautos valia, išreikšta Vasa
rio 16-tos aktu, būtų įvykdy
ta. Tvirtai tikėkime, kad ji 
bus įvykdyta.
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PAVERGTOJE TEVYfflE
LIETUVIAI PASAULYJE

JAUNIMO ŠOKIAI
“Tiesos” atstovė Zonė Šiulie- 

nė sausio 21 d. laidoje paliečia 
nesklandumus ir netgi chuliga
nizmo veiksmus jaunimo šokiuo
se, pateikdama konkrečių pavyz
džių. Ukmergės kultūros rūmuo
se šeštadienio vakarą šoko apie 
500 vaikinų ir merginų: “Staiga 
salę užplūdo kažkokie troškūs 
bjauraus kvapo dūmai. Niekas 
aplinkui neliepsnojo, bet dū
mai virto kamuoliais. Šokių sa
lėje kilo sąmyšis. Laimei, neto
liese, o ir pačioje salėje buvę 
milicijos darbuotojai padarė 
tvarką. Didelė tragedija neįvyko 
tik per plauką ...” Vėliau pa
aiškėjo, kad V. Gotovtas su S. Di- 
čiūnu salėje padegė konservų 
dėžutės dydžio įtaisą, pripildy
tą heksachlorano. Šios nuodin
gos dujos naudojamas tvartų bei 
sandėlių dezinfekcijai. Parduo
tuvėse heksachloranu nepre
kiaujama. Jis tik pagal pasky
ras parduodamas kolchozams ir 
sovchozams. Vieną tokią dėžutę 
pasivogė jas užsakiusiems 
ūkiams vežiojęs dvidešimtme
tis Ukmergės rajono veterinari
jos stoties vairuotojas O. Ger- 
dauskas. Iš jo tą dėžutę išsipra
šė A. Gotovtas ir tą patį vakarą 
atsinešė šokių salėn. Esą nei jis, 
nei S. Dičiūnas nenorėjo nunuo
dyti savo bendraamžių, tik juos 
nustebinti nauju triuku. Kas ga
li atsitikti šokėjams, pokštinin
kai nepagalvojo. Už grubų viešo
sios tvarkos pažeidimą, pavojų 
visuomenei jiedu buvo nubausti 
laisvės atėmimu.

MUŠTYNĖS SIMNE
Daug jaunimo net iš aplinki

nių kaimų susilaukia šokių va
karai Alytaus rajono Simno 
miestelio kultūros namuose: 
“Ir vietos, ir muzikos, ir jauni
mo čia užtenka. Tačiau neseniai 
Simno kultūros namai virto muš
tynių vieta. Staiga į salę su laz
domis ir akmenimis rankose 
įlėkė apie dvidešimt vaikinų. 
Užgesino šviesas ir ėmė mušti, 
kas po ranka pakliuvo.. Kultū
ros namų direktorė stovėjo ar
čiausiai, todėl jai ir teko pir
mieji žiaurūs smūgiai. Šokių 
salėje dešimtį minučių buvo 
daužoma, kas pakliuvo: šokėjai, 
kėdės, muzikos aparatūra. Tą 
vakarą penki dvidešimtmečiai 
buvo išnešti iš salės ant neštu
vų ir greitosios pagalbos nuga
benti į Alytaus centrinę ligo
ninę. Kultūros namų direktorė 
gydėsi keturis mėnesius ...” 
Liaudies teisme paaiškėjo, kad 
kažkodėl tarp savęs nesutaria 
Krosnos ir Simno dvidešimtme
čiai. Esą jie vaikšto skirtingais 
kelkraščiais, traukiniu važiuo
ja atskiruose vagonuose, o kai 
sutemsta, tai tiesiog rankos niež
ti, kaip norisi muštis. Nuteista
sis K. Kizlevičius tardytojui pa
sakojo, kad dvi mašinas, pilnas 
savo vyrų, važiuojančių į Simną 
muštis, sutiko Kavalčiukų kai
me: “Atvažiavusieji mašinas pa
liko toliau, o patys ėjo pakie
miais ir laužė iš tvorų statinius, 
kuolus. Nuteistasis S. Mikulskis 
apie muštynes teisme kalbėjo, 
kad tų, kuriuos jis sumušė, at
pažinti negalėjo, nes salėje bu
vo tamsu ...” Trečias nuteista

1O DIENŲ LIETUVOJE’ 
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

Skelbiamos išvykimo datos. Kelionės yra vienos ar dviejų savaičių 
maršrutu - Vilnius arba Vilnius Ir kiti Europos miestai. Visos kelionės 

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

Gegužės 12 Liepos 7 Rugsėjo 1
Gegužės 19 Liepos 14 Rugsėjo 8
Gegužės 26 Liepos 21 Spalio 6
Birželio 23 Gruodžio 19

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
Kovo mėnesį bus nupirktos velykinės dovanos giminėms 

Lietuvoje (automobiliai ir kiti daiktai).

* Nuperkame kooperatinius butus giminėms Lietuvoje
* Sutvarkome dokumentus iškvietimams
* Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, 
seseriai, vyrui ar žmonai

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

2385 Dundas St. W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

sis S. Dominaitis teisinosi, kad 
jis šokių salėje turėjo tik kuo
liuką pomidorams pririšti.

PRIKALTOS KĖDĖS
Žurnalistė Zonė Šiulienė at

skleidžia skirtingas pažiūras į 
jaunimo šokių vakarus: “Vienu 
metu kaime beveik visas kultū
rinis jaunimo gyvenimas prasi
dėdavo ir baigdavosi šokiais. 
Paskui į šiuos pasilinksminimo 
vakarus buvo pradėta žiūrėti 
kaip į prasto skonio renginį. 
Kultūros namuose prie grindų 
buvo prikaltos kėdės, ir tai reiš
kė, kad šokių čia nebus. Šokių 
salės akies mirksniu virto žiū
rovų salėmis, kur jauni ir pa
gyvenę žiūrovai ramiai sėdėjo 
ir žiūrėjo į sceną. Dabar šoko, 
dainavo, vaidino tik saviveik
lininkai arba profesionalai. Ta
čiau pamatyta, kad jaunimui 
apsieiti be šokių vakarų yra 
sunku. Ir vėl visuose kultūros 
namuose šokių salės atvėrė du
ris . . .” Lietuvoje šiuo metu'yra
l. 284 klubinės įstaigos, iš jų 
993 — kaimuose. Kultūros namų 
neturi tik 69 ūkiai. Miestuose 
jų mažiau, bet ten jie gerokai 
didesni. Esą tik retas fabrikas, 
gamykla ar įmonė neturi savo sa
lių. Visur vyksta šokiai: “Jauni
mas tiek mieste, tiek kaime da
bar šoka gerose salėse, kur grin
dys parketo, užuolaidos aksomo, 
palubėje krištolo sietynai. Čia 
grojama brangiais instrumen
tais, naudojama įvairiausia gar
so aparatūra. Čia laukiama man
dagaus, švariai apsirengusio 
jaunimo . ..” Jo, matyt, nevisa- 
da ir nevisur sulaukiama. Viešo
sios tvarkos apsaugos valdybos 
viršininko Anatolijaus Vilko 
duomenimis, dažname šokių va
kare įvyksta antivisuomeninių 
nusižengimų. Vien tik Kaune 
pernai buvo užregistruota 190 
smulkaus chuliganizmo atvejų.

“BALTIKUMO” ŠVENTĖ
Baltiečius studentus, lankan

čius augštąsias Leningrado mo
kyklas, jungia “Baltikumo” klu
bas. Gausių dalyvių susilaukia 
“Baltikumo” renginiai Lenin
grado studentų miestelio “Eure- 
kos” klubo patalpose. Paskuti
nis “Baltikumo” renginys 1982
m. gruodyje sutraukė net ir sve
čių iš Tartu, Rygos, Vilniaus uni
versitetų bei institutų. Juos būg
no garsais pasveikino Leningra
do universiteto Rytų fakulteto I 
kurso studentas Džiugas Vaičiū
nas. Renginiu rūpinosi naujasis 
“Baltikumo” pirm. Donaldas 
Strikulis, talkinamas buvusio 
pirm. Romo Gailevičiaus. Jiedu 
yra Leningrado teatro, muzikos 
bei kinematografijos instituto 
III ir IV kurso studentai. Pasak 
R. Gailevičiaus, šių renginių 
lankytojus norima supažindinti 
su kultūriniais lietuvių, latvių 
ir estų laimėjimais, padiskutuo
ti aktualias temas, turiningai 
praleisti laisvalaikį. Koncer
tinę programą atliko Vilniaus 
universiteto studentės ir stu
dentai iš Rygos. Nemažo dėme
sio susilaukė Leningrado ir Pa
baltijo dailės institutų studen
tų darbų paroda.

V. Kst.

Simon’s
Travel

kviečia JA V ir Kanados 
lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

Jungtinio choro dalis St. Šimkaus kantatoje “Atsisveikinimas su tėvyne”, kuri buvo atlikta Vasario 16 minėjime
Toronte-Mississaugoje 1983 m. vasario 20 d. Nuotr. St. Dabkaus

rt HAMILTON^
KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 13 

d. Jaunimo Centre. Mugė pradės 
veikti po pirmųjų pamaldų. Turė
site progos išbandyti laimę tur
tingoje loterijoje, pasivaišinti 
įvairiais lietuviškais valgiais ir 
pyragaičiais. Mažiesiems veiks 
laimės šulinys ir įvairūs žaidimai. 
Gera proga visai šeimai praleisti 
sekmadienio rytmetį jaukioje lie
tuviškoje aplinkumoje ir parem
ti skautų veiklą.

Hamiltono skautės ir skautai

I’RIEŠVELYKINIS LAIMĖS RA
TAS bus kovo 19, šeštadienį, lie
tuvių parapijos salėje. Pradžia 
— 19 v. Įvairūs laimėjimai, kavu
tė ir kiti gėrimai. Maloniai kvie
čiami visi.

Klubo Giedraitis valdyba

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
TARYBOS jaunimo ir jaunų šei
mų sekcija praneša, kad kovo 20, 
12 v., bus Mišios jaunom šeimom 
(su vaikais). Po Mišių bus kavutė 
ir L. Sendžikienės (iš Toronto) 
pranešimas apie kiaušinių margi
nimą. Po to visi galės praktiškai 
padirbėti. Kiaušiniai ir dažai bus 
parūpinti. Visi, kurie pažįsta jau
nas šeimas, prašomi joms praneš
ti. D. T.

METINIS “AIDO” KONCERTAS. 
Mergaičių choro “Aido”, vadovau
jamo jaunos muzikės D. Deksny- 
tės-Powell koncertas-šokiai įvyks 
š. m. balandžio 30 d. Jaunimo Cent
re. Šis koncertas bus visai skir
tingas, nes atvyksta Montrealio 
mergaičių choras “Pavasaris”. 
Abu chorai kartu ir atskirai duos 
tam vakarui skirtą programą. 
Montrealio “Pavasariui” vadovau
ja jaunas muzikas Aleksandras 
Stankevičius. Rengėjai — “Aido” 
rėmėjų komitetas kviečia visus 
hamiltoniečius ir apylinkių lie
tuvius šiam parengimui skirti ba
landžio 30 d. vakarą. Jame daly
vaus daug jaunimo iš Hamiltono 
ir apylinkių.

“AIDAS”, šalia savo metinio 
koncerto, metų laikotarpyje at
liko programą įvairiuose paren
gimuose: 1982 m. lapkričio pra
džioje jis su nauja vadove pasiro
dė Hamiltono visuomenei, š. m. 
sausio 29 d., kartu su sol. V. Veri- 
kaičiu, atliko programą medžioto
jų klubo baliuje, vasario 18 d. at
liko programą KLB krašto valdy
bos ruoštame Vasario 16 priėmi
me Toronte kitataučiams. Taip 
pat “Aidas” dalyvavo bendrame 
chore vasario 20 d. Anapilio sa
lėje Vasario 16 minėjime. Kelis 
sekmadienius giedojo pamaldų 
metu Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos šventovėje, o kovo 6, sek
madienį, dalyvavo Hamiltono atei
tininkų rengtame religiniame kon
certe. “Aidas” ruošiasi dalyvau
ti dainų šventėje Čikagoje lie
pos 3 d. Visiems šiems pasirody
mams reikia laiko ir energijos 
pasiruošti. Todėl rengėjai prašo 
tautiečius jaunimo darbą, jų pas
tangas lietuviškoje veikloje įver
tinti ir dalyvauti jų metinėje šven
tėje — balandžio 30 d. J. P.

METINIS SLA 72 KUOPOS na
rių susirinkimas vasario 26 d. J. 
Bajoraičio patalpose apsvarstė 
valdybos pateiktą darbotvarkę, 
išklausė kuopos veiklos praneši
mą, patvirtino gegužinės apyskai
tą, SLA 61 seimo atstovavo J. Ša- 
rapnicko pranešimą. Pastarasis, 
atsakydamas į narių klausimus, 
paaiškino, kad SLA narių atsargi
nis kapitalas, liečiantis narių 
draudas privalo būti saugiai in
vestuojamas. Jis esąs kontroliuo
jamas valdžios. Už patikrinimą 
valdžios revizoriams 1981 m. iš
mokėta $21,273.38. SLA centro 
vykdomosios tarybos tvarkoma 
narių drauda yra pajėgi išmokė
ti kiekvienam nariui už draudos 
tūkstantį $1,500. Kuopos pajamų 
ir išlaidų patikrinimo aktą per
skaitė G. Melnykas. Viskas rasta 
tvarkoje.

Išrinkta SLA 72 kuopos valdyba 
1983 m.: pirm, ir finansų sekr. J. 
Šarapnickas, vicepirm. V. Bagdo
nas, protokolų sekr. J. Bajoraitis 
— ižd. Ig. Varnas, parengimų rei
kalams K. Mikšys; iždo globėjai — 
G. Melnykas ir R. Matukaitis, li
gonių lankytojai — Z. Pulianaus- 
kas ir V. Triponas. Į kuopą įstojo 
A. Laurinaitienė ir K. Laurinaity
tė iš St. Catharines.

SLA 72 kuopa 1982 m. lietuviš
kiems reikalams paskyrė $428; po 
$100 — Kanados Lietuvių Fondui: 
Tautos Fondui ir medžiotojų klu
bo Giedraitis pastatui.

Š. m. SLA tradicinė gegužinė 
įvyks liepos 24 d. A. Padolskio so
dyboje, Paris, Ont.

Pasibaigus susirinkimui, J. ir E. 
Bajoraičiai visus pavaišino.

SLA narys
BLYNŲ BALIUS PRAĖJO GE

RAI. Dėkojame atsilankiusiems, 
taip pat — visiems, kurie prisidė
jo prie baliaus paruošimo; šeimi
ninkėm, ypač vyriausiai šeiminin
kei p. Deksnienei, laimikių auko
tojams — p.p. Garkūnienei, Keže- 
mėkienei, Kriaučiūnienei, Pakš
tienei, Rickienei, Šakienei, Svi- 
lui J. Vitienei, ir duosniam lietu
viui, kuris paaukojo lietuvišką 
staltiesėlę.

Blynų balius jau praėjo, 
ir praėjo neblogai.
Dabar lauksim kitų metų - 
ar būsite ir Jūs tada čionai?

E. Liaukienė

London, Ontario
PIRMOS RUNGTYNĖS. Atgi 

jęs Londono “Tauras” pirmas 
rungtynes turės kovo 11, penkta
dienį, 8 v.v., Forest City gimnazi
joje (buv. Lady Beck), 1260 Dundas 
St. E. Įėjimas ir įvažiavimas iš 
Highbury. Visos ir visi kviečiami 
atvykti pasižiūrėti pirmo “krikš
to” mūsų sportininkų, kurie tą va
karą susitiks su stpriąja Toronto 
“Vyčio” komanda. Įėjimas nemo
kamas.

J. R. SIMANAVIČIAUS išleistų 
plokštelių Londone, 75 šeimų apy

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

DARIUI IR GIRĖNUI ATMINTI
KALENDORIUS

linkėje, išplatinta: 1978 m. Dainų 
šventės 11, o Lietuvos solistų —44.

D. E.
SKAITYDAMA LONDONO APY

LINKĖS iškilmingo Vasario 16 
minėjimo aprašymą, nustebau, 
kad nebuvo paminėta Z. Bersėnai- 
tės įdomi ir gerai paruošta pa
skaita. Korespondentas, aprašy
damas visus dienos įvykius, ne
paminėjo tos labai svarbios pro
gramos dalies. Dalyvė

Delhi, Ontario
FILMAS IŠ NEPRIKLAUSO

MOS LIETUVOS gyvenimo ir dail. 
A. Tamošaitienės audimo meno 
bus rodomas š. m. kovo 13 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje tuoj 
po 11 vai. pamaldų. Įėjimas nemo
kamas. Atsiliepimai apie filmą 
labai geri. Prašome gausiai daly
vauti.

KLB Delhi apylinkės valdyba

Miami, Florida
MIAMI LIETUVIŲ KLUBAS 

sėkmingai tvarkėsi 1982 m. ir netgi 
padarė pelno. Uolūs valdybos pa
reigūnai, ypač pirmininkas ir iž
dininkas, pajėgė sutraukti atgal 
beveik išnykusius narius. Kiekvie
ną sekmadienį pietum atvykdavo 
daug tautiečių. Jie rasdavo ma
lonią tvarką, gerą muziką, šokius. 
Klubas pradėjo klestėti ypač po 
1982 m. lapkričio 21 d., kai buvo 
atidarytas naujas sezonas. Gra
žiai buvo paruoštos Kūčios, N. Me
tų sutikimas, kuriame dalyvavo 
daug tautiečių. Naujoji 1983 m. 
valdyba eina tais pačiais keliais 
net su didesne talka. Pernai dir
bo 2-3 žmonės, o šiemet — gal de
šimt. Seniau pasidarbavę klubui 
užsitarnavo poilsio dienas, ypač 
Frank ir Helen Sabai. Kor.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
472 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

MOKAME UŽ:
—- depositus (P.C.A.)...............  6%
E santaupas........................  73/4%
= kasdienines palūkanas
X už santaupas.......................  7%
E term, depoz. 1 m...............  9'/2%
= term, depoz. 3 m.................  10%
S reg. pensijų fondo...........  9'/?%
E 90 dienų depozitus .........  9'/«%
E IMAME UŽ:
— nekiln. turto pask............ 11'/2%
= asmeninės paskolas.........  14%

14" pločio ir 22” ilgio 
tinkamas įrėminti

$5.00 JAV

Atsiųskite čekį arba pašto 
perlaidą su savo pavarde, 
pilnu adresu ir kodo nume
riu. Šis kalendorius ga
li būti užsakytas ir kaip 
dovana giminėms, drau
gams, organizacijoms. At
siųskite jų vardus bei 
pavardes, adresus ir ko
do numerius. Užsakymus 
siųsti:

Baltic Tours
8 White Oak Road

Newton, MA 02168, USA 
Galima užsakyti ir tele
fonu: (617)969-1190 

arba 965-8080

JA Valstybės
JAV Lietuvių Fondo tarybos 

posėdis įvyko sausio 23 d. Čika
goje, “Margučio” patalpose. Ta
rybos pirm. St. Baras džiaugė
si, kad LF kapitalas 1982 m. gruo
džio 31 d. pasiekė $2.378.000 su
mą, o narių skaičius pakilo iki 
5.203. Išsamesnį 1982 m. veiklos 
pranešimą padarė buvusios val
dybos pirm. dr. G. Balukas. Vien 
tik palikimais buvo gauta 
$115.200, kai tuo tarpu narių 
aukos tesudarė $113.300. Paliki
mų padidėjimas teikia vilties 
ateičiai. Iš bendro ligšiolinio 
LF $2.378.000 kapitalo $650.000 
priklauso palikimams. Taryba 
patvirtino Viktoro Naudžiaus 
pristatytą naują LF valdybą, ku
rią sudaro: pirm. V. Naudžius, 
vicepirmininkai Marija Reinie
nė, Rūta Juškienė ir Jonas Vaz- 
nelis, ižd.-sekr. Kazys Barzdu- 
kas, sekr. Alė Steponavičienė, 
atstovas renginiams Eduardas 
Modestas, informacijai — Anta
nas Juodvalkis. Metinis LF 
narių suvažiavimas įvyks ba
landžio 9 d. Čikagos Jaunimo 
Centre.

Čikagos Jaunimo Centro mo
terų klubas sausio 28 d. kavinė
je surengė susitikimą su naujuo
ju lietuvių jėzuitų provincijo
lu kun. A. Saulaičių, SJ. Jį svei
kino Jaunimo Centro valdybos 
pirm. I. Kriaučeliūnienė, skau
tų atstovai, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos valdybos pirm. J. Ja- 
nušaitis. Kun. A. Saulaitis, SJ, 
pasidalijo įspūdžiais iš savo ke
lionės V. Europon, kur jam teko 
lankytis Vatikane, Romoje, Šv. 
Kazimiero kolegijoje, vaidinti 
Kalėdų senelį Vasario 16 gimna
zijoje V. Vokietijoje.

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo metinės JAV senate bu
vo paminėtos vasario 16 d. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo sena
torius Ch. Percy, priminęs lie
tuvių tautos kančias sovietinėje 
okupacijoje, jos laisvės siekius, 
juos remiančią tvirtą JAV vy
riausybės politiką. Minėjime da
lyvavo vietiniai Vašingtono lie
tuviai, svečiai iš Čikagos — dr. 
L. Kriaučeliūnas su dukra, A. 
Domanskis ir R. Tričytė. Lietu
vių delegacija aplankė keletą 
kongreso narių, susitiko su E. 
Derwinskiu. JAV atstovų rūmuo
se Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko vasa
rio 17 d. Čia pagrindinį žodį ta
rė kongresininkas Fr. Annunzio.

Vasario 16 proga priėmimą 
svečiams Niujorke surengė ge
neralinis Lietuvos konsulas A. 
Simutis su VLIKu. Dalyvavo apie 
100 svečių, kurių eilėse buvo 
ambasadorius A. B. Duke, Aust
ralijos, Bahraino, Estijos ir tau
tinės Kinijos generaliniai kon
sulai, Niujorko miesto ir valsti
jos pareigūnai, Pavergtų Euro
pos Tautų, radijo atstovai, Niu
jorko lietuvių organizacijų va
dai. VLIKo vardu svečius suti
ko dr. E. Armonienė, J. Stiklio- 
rius, dr. J. K. Valiūnas. Priėmi
me dalyvavęs afganistaniečių 
atstovas H. Mayar apsilankė ir 
Kultūros Židinyje surengtame 
Vasario 16 minėjime. Pasveiki
nęs lietuvius, jis priminė, kad 
Lietuvos pradėtą kovą prieš so
vietinius imperialistus dabar 
veda ir Afganistanas.

JAV kongreso Helsinkio komi
sijos nariai vėl pasiūlė aštuonis 
kandidatus 1983 m. Nobelio tai
kos premijai. Sąrašan yra įtrauk
ti laisvės kovotojai iš Sovietų 
Sąjungos, Lenkijos, Čekoslova
kijos ir Lietuvos. Pastarajai at
stovauja Viktoras Petkus. Per
nykščiu panašiu pasiūlymu No
belio taikos premijos komisija 
Norvegijoje nepasinaudojo.

Australija
Praėjusių Australijos Lietu

viu Dienų metu Melburne įvyko 
pirmasis Tautos Fondo atstovy
bės Australijoje narių ir rėmė
jų suvažiavimas. Jame nutarta 
tokius Tautos Fondo atstovybės 
suvažiavimus, susietus su Lietu
vių Dienomis, rengti kas dveji 
metai tose vietovėse, kur vyks
ta Lietuvių Dienos. Diskusijo
se buvo pasiūlyta Tautos Fon
do įgaliotinius atskirose vieto
vėse pakeisti į 4-5 asmenų komi
tetus. Tautos Fondui garsinti 
Australijoje reikia daugiau lė
šų vietiniams reikalams, suriš
tiems su Lietuvos laisvinimo by
la. Iš Australijos lietuvių bus 
laukiama daugiau aukų, ypač 
palikimų Lietuvos Laisvės Iždui. 
Suvažiavimo prezidiumą suda
rė — J. Stepanas, A. Kramilius 
ir V. Koženiauskienė. Jam va
dovavo K. J. Lynikas. Dalyvių 
vardu buvo pasveikintas VLI- 
Kas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ir Tautos Fondo val
dybos.

Britanija
Ukrainos nepriklausomybės 

paskelbimo 65 metų sukaktis 

sausio 25 d. paminėta Londone, 
Ukrainiečių Sąjungos namuose. 
Rengėjai susilaukė daug svečių, 
atstovavusių R. Europos tau
toms. Lietuvių grupę sudarė Lie
tuvos atstovas V. Balickas su 
žmona, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, ir K. Tamošiūnas.

Londono lietuviai Vasario 16 
paminėjo vasario 20, sekmadie
nį. Stasio Kasparo atsiųstu pra
nešimu, minėjimą šį kartą suren
gė Londono lietuvių choras, va
dovaujamas Vincento O’Brieno. 
Jis buvo pradėtas klebono kun. 
dr. J. Sakevičiaus, MIC, atna
šautomis Mišiomis Šv. Kazimie
ro šventovėje. Tas Mišias buvo 
užprašęs Lietuvos atstovas Vin
cas Balickas. Mišių aukas prie 
altoriaus atnešė lietuvių cho
ras. Savo pamoksle kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, skatino visus 
budėti tautos sargyboje, kovo
ti už Lietuvos laisvę, kaip už ją 
prieš šimtą metų kovojo “Aušra”. 
Pamaldose dalyvavo ne tik Lon
dono lietuviai, bet ir autobusu 
atvykę svečiai iš Gloucesterio. 
Salėje oficialiai minėjimo da
liai vadovavo London lietuvių 
choras. Ji pradėta Lietuvos at
stovo Britanijai V. Balicko tar
tu žodžiu, žuvusių bei kalėjimuo
se kankinamų Lietuvos laisvės 
kovotojų pagerbimu. Dainomis 
ir deklamacijomis programon 
įsijungė — Ričardas O’Brien, 
Kristina ir Karolina Waterman, 
Elenutė Augaitytė, Rita Girėnie- 
nė, Julija Horvilaitė. Porą dai
nų padainavo sol. Justinas Čer- 
nis. Programą keliomis daino
mis užsklendė Londono lietu
vių choras. Oficialioji dalis už
baigta Tautos himnu. Choro mo
terys minėjimo dalyvius pavai
šino įvairiais patiekalais. Sve
čiai turėjo progą aplankyti že
mutinėje salėje surengtą dail. 
Marijos Barėnienės darbų pa
rodą.

Prancūzija
Vasario 16 minėjimą Paryžiaus 

ir apylinkių lietuviams Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba surengė vasario 19 d. 
Mišias už Lietuvos laisvę atna
šavo kun. Bernard Le France, 
Paryžiaus arkivyskupijos vika
ras užsieniečiams. Pačiame mi
nėjime kalbėjo buvęs Prancūzi
jos ambasadorius, dabartinis 
Prancūzų ir Baltiečių Draugi
jos pirm. Bertrand de la Saliere 
ir žurnalistas Armand Avron- 
sart. Lietuvių poezijos pynę at
liko jaunimas. Šventė užbaigta 
šeimyniškomis vaišėmis.

Vokietija
Prel. dr. Jonas Aviža, ilgus me

tus aptarnavęs Muencheno lie
tuvius, išėjo pensijon, sulaukęs 
69 metų amžiaus. Šį žingsnį jis 
žengė dėl susilpnėjusios svei
katos. Muencheno lietuviai jam 
linki daug gražių ir sveikų poil
sio metų. Jam teko vadovauti V. 
Vokietijos lietuvių sielovadai, 
būti Šv. Kazimiero kolegijos vi- 
cerektoriumi Romoje 1960-61 m. 
Jis taipgi veikliai reiškėsi VLB 
krašto valdyboje kaip jos narys 
1956-59 m. ir kaip pirmininkas 
1963-65 m.

Naujoji VLB Muencheno apy
linkės valdyba, išrinkta visuo
tiniame narių susirinkime 1982 
m. gruodžio 4 d., pasiskirstė pa
reigomis: pirm. inž. R. Herma
nas, sekr. J. Barasaitė, ižd. A. M. 
Landienė. Revizijos komisijon 
išrinkti — dr. S. Girnius, J. Jur- 
konis ir V. Karužienė.

Muencheno tautinių šokių gru
pė “Ratukas”, lig šiol gyvai vei
kusi ir jungusi jaunimą, prieš 
Kalėdas sprendė savo ateities 
problemas specialiam posėdyje 
pas Aliną Griniuvienę. Proble
mą sudaro netekimas keleto šo
kėjų, tarpusavio nesusiprati
mai. Buvo kilęs klausimas — to
liau veikti ar išsiskirstyti? Dis
kusijose nutarta, kad “Ratukas” 
yra ne vien tik tautinių šokių 
grupė, bet ir lietuviško jaunimo 
centras Muenchene. Tad ateity
je “Ratukas”, jungdamas jauni
mą, organizuos poezijos skaity
mus, filmų ir skaidrių vakarus, 
diskusijas, laisvalaikio iškylas.

Kamerinis Lietuvos orkestras, 
vadovaujamas prof. Sauliaus 
Sondeckio, sausio 16 d. koncer
tavo Muenchene, “Herkules” sa
lėje, susilaukdamas gausių da
lyvių, kurių eilėse buvo ir Muen
cheno lietuvių. Pastarieji po 
koncerto suorganizavo susitiki
mą su svečiais iš Vilniaus “Hof- 
braeuhaus” svetainėje.

A. a. Povilas Kazirskis, ilgame
tis VLB Bad Zwischenahno ir Ol- 
denburgo apylinkės valdybos 
pirm., mirė sausio 2 d. Velionis 
buvo gimęs 1909 m. gruodžio 13 
d. Viekšniuose. Liko liūdinti 
žmona Valerija, sūnus Povilas 
ir JAV gyvenanti dukra Laima.



Kanados baltiečių vakare parlamento rūmuose 1983.11.16 aktyviai dalyvavo ir lietuvių jaunimo atstovai bei atsto
vės. kurios rado progą užkalbinti Kanados ministerį pirmininką P. E. TRUDEAU. Kairėje — gen. Lietuvos konsu
las dr. J. ŽMUIDZINAS, dešinėje — R. RUDAITYTĖ, Z. BERSĖNAITĖ, L. BERŽINYTĖ Nuotr. L. Giriūno

Laiškas lietuviui studentui

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Stovyklausime, pramogausime, studijuosime
Penktojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso stovyklos programa

Už penkių mėnesių dauguma 
jaunimo iš keturių kontinentų 
atvyks į Šiaurinę Ameriką da
lyvauti įvairiuose jaunimo 
kongreso renginiuose, nepai
sant ilgų distancijų, lėšų ar 
nuovargio. Atvyks, nes lietuviš
kas jaunimas pasaulyje mano, 
kad lietuvybė, Lietuva, lietu
viai yra verti laiko, pastangų 
ir pinigų.

Kongresinėje stovykloje su
sitikę atnaujinsime ankstyves
nes pažintis, su naujais atvyku
siais susipažinsime, pabend
rausime ir aplamai stiprinsi
me tuos ryšius, kurie mus jun
gia — viena lietuviškoji šir
dis, kurią lydi didelė meilė 
Lietuvai!

Kongresinė stovykla įvyks 
Oberlin kolegijoje, Ohio, lie
pos 4-10 d.d. Akadaminės pro
gramos komisiją sudaro: pirm. 
Birutė Baltrušaitytė-Bublienė 
iš Detroito, kun. A. Saulaitis, 
SJ, iš Čikagos, seselė Igne Ma- 
rijošiūtė iš Putnamo, Viktutė 
Lenkauskaitė iš Klevelando, 
Rūta Giedraitytė iš Kleve
lando.

Artimas ryšys palaikomas su 
stovyklos technikinės ruošos 
komisijos pirmininke Rusne 
Baltrušaityte-Kasputiene. No
rima, kad stovykla būtų įdomi 
ne tik savo programa, bet ir 
techniškai viskas vyktų sklan
džiai. Taip pat buvo stengiama
si išdiskutuoti stovykloje gvil
densimas temas su daugeliu 
asmenų.

Šios stovyklos programos 
tikslas — supažindinti stovyk
lautojus su svarbesniais Lietu
vos istorijos laikotarpiais, kad 
dalyviai pajustų ir pažintų sa
vo lietuvišką kilmę ir priklau
somybe lietuvių tautai. Tai bū
tų lyg lietuviško sąmoningumo 
ugdymo mokykla. Kiekviena 
stovyklos diena bus skirta at
skiram svarbesniam Lietuvos 
istorijos laikotarpiui.

Pirmoji stovyklos diena — 
lietuvių kilmės diena. Stovyk

KLB krašto vaidybos kultūros komisijos pirmininkas J. R. SIMANAVI
ČIUS įteikia pinigines premijas pasižymėjusiems lietuvių jaunimo veikė
jams — LAIMAI BERŽINYTEI ir JURGIUI VALAIČIUI St. Dabkus

lautojai aktyviai įsijungs su 
tos dienos temos koordinato
rium į nagrinėjimą lietuvių 
tautos kilmės. Kiekvienas sto
vyklautojas prisidės prie die
nos temos “ciklo”, kuris apims 
pratybas, paskaitą ir pritaiky
mą. Visi stovyklautojai pasi
skirstys į mažesnes grupes, tu
rės progos gvildenti šios die
nos temas: 1. senovės lietuvių 
tikyba; 2. lietuvių santykiai su 
kaimyninių tautų žmonėmis 
(prekyba, mišrios šeimos, miš
rios vedybos, svetimos kalbos 
klausimas); 3. svetimų kalbų 
įtaka lietuvių kalbai ir lietu
vių pastangos kalbą apvalyti 
nuo svetimžodžių. Stovyklau
tojai, svarstydami šias ir ki
tas temas, turės progos pagal
voti apie mūsų tautos išsilai
kymą, mūsų pažiūras ir mūsų 
tautos ateitį.

Pirmoje dalyje vakarinių 
programų pasirodys Čikagos 
“Antras kaimas” su sceniniais 
vaizdais iš senovės Lietuvos. 
Vakarą baigsime linksmo po
būdžio viduramžių laužu.

Antra diena pavadinta tau
tinio atgimimo diena. Šios die
nos temos uždavinys — apibū
dinti ir analizuoti tautinio at
gimimo laikotarpio uždavinius 
bei sunkumus. Šios dienos 
“ciklas” vėl susidės iš trijų da
lių: vaidinimo (paskaitos), pri
taikymo. Stovyklautojai mažo
se grupėse svarstys šias temas: 
kas motyvavo lietuvius atko
voti savo tautos nepriklauso
mybę; kovos dėl Lietuvos lais
vės; kokios idėjos skatino to 
laiko lietuvius priešintis lie
tuvių tautos pavergėjams; tų 
laikų lietuvių išeivijos pagal
ba Lietuvai; žymiesnieji tauti
nio atgimimo veikėjai ir jų įta
ka tų laikų jaunimui; paralelė 
tarp anų dienų ir dabarties.

Vystant šioš dienos temą, 
pirmąją dalį vakarinės pro
gramos atliks Klevelando 
“Grandinėlė” (L. Sagio paruoš
ti tautiniai šokiai istoriniu po
žiūriu), antrą dalį sudarys Lie

tuvos skaidrių montažas su 
garsu, paruoštas A. Antanavi
čiaus ir R. Šliažo.

Laisvosios Lietuvos diena 
— tai trečioji stovyklos diena. 
Stovyklautojai darbo būreliuo
se atkurs Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį, vaidinda
mi tų laikų pagrindinius vei
kėjus ir jų vaidmenį Lietuvos 
atgimime. Atskiri stovyklauto
jų būreliai svarstys įvairias 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo sritis: politiką, kariuo
menę, švietimą, kultūrą, kūry
bą, religiją, žemės ūkio atsta
tymą, komunikacijos priemo
nes, kalbą, Lietuvos seimą ir 
t.t. Stovyklautojams bus duo
ta proga įsigilinti į šios die
nos temą ir pajusti, kokį mil
žinišką darbą lietuviai tais 
laikais atliko per tokį trumpą 
laikotarpį. Vakare atkursime 
Lietuvos sporto šventę, konku
ruodami vienas prieš kitą.

Antroje dalyje vakarinės 
programos pasilinksminsime 
Dolskio-Šabaniausko muzikos 
vakaronėje, kurią rengia R. 
Kasputis iš Detroito. Bus vi
siem proga ne tik įdomią pro
gramą pamatyti, bet ir prie 
Dolskio-Šabaniausko muzikos 
pasišokti.

Ketvirtoji diena — žmogaus 
teisių diena. Planuojama pasi
kviesti keletą lietuvių, nese
niai atvykusių iš Lietuvos, ir 
drauge su jais simpoziumo for
ma pagvildenti dabartinės Lie
tuvos padėtį. Jo tikslas: supa
žindinti jaunimą su dabartinio 
jaunuolio padėtimi okupuoto
je Lietuvoje susipažinti sto
vyklautojam su naujai atvy
kusiais lietuviais, kad vėliau 
dienos programoje galėtų ma
žose grupėse toliau svarstyti 
žmogaus teises dabartinėje 
Lietuvoje. Pavakaryje paminė
sime tautos tragedijos laiko
tarpį — sibirinius trėmimus. 
Diena bus baigta lietuvių kū
rybos vakaru. Dalyvaus simpo
ziumo nariai ir stovyklautojai.

Stovyklą baigsime tautinių 
ryšių diena. Nagrinėsime įvai
rių kraštų lietuvių charakterį, 
savybes ir visus rišantį solida
rumą. Diskusijose stovyklau
tojai turės progos patirti skir
tumus tarp įvairių kraštų lie
tuvių; nagrinės lietuvio sąvo
ką, pačių stovyklautojų patir
tį bei įspūdžius iš bendro gy
venimo stovykloje. Baigsime 
stovyklą linksmu laužu ir šo
kiais. Gros Rimo Kaspučio “Ro
mantikos” orkestras.

Tikimasi, kad šitokiu svar
besnių lietuvių tautos istori
jos laikotarpių pažinimu daly
vaujantis jaunimas giliau pa
jus vidinį ryšį bei pasididžia
vimą ta tauta, kuriai priklau
so. Tai sustiprins tautinio są
moningumo jausmą bei padės 
vykstantiems į studijų dienas 
išsamiau nagrinėti tautinio 
solidarumo ir sąmoningumo 
klausimus.
Birutė Baltrušaitytė-Bublienė,

V PLJK stovyklos akademinės 
programos pirmininkė

Red. pastaba. Šioje gražioje 
programoje, atrodo, trūksta 
dėmesio “Aušros” metams ir 
lietuviškajai spaudai.

MIELAS LIETUVI STUDENTE.

Tu esi ypatingas padaras. 
Augai panašiai, kaip kiekvie
nas kaimynystės kanadietis 
vaikas. Lankei mokyklas, spor
tavai. žaidei, brendai. Bet nuo 
pat mažens truputį skyreisi 
nuo kitų. Namuose kalbėjai 
lietuviškai, šeštadienių rytais 
anksti kėleisi, palikai vaikys
tę nesusipažinęs su “mikimau- 
zais”. Šokai tautinius šokius, 
dainavai, stovyklavai. Priklau
sei daugeliui organizacijų ir 
jų dėka išvažinėjai visą Šiau
rės Ameriką, gal net pasaulį. 
Šypsojais, kai kanadiečiai 
draugai išplėtę akis stebėjosi 
tavo įvairiom tarptautinėm 
draugystėm.

Daug ką pasisėmei iš lietu
viško gyvenimo. Išmokai vado
vauti, organizuoti, išsireikš
ti. Nešeisi šiuos laimėjimus 
visur, kur tik ėjai. Gyvenama
sis kraštas irgi pasinaudojo 
tavo gabumais bei energija.

Nors lietuvių visuomenėje 
netrūko tau užsiėmimų, tiks
lų ir uždavinių, studijos tave 
nuvedė prie naujų pažinčių ir 
interesų šaltinio. Ir tai yra vi
sai suprantama. Suprantama, 
kad mokslas tapo pagrindine 
pirmenybe, kad mažai laiko 
teliko lietuviškai veiklai. Ir 
niekas dėl to tavęs nekriti
kuoja.

Tik laikas nuo laiko prisi
mink, kad tautinio gyvenimo 
ateitis priklauso nuo tavęs. 
Nenurašyk šios minties, kaip 
dalies tuščios litanijos. Susto
jęs pagalvok. Už dešimtmečio 
kas gi išlaikys tautos kalbą, 
kultūrą ir institucijas, jei ne 
tu? Nemanyk, kad lengvai atsi
kratysi šios atsakomybės ir sa
vo lietuviškumo. Juk aiškiai 
esi paveldėjęs savo tėvų vaišin
gumą, nuoširdumą ir kitus lie
tuviams būdingus bruožus. Net 
nepajunti, kai kokiam nors po
būvyje kalbos krypsta lietuviš
kų rūpesčių link. Jauties la
bai jaukiai, kai studentiškas 
baliukas baigiasi lietuviška 
daina. Tavyje pabunda įdieg
tas lietuviškas identitetas.

BIRUTĖ BUBLIENĖ, V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso sto
vyklos programos komisijos pir
mininkė. Stovykla bus 1983 m. lie
pos 4-10 dienomis Oberlin kolegi
joje prie Klevelando

• Tėvynės laisvės netekimas 
yra toks didžiulis įvyks, jog jis per
skverbia visą išeivija ligi pat to
limiausių jos kartų, todėl keičia 
jos padėtį ligi pat jos būrio gelmių.

A. MACEINA

Užgavėnių karnavale Toronte dalyvavusios tautietės — RENATA
ŠKĖMAITĖ ir ASTA SUKAUSKAITĖ Nuotr. St. Dabkaus

Tačiau vienu atžvilgiu la
bai skiries nuo vyresnės kar
tos. Esi nepaprastai santūrus. 
Retai viešai išreiški savo nuo
monę, nors turi daug ką pasa
kyti. Pavyzdžiui, opusis lietu- 
vių-žydų klausimas šiomis die
nomis dažnai pasirodo spaudo
je, labai aktualus. Dažnai tau, 
jaunosios kartos lietuviui, ke
liami klausimai, liečiantys lie
tuvių tautos vaidmenį žydų nai
kinime. Ar esi apsiskaitęs tuo 
klausimu? Kaip manai spręsti 
tą problemą?

Praėjo Lietuviškosios Pa
rapijos Metai. Tie metai buvo 
paskelbti atkreipti visuome
nės dėmesiui į mūsų parapijų 
dabartį ir ateitį. Ir dabartį, 
ir ateitį iš dalies nulems jau
nimo požiūriai. Tačiau per iš
tisus metus spaudoj nepasiro
dė ir kitur nepasigirdo jau
nimo nuomonės parapijų klau
simu. Tavo nuomone, kokia 
yra lietuviškos parapijos pa
skirtis? Dar paprasčiau, koks 
yra tikėjimo vaidmuo tavo gy
venime? Ar tikiesi priklausyti 
lietuviškai parapijai už dešimt 
metų? Ar tikiesi susituokti 
lietuviškoje parapijoje?

O kaip su kitom lietuviškom 
institucijom? Ar jauti, kad jos 
naudingos? Pvz., ar norėtum, 
kad tavo vaikai lankytų litua
nistinę mokyklą? Ar manai, 
kad kaikurios institucijos su
žlugs, jei nebus esminių pakei
timų? Ar vertėtų kaikurias jų 
visiškai apleisti ir energiją 
bei lėšas kreipti kitur?

Kad veikia visa eilė studen
tams skirtų kultūrinių ir ideo
loginių organizacijų, universi
tetų klubų ir kt., galima spręs
ti iš spaudoje retkarčiais pa
sirodančių žinučių apie šo
kius, slidinėjimo iškylas ir 
pan. Tačiau nežinoma apie 
rimtesnius jų siekius, užmo
jus Kodėl nepasisakai apie 
savo dalyvavimą tam tikrose 
organizacijose? Ką jos tau duo
da? Kokios yra jų spragos?

Tau, studente, iškėliau dau
gelį klausimų. Tavo atsakymai 
į šiuos klausimus sudarys da
lį svarbaus ir reikalingo dia
logo. Toks dialogas be galo 
reikalingas ir jaunimo tarpe, 
ir tarp vyresnios ir jaunesnios 
kartos. Tik iš bendravimo iš
sivystys supratimas , kokios 
ateities jaunimas tikisi lietu
viškoje veikloje. Ir tik pokal
byje išryškės siūlymai opti
mistinei lietuviškos veiklos 
krypčiai bei ją nulems.

Puikios sąlygos atviram po
kalbiui egzistuoja lietuviškoj 
spaudoj. Laikraščių redakci
jos kreipia didelį dėmesį į jau
nimo nuomones, skiria joms at
skirus puslapius ir t.t. Jei tie 
puslapiai lieka tušti, atrodo, 
kad jaunimui nerūpi lietuviški 
reikalai, kalbos ir kultūros 
išlaikymas, lietuviškos veik
los ateitis. Bet tau, studente, 
tikrai šiek tiek rūpi, jei turė
jai kantrybės perskaityt šį laiš
ką. Taigi, netylėk ir leiskis po
kalbių. Naudokis spaudos duo
dama proga ir prabilk. Rašyk!

R.G.
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Jaunos lietuvaitės Užgavėnių karnavale linksmai šoka, nes Gavėnios metu 
neteks šokti Nuotr. St. Dabkaus

Pasaulio lietuviųjaunimo kongresas
PENKTASIS PASAULIO LIE

TUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
įvyksta šią vasarą liepos 2-22 d.d. 
Šiaurės Amerikoje. į kongresą at
vyksta 120 išrinktų jaunimo atsto
vų iš 13 kraštų: Kanados, JAV, Ang
lijos, Prancūzijos, Švedijos. V. Vo
kietijos, Italijos, Australijos, Bra
zilijos, Urugvajaus, Argentinos, 
Venecuelos ir Kolumbijos.

JAUNIMO KONGRESO STO
VYKLA bus liepos 4-10 d.d. Ober
lin kolegijoje to vardo miestelyje 
netoli Klevelando miesto, Ohio 
valstijoje, JAV-se. Jaunimo kon
greso stovykla, tikimasi, susilauks 
600-800 jaunimo ne tiktai iš Šiau
rės Amerikos, bet ir iš kitų kraš
tų. Jie bus atvykę kartu su ekskur
sijomis į Pasaulio Lietuvių Die
nas, kurių dalis yra ir jaunimo kon
gresas.

JAUNIMO KONGRESO STUDI
JŲ DIENOS bus liepos 10-20 d.d. 
Trento universiteto patalpose, 
Peterborough, Ontario, Kanado
je. Peterborough miestas yra maž
daug už 100 mylių į šiaurės rytus 
nuo Toronto miesto. Studijų die
nose dalyvaus 120 (balsavimo bū
du) rinktų atstovų iš 13 kraštų. 
Taip pat jose gali dalyvauti jauni
mas, kuris nebuvo išrinktas atsto
vais. bet kuris domisi lietuviško 
jaunimo veikla tarptautiniu mas
tu. Šis jaunimas gali dalyvauti 
stebėtojų teisėms. Stebėtojas da
lyvauja pilnoje programoje kaip 
ir atstovai. Vienintelis skirtumas 
— stebėtojas neturi balsavimo tei
sės, kai vyksta atstovų suvažiavi
mo sesijos. Norint būti stebėtoju 
studijų dienose, jaunimas turi re
gistruotis savo krašto Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdybose, kurios 
apie norinčius tapti stebėtojais 
praneša Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybai Čikagoje 
arba kongreso ruošos komiteto 
pirmininkei Violetai Abariūtei 
Detroite. PLJS valdybos adresas: 
5620 So. Claremont Avenue, Chica
go, IL 60636, USA. V. Abariūtės 
adresas: 9334 Plainview, Detroit. 
Michigan 48228, USA.

JAUNIMO KONGRESO ATIDA
RYMAS bus liepos 1-2 d.d. Čikago
je per Pasaulio Lietuvių Dienas.

JAUNIMO KONGRESO UŽDA
RYMO SAVAITGALIS bus Mont-

Musų žodžiai riboti
Visi sutinka, kad žodžiai yra 

ženklai, kuriais mes naudo
jamės bendraudami vienas su 
kitu. Ženklai gali būti išreikš
ti visokiais būdais, pvz. raidė
mis, paveikslais, vaizdais, brė
žiniais ir kūno kalba. Žodžiai 
yra riboti savo reikšme, o min
tys tik tiek ribotos, kiek tu 
pats joms leisi. Gali pakilti 
virš žodžiu ribos ir galvoti be- 
žodiškai.

Tai matyti mažuose vaikuo
se. kurie dar nėra apsunkinti 
žodžių ribomis, arba tuose, 
kurie nėra labai apsunkinti 
medžiaginio gyvenimo, kaip 
menininkai, muzikai, filoso
fai, teologai. Visi žino ir su
pranta gana daug, bet kartais 
nemoka išaiškinti ar perduoti 
kitiems dėl žodžiu stokos. Pvz. 
tavo 30.000 žodžių žodynas ne
padės išaiškinti neapsakomą 
saulėlydį ar ypatingai jaus
mingą pergyvenimą. Jean Pia
get, žymus sociologas, sako, 
kad norint galvoti asmeniui 

realyje liepos 22-24 d.d.
JAUNIMO KONGRESO ATSTO

VŲ PRIĖMIMAS KANADOJE bus 
Toronte liepos 16-17 d.d.

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄ
JUNGA kartu su Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjunga kviečia visą 
lietuvių jaunimą dalyvauti suva
žiavime kovo 19-20 d.d. Klevelan- 
de, Ohio, Lietuvių Namuose (877 
East 185th, Cleveland, Ohio, (216) 
531-2131). Suvažiavimo tikslas: pa
ruošti išrinktus jaunimo atstovus 
aktyviai ir našiai dalyvauti šią 
vasarą vyksiančiame jaunimo kon
grese. Programoje: studijų dienų 
programos apibūdinimas, darbo 
būreliai ir įvairios pratybos. Dėl 
informacijų Kanadoje kreiptis pas 
KLJS pirmininkę Zitą Bersėnaitę 
(416) 588-1343.

JAUNIMO KONGRESO DALYS 
ČIKAGOJE. Nuo birželio 21 d. iki 
liepos 9 d. vyks jaunų menininkų 
paroda University of Illinois at 
Chicago. School of Architecture 
and Urban Design pastatuose. Pa
rodos atidarymas: penktadieni, 
birželio 24 d., 7 v.v.

Liepos 1, penktadienį, 2 v.p.p., 
bus V PL Jaunimo Kongreso ati
darymas University of Illinois at 
Chicago, Circle Centre, Illinois 
Room (750 Halsted) patalpose. Pro
gramoje: kraštų dalyvių pristaty
mas; įvadinė paskaita “Išeivijos 
jaunimas vienybėje su kovojančia 
tauta: prieš kokius uždavinius sto
vime?”; praėjusių jaunimo kongre
sų bei PLJS veiklos skaidrių mon
tažas ir kongresinių “alumnų” su
sitikimas.

Liepos 2, šeštadienį, 7 v.v., bus 
jaunimo kongreso talentų vakaras 
"Bismarck Hotel". Pavillion Theat
re patalpose. Dalyvaus jauni talen
tai iš 13 kraštų. Ta proga bus įtei
kiamos Pasaulio Lietuvių Dienų 
sporto šventės laimėtojams tau
rės. Po talentų vakaro — šokiai.

Norintys dalyvauti jaunimo meno 
parodoje prašomi kreiptis į kongre
so ruošos komiteto pirmininkę Vio
letą Abariūtę (313) 836-1211 Det
roite. Norintys dalyvauti jaunimo 
talentų vakare kvečiami kreiptis 
į vakaro direktorių Juozą Kapa- 
činską, 6811 So. Maplewood. Chica
go. IL 60629, USA.

G.J.P.

reikia pergyventi įvykius su 
aplinka, t.y. įsijausti, pasisem
ti ir duoti. Tik šitaip žmogus 
gali tikrai išmokti, o ne stovė
damas ir klausydamas vien mo- 
nologiško pasakojimo.

Jausmai dažnai negali būti 
išreikšti žodžiais. Ką vienas 
pergyvena nuėjęs į kino teat
rą, gali labai skirtis nuo kito 
asmens pergyvenimo tame pa
čiame kino teatre, nors abu 
panašiai sakytų — ‘įdomus’, 
‘nuobodus’, ‘šioks toks’. Jaus
mai yra labai platūs, bet jie 
tampa trupiniais, kai esame 
priversti juos apriboti priim
tomis žodžių frazėmis, kurias 
išmokome nuo pirmo skyriaus. 
Kai kas klausia, ‘kaip sekasi’, 
mes atsakome ‘gerai’, ‘nekaip’ 
ar ‘nu žinai’. Klausytojas tad 
visada turi spėlioti, ką kitas 
tikrai nori išreikšti. Kas ten 
slypi už tų žodžių?

Taip, žodžiai yra riboti.

Bernadeta Abromaitytė



Iškeliavo 
Narūnė- 
Pakštienė

Lietuva, mano saule šviesi, 
Visuomet, kur bebūčiau, 
su manim tu esi

(J. Narūne)

1983 m. vasario 7 d., Miami 
Į Beach, Fla., South Shore ligoni

nėje, 8 v.y,, baigė šios žemelės 
kelionę Janina Markevičiūtė- 

\ Narutavičienė-Pakštienė-Narūnė, 
I rašytoja, poetė, žurnalistė.

Gimusi 1895 m. gegužės 17 d. 
Panevėžyje, ten baigusi gimna- 

| ziję, 1913 m. nuvyko studijuoti 
agronomijos Petrapilin. Įsijun
gė į lietuvių studentų draugiją 
ir buvo aktyvi jų veikloje. 1918 
m. grįžusi su tėvais į Vilnių, 
pradėjo dirbti lietuviškuose 
laikraščiuose ir nuo to laiko 
nepaleido plunksnos iš savo ran
kų. Ne tik pati rašė į įvairius 
laikraščius, ypač į “Tėviškės 
Žiburius”, bet ir ragino kitus 
rašyti. Ir šias eilutes rašantis, 
Narūnės paskatintas, pradėjo šį 
tą rašinėti, bet jos darbams ap
rašyti reikia patyrusių istorikų- 
rašytojų, o ne pradedančiųjų.

J. Narūne buvo pašarvota Mia
mi, Fla., Van Orsdel laidojimo 
namuose vasario 9 d. vakare. Su
sirinko gražus būrys jos pažįsta
mų. Atsisveikinimui vadovavo 
vietinės šaulių “Aušros” kuopos 
pirm. Mykolas Vitkus (velionė 
buvo kuopos narė). Prie jos kars
to buvo pastatyta šaulių kuopos 
vėliava, o jos karstas apdengtas 
Lietuvos vėliava. Kun. dr. V. And- 
riuškai sukalbėjus su visais daly
viais dalį Rožinio ir kitas mal
das, M. Vitkus, pradėdamas atsi
sveikinimą, pareiškė, kad dabar 
daug laidojama lietuvių veikė
jų, o šiandieną stovime prie 
garbingos Lietuvos moters — ra
šytojos, poetės, žurnalistės, 
šaulės karsto.

Šaulių moterų vardu atsisvei
kindama, K. Kodatienė prabilo 
šiais žodžiais: “Lietuva, mano 
saulė šviesi, visuomet, kur bebū
čiau, su manim tu esi”. Tai žo
džiai, rasti ant Narūnės rašomo
jo stalo. Jais vadovaudamasi Na
rūne praleido visą savo ilgą am
želį. Buvo nuoširdi patriotė ir 
giliai tikinti katalikė. Tai liudi
ja jos palikti, dar niekur nespaus
dinti eilėraščiai — patriotinėmis 
ir religinėmis temomis.

K. Kodatienė, pareiškusi gilią 
užuojautą Narūnės dukteriai Da
nutei ir visai jos šeimai, per
skaitė Narūnės dar niekur ne
spausdintą eilėraštį ar maldą:

Aušros Vartų švenčiausia Marija, 
Globėja nukankintos tautos.
Mūsų didžiosios viltys tavyje, 
Išklausyki lietuvių maldos.

Šventa Motina gailestingiausia, 
Lietuvos išblaškytus vaikus, 
O parveski namo kuo greičiausiai 
Į tėvynės apleistus laukus.

O parveski j Vilnių mūs šventą, 
Į Aušros stebuklingus Vartus. 
Leisk parpulti ant kelių ir melstis 
Gerbiant Tavo šventuosius metus.

Spaudos darbuotojų vardu 
Vytautas Semaška ne tik atsisvei
kino su velione, bet ir trumpai 
apibūdino jos raštus, pacituoda
mas kaikurias vietas. Baigdamas 
savo kalbą jis pacitavo šias A. 
Kalniaus eilutes:

"Greitai užgęsta degtuko ar ba
lanos šviesa, užgęsta ugnis degan
čių miestų ir girių, tik neužgęs
ta šviesuoliai, sužibę dvasine 
liepsna. Jūs galite ją plakti žal- 
medžio šakomis, galite nugramz
dinti vandenų gelmėn, ji vistiek 
nepaliaujamai švies kiekvienam, 
kuris tik ją išvys ...”

Lietuvių Amerikos Piliečių Mia
mi klubo vardu atsisveikino klu
bo direktorių pirmininkas Pau
lius Leonas, primindamas, kad

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys, PAŽADŲ 

DVARAS. Tautosakinis romanas. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Viršelis ir aplankas — dail. 
A. Sutkuvienės. Čikaga 1982 m., 
243 psl. Kaina —$8.00.

METMENYS. Kūryba ir analizė. 
1982 m. 44 nr. Redaguoja Vytautas 
Kavolis, administruoja Marija 
Paškevičienė (3308 W. 62nd PI., 
Chicago, IL 60629, USA). Numerio 
kaina — $3.50. Metinė prenumera
ta — $12.00, Kanadoje ir kitur — 
$15.00.

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių Evan
gelikų Reformatų Žurnalas, 1982 
m. 53 nr. Leidėjas — Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažnyčios 
Kolegija. Redaktorius — Petras 
Bružas, administratorius — Jo
nas Palšis (5718 S. Richmond St., 
Chicago, IL 60632, USA).

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly 1982, No. 4. Editor of 
this issue — Jonas Zdanys, Yale 
University, Address: Lituanus, 
6621 S. Troy, Chicago, IL 60629, 
USA. Library and institutional 
subscriptions — $15.00 per year, 
others — $10.00.

A.a.JANINA NARŪNĖ-PAKŠTIENĖ

velionė buvo gera klubo narė, 
redagavo ir rašė į klubo anksčiau 
leistus laikraštėlius ir savo 
pasirinktu Narūnės vardu išleis
tomis knygomis yra pasistačiusi 
sau paminklą.

Kun. Pr. Gedgaudas, OFM, pa
reiškė užuojautą velionės duk
teriai Danutei ir jos šeimai kun. 
poeto L. Andriekaus vardu ir taip 
pat visų pranciškonų vardu, su 
kuriais Narūnei teko bendradar
biauti leidžiant savo knygas.

Rašytojo, poeto dr. A. Šešplau- 
kio-Tyruolio, artimo Narūnės 
bendradarbio, vardu J. Gruzdas 
pareiškė nuoširdžią užuojautą 
velionės dukteriai Danutei, jos 
vyrui Karoliui Vertelkoms ir jų 
dukrelei Rūtelei, kurie rūpino
si Narūnės laidotuvėmis.

Narūnės literatūriniame pali
kime yra paruoštos spaudai dvi 
knygutės jauniausiems skaityto
jams: “Gėlių darželis”, “Kalen- 
dorėlis” ir geras pluoštas reli
ginėmis ir patriotinėmis temo
mis eilėraščių, kurie visi lau
kia leidėjų. Visa tai yra duk
ters Danutės Vertelkienės žinio
je.

Vasario 10 d., 9.30 v.r., Šv. Pet
ro ir Povilo šventovėje, Miami, 
Fla., kun. dr. V. Andriuška atna
šavo šv. Mišias ir pasakė gražų 
pamokslą apie mirtį ir apie Narū
nės nuopelnus lietuvybei išlaiky
ti. Karstą nešė šaulių “Aušros” 
kuopos nariai.

J. Narūnės-Pakštienės įamžini
mui Tautos Fonde suaukota per 
$100. J.G.
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“Į brolius lietuvius”
Ukrainiečių patriarcho kardinolo Josifo Slypyj kreipimasis 

kunigo Alfonso Svarinsko bylos proga

“Brangūs broliai Kristuje! 
Mane pasiekė skaudi žinia, 
kad vėl suimtas jūsų tautietis 
kunigas Alfonsas Svarinskas. 
Aš nežinau jo suėmimo aplin
kybių ir priežasčių, bet viena 
yra tikra: šis Kristaus Bendri
jai ir Evangelijai ištikimas bei 
pasiaukojęs kunigas neįvykdė 
jokio nusikaltimo prieš valsty
bę ar jos įstatymus. Jo vienin
telė kaltė, piktomis žmonių aki
mis, tai meilė artimui, rūpini
masis sielomis ir Kristaus pa
vedimu skelbti Evangeliją vi
soje žemėje.

Kokiu pagrindu aš tai tvirti
nu? Pažinojau kunigą Svarins
ką prieš dvidešimt metų. Susi
tikau ir buvau kartu su juo ne
laisvės, įkalinimo ir katorgos 
valandomis. Mes nešėme su 
juo bendrą pažeminimo, kan
čios ir rūpesčių kryžių. Jis bu
vo man ištikimas kaip Titas 
šventajam Pauliui kalėjime. 
Iš jo patyriau daug paguodos,

sustiprinimo ir paramos. Jis 
yra Lietuvių Katalikų Bend
rijos ir tautos pasididžiavimas.

Žinia apie tai, kad jis suim
tas ir greičiausiai bus teisia
mas, yra skaudi. Tačiau kai 
apaštalus suėmė ir nuplakė, 
jie išėjo iš tarybos “džiaug
damiesi, kad dėl Jėzaus vardo 
užsitarnavo panieką” (Apd. 5, 
41). Dėl kunigo Svarinsko su
ėmimo mes reiškiame užuojau
tą jam ir lietuvių tautai, kuri 
neteko ganytojo. Bet kartu te
būna garbė Dievui už tai, kad 
jam davė didelę dovaną liudy
ti mūsų Išganytoją grandinė
se. Surakintųjų balsas stiprus, 
nes jis kalba apie tikrą laisvę 
ir teisingumą Jėzuje Kristuje. 
Tokiomis mintimis gyvena ku
nigas Svarinskas ir visi, kurie 
kartu su juo perėjo kalėjimus 
ir katorgą. Gailestingasis Vieš
pats telydi kunigą Svarinską jo 
liudijimo valandomis, o mūsų 
maldos tesuteikia jam stipry

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS, 
Lietuvos Katalikų Komiteto Ti
kinčiųjų Teisėm Ginti narys, še
šiolika metų kalėjęs Sibiro lage
riuose, Viduklės klebonas, dabar 
sovietinių saugumiečių suimtas 
ir tardomas

bės ir paguodos.
Viešpaties palaima tebūna 

su Jumis!”
Josifas Slypyj, 

patriarchas ir kardinolas

Vatikane, 1983 m. sausio 29 d.

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Sausio 20 d. buvo “nervų die

na”. Britų Bendrijų Tarybos 
centre “Edinburgh House” 
prieš pietus įvyko spaudos 
konferencija. Korespondentų 
prisirinko net 60. Pasipylė

AfA 
DALIAI DAMBRAUSKAITEI 

mirus,
jos tėvelį POVILĄ DAMBRAUSKĄ, seserį. LAIMĄ ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

P. V. Mikuckai
' V. M. Ragauskai

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 
2290 Bloor West, Toronto, Ontario, - pigios kainos — 

telefonas 769-4558

Visi drauge 
galime tai pasiekti

Multiculturalism Multiculturalisme
Canada Canada

Išmokti naują melodiją, 
lygiai kaip ir prigyti 
naujoje šalyje, nėra 

lengva.
Reikia laiko ir

pastangų.

Laimė ateina 
tik po nusivylimų.

Gyventi harmonijoje 
taip pat nelengva, nes 

tarpusavio supratimo, kaip ir 
muzikos, reikia išmokti.

Tačiau visi drauge 
galime tai pasiekti.

11*1Canada

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos veikėjos suruošė savo keptų skanėstų bei tortų išpardavimą Toronto Prisi
kėlimo salėje, kad sutelktų lėšų jaunimo kongresui. Iš kairės: L. KAROSAITĖ. N. VYTAITĖ, Z. BERSĖNAITĖ, 
D. PETKEVIČIŪTĖ Nuotr. B. Tarvydo

Dvasiškių delegacija, gynusį sovietinę sistemą
klausimai įvairiomis temomis. 
Svečiai buvo bombarduojami 
pagal laisvos Vakarų spaudos 
normas. Metropolitas vienas 
bandė atsakyti, neleisdamas 
niekam kitam prasižioti. Jis 
tik tuomet tylėdavo, kai buvo 
pateikiami klausimai atitin
kamam delegacijos nariui. Kai 
buvo paliestas nusiginklavi
mas, metropolitas garsiai at
sakė: jeigu Britanija panai
kins savo atominius ginklus 
bei raketas, neleis JAV laiky
ti raketų Britanijoje, tai ir 
sovietų raketos nebus nukreip
tos į Britaniją.

BBC skyriaus koresponden
tas Nicholas Kojavnikovas 
rusiškai paklausė metropoli
tą, kuris čia taip viešai skel
bė, kad religija Sov. Sąjungo
je yra laisva, kodėl labai gar
si ortodoksų veikėja Zoja Krak- 
malnikova buvo suimta rug
pjūčio mėnesį. Metropolitas 
atsakė nežinąs, kad ji suim
ta: jeigu suimta, tai ne už 
tikėjimą, bet už darbus, ku
riuos sovietų įstatymai drau
džia. Korespondentas sakė,
kad šį jo atsakymą perduos 
į Sovietų Sąjungą oro bango
mis.

Mons. J. Žemaičiui buvo pa
teiktas klausimas “Times” ko
respondento. Esą “Times” per 
savo Maskvos korespondentą 
gauna žinias apie religijos 
persekiojimą, kunigų žudy
mą, suėmimus Lietuvoje. Mons. 
J. Žemaitis paaiškino, esą 
praeityje buvo sunku, bet da
bar reikalai gerėja. Vysk. 
V. Sladkevičiui leista eiti Kai
šiadorių vyskupo pareigas. 
Telšių vyskupijai paskirtas 
naujas vyskupas A. Vaičius. 
Religinių reikalų įgaliotinis 
leido atspausdinti 16.000 mal
daknygių. Klausimo apie nužu
dymus, suėmimus nebandė at
sakyti.

KOMUNIKATAS
Popietinėmis valandomis tu

rėjo būti priimtas bendras ko
munikatas, kuris buvo paruoš
tas Britų Bendrijų Tarybos 
abiem kalbom.

Vyko derybos. Buvo kariau
jama už kiekvieną sakinį. So
vietinė delegacija norėjo, kad 
į tą komunikatą būtų įtrauk
tos Maskvos taikos konferen
cijos rezoliucijos, kurios bu
vo ten priimtos 1982 m. gegu
žės mėnesį. Atstovai prieši
nosi, laikė tai politiniu da
lyku. Jie norėjo, kad komuni
katas būtų ekumeninio pobū
džio, o sovietinė delegacija 
norėjo parsivežti komunikatą, 
kuris patiktų Kremliui. Paga
liau pirmininkaujantis nutrau
kė posėdį, prašydamas visus 
sustoti ir pasimelsti į Šven
tąją Dvasią, kad apšviestų pro
tus, išgerti arbatos ir toliau 
tęsti posėdį. Po pertraukos 
darbas ėjo sklandžiau — kai 
buvo prieita prie beveik pas
kutinio straipsnio, kuriame 
buvo sakoma, kad įsipareigo
jama melstis už savo draugus 
ir priešus, metropolitas Phi- 
laretas pašoko iš kėdės, saky
damas: “Jūs mus laikote prie
šais ir kartu visą Sovietų Są
jungą”. To jis negalįs priimti. 
Bet ir čia pagaliau turėjo nu
sileisti. Lietuvis suabejojo 
ar jis gali pasirašyti, nes 
Katalikų Bendrija neįeina į 
Pasaulio Bendrijų Tarybą, 
bet Westminsterio vyskupi
jos stebėtojui paaiškinus esa
mą padėtį, nebebuvo abejo
nių.

SPAUDOS ATSILIEPIMAI
Stebint iš arti sovietinės dva- 

siškijos elgesį, norom nenorom 
susidarė įspūdis, kad jie yra 
sovietinės sistemos tarnai — 
net galimi KGB agentai. Jų 
kalbos tai patvirtina. Baimė 
kyla ir dėl Kauno kunigų se
minarijos, jeigu ją baigę lie
tuviai kunigai bus kaip Phi- 
laretas, kuris gynė sovietinę 
sistemą, o ne tikybinius orto
doksų reikalus.

Britų spauda tą vizitą apra
šė įvairiai, bet jos dauguma 
buvo nepatenkinta. Netrūko 
balsų, kurie sakė, kad tai ne 
dvasiškiai, o sovietinio reži
mo valdininkai.

Laikraštis “Daily Mail” 
1983.1.20 išspausdino rašinį 
“Pyktis prieš rusų kunigų vi
zitą”. Esą jie atvažiavo eku
meniniais tikslais, o skelbė 
propagandą apie nusiginklavi
mą. Tame pačiame numeryje 
Paul Johnson rašė, esą Krem
liaus propagandistai pasida
rė nusiginklavimo lėlėmis, 
turį ryšius su KGB.

Katalikų savaitraštis “Uni
verse” išspausdino rašinį “Ge
ros valios misija” ir įdėjo 
mons. J. Žemaičio pokalbį su 
laikraščio atstovu. Tas pats 
“Universe” 1983.1.21 rašė, kad 
domėjimasis religija Sovietų 
Sąjungoje auga. Prie aprašy
mo apie spaudos konferenciją, 
kurioje aiškiai buvo sakoma, 
kad religija Sov. Sąjungoje 
laisva, “Universe” pridėjo nuo
trauką suimto kun. Ričardo 
Černiausko ir informaciją 
apie jo bylą.

“Catholic Herald" 1983.1.21 
rašė, esą lietuvis kunigas pa
sakojo apie baltiečių tikinčių
jų padėtį, pageidavo tikybinės 
vienybės. Prie straipsnio pri
dėjo mons. J. Žemaičio nuo
trauką.

“Soviet Weekly” įdėjo bend
rą delegacijos nuotrauką, bet 
labai mažai terašė. Gal verta 
pažymėti sakinį, esą lietuvis 
kunigas sakė, kad visi lietu
viai Lietuvoje nori taikos.

ATSISVEIKINIMAS
Atsisveikinimo kalboje Bri

tų Bendrijų Tarybos užsienio 
reikalų gen. sekr. kan. P. 
Oestreicheris delegacijos na
riams pareiškė: atsisveikina
me šiandien po 11 dienų drau
gystės. bet pas mus lieka daug 
abejonių dėl jūsų gyvenamo 
krašto, nes ten nėra laisvės, o 
žmogaus teisės — tik ant popie
riaus. Esą Britų Bendrijų Tary
ba buvo nusiuntusi savo komi
siją į Afganistaną ištirti ten 
esamos padėties. Ji grįžo pasi
baisėjusi Sovietų Sąjungos el
gesiu tame okupuotame krašte; 
reikalavo, kad tai, ką jie ten 
pamatė, būtų paskelbta pasau
liui. Britų Bendrijų Taryba 
tą paskelbimą sulaikė tik dėl
to, kad jūs galėtumėte čia at
vykti. Jūsų vizitas nebūtų bu
vęs įmanomas —jus būtų lydė- 
jusios demonstracijos visur, 
ne vien prie Šv. Pauliaus ka
tedros. Mes prašome jus pa
veikti savo valdžią, kad ji su
stabdytų žmonių kankinimus. 
Britų Bendrijų Taryba savo 
keliu pasiųs sovietinei val
džiai memorandumą tuo reika
lu.

Sausio 22 d. rytą sovietinė 
delegacija išskrido. Ar ko ji 
išmoko čia būdama, sunku pa
sakyti, bet savo atkakliu gy
nimu sovietų sistemos daug 
kam įkyrėjo. S.K.



Žymusis aktorius HENRIKAS KAČINSKAS (dešinėje), pastaruoju nietu 
viešėjęs Vašingtone. Jo dešinėje — VLADAS BŪTĖNAS ir REGINA 
I’ETRUTIENĖ Nuotr. A. Petruėio

Lietuvos senovės paminklai
Marinus Blyno knyga, gausiai iliustruota nuotraukomis, piešiniais, brėžiniais

P. LELIS

1982 m. istorinė lietuvių li
teratūra praturtėjo dar vienu 
leidiniu — Mariaus Blyno pa
rašyta ir gražiai išleista 262 
psl. knyga “Lietuvos senovės 
paminklai”.

Apie senovės Lietuvos mies
tų kūrimąsi, istorines pilis, 
bažnyčias ir kitus pastatus 
M. Blynas peč keletą metų rin
ko medžiagą ir rašė apie tai 
“Laisvojoje Lietuvoje”, kur tik 
to laikraščio skaitytojai galė
jo tą medžiagą matyti ir skai
tyti. Dabar viskas sutraukta 
į vieną knygą, įdėta daugybė 
vaizdų ir aprašymų. Tai duoda 
pilną senovės Lietuvos pa
minklų vaizdą ir įgalina pla
tesnę lietuvių auditoriją su 
tais paminklais susipažinti.

Knygoje yra 200 iliustracijų, 
kurių pusę sudaro fotografi
niai vaizdai, o kitą pusę — 
grafiniai brėžiniai, senų pi
lių ir miestų planai, pastatų 
fragmentai ir t.t. Daugelis tų 
istorinių vaizdų jau daug kar
tų buvo matyti laikraščiuose 
ir knygose, bet pridėta daug 
dar niekur nematytų piešinių 
ir raižinių. Fotografiniai vaiz
dai parodo keletą dabartinėje 
Lietuvoje restauruotų ar res
tauruojamų pilių ir kitų pa
statų, pvz. Vilniaus, Trakų, 
Kauno restauruotos pilys, Bir
žų — restauruojama.

Autorius apgailestauja, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje pi
lių restauravimo srityje nie
ko nebuvo padaryta, “net Kau
no pilis stovėjo apleista iki 
pat 1930 m., gi pavergtieji lie
tuviai, negalėdami kitaip iš
reikšti savo meilės Tėvynei, 
pradėjo atstatydinti senovės 
pastatus, pilis, rūmus. Jie bū
tų daugiau padarę, jei ne oku
pantų rusų pavydas ir noras 
nusmelkti Lietuvos tautinę 
kultūrą”.

Knygoje autorius aprašo ne 
tik senovės paminklus, bet ir 
su jais surištus Lietuvos isto
rijos fragmentus. Daugiausia 
vietos, apie 150 psl., jis skiria 
Vilniui, aprašydamas jo istori
nius pastatus, meniškiausias 
bažnyčias, gynybines miesto 
sienas, požemius, kur palai
doti kunigaikščiai ir didikai.

Pasiremdamas T. Narbuto 
paskelbtąja Bychovco kroni
ka, autorius nurodo kur bu
vo palaidotas Vytautas Didy
sis: “Jeho telo položyša v zam- 
ku u Vilni v kestele sviatoho 
Stanislava, v chore, na Ievoj 
storone, podle dverej zakrys- 
tyjnich”. (Pagal istoriką A. Ša
poką, Vytautas buvo palaido
tas katedros rūsyje, po Šv. 
Mykolo Archangelo altoriumi. 
P. L.).

Autorius spėja, kad Vilniaus 
miesto įkūrimo pradininku bu
vo karalius Mindaugas, pasta
tęs ir pirmąją Vilniaus kated
rą (p. 24, 28), bet toliau rašo, 
kad Vilniaus miesto istorija 
paneigia betkokį Mindaugo ry
šį su Vilniumi.

Puslapyje 49 autorius vėl 
kartoja tą pačią istoriją: “Lie
tuviai statė, puošė, gražino 
Vilnių nuo priešistorinių lai
kų, nuo karaliaus Mindaugo, 
kurio tikroji sostinė buvo Vil
nius, nuo Gedimino, kuris tę
sė Mindaugo pradėtąjį dar
bą ...” Toliau autorius tą is
toriją vėl paneigia: “Apie Min
daugo laikų Vilnių yra labai 
maža žinių. Tėra tik keletas 
paminėjimų kryžiuočių raštuo
se, kuriuos mūsų istorikai lai
ko falsifikatais ...” Tokių ne
pagrįstų autoriaus “sugestijų”, 
iškėlimų ir paneigimų yra ir 
kituose istoriniuose aprašy
muose.

Rašydamas apie Gardiną li
jo pilį (p. 75), autorius pami
nėjo, kad “1240 m. Gardiną nu- 
teriojo totoriai... kad Erd
vilas atstatė totorių chano Ba

tu sunaikintą Gardino pilį”. 
Čia, atrodo, autorius pasirė
mė klaidingais šaltiniais, tur
būt Bychovco kronika ar V. Pa
šuto “Lietuvos valstybės susi
darymu”. Z. Ivinskis “LE” apie 
Erdvilą rašė, jog Bychovco kro
nikoje pateiktoji Erdvilo gi
minystė, esą jis atstovauja 
penktai Palemono kartai, yra 
supainiota ir klaidinga. Pa
šuto “Lietuvos istorija” parem
ta rusų metraščiais, kuriuo
se “pripinta daug netiesos, 
sumaišyti asmenų vardai, įvy
kių datos” (kun. dr. V. Gidžiū
nas, 1980 m. “Karys”, nr. 7).

Kad Erdvilas atstatęs toto
rių sugriautą Naugarduką, o 
vėliau įkūręs Gardiną, patiki
muose šaltiniuose nėra jokios 
atramos (Z. Ivinskis “LE”, IV, 
17).

Chano Batu totoriai negalėjo 
sugriauti nei Naugarduko, 
nei Gardino, nes jie Lietuvos 
sienų nebuvo pasiekę. 1240 m. 
totoriai užėmę Kijevą, padali
no savo armiją į dvi dalis. Vie
na jų, vadovaujama Kaidano, 
nužygiavo į Sileziją, o kita, 
vadovaujama Sabutai, patrau
kė į Vengriją ir Kroatiją. Lie
tuva, Livonijos ordinas ir Nau- 
gardas buvo aplenkti ir palik
ti ramybėje.

Tame pat 75 psl. autorius 
paminėjo “Nogajaus ordiną”. 
Tai klaida, nes totorių gentys 
nesivadino krikščioniškais or
dinais, bet ordomis. (Nogajus 
buvo ketvirtas chanas po Batu, 
bet jis, nesutaręs su nauju cha
nu Mangu-Temir, 1261 m. atsi
skyrė nuo Aukso ordos ir įkū
rė savo ordą prie Kaspijos jū
ros).

Kaikurie šaltiniai mini, kad 
Gardinas buvo Mindaugo sosti
nė. Montanos un-to istorijos 
prof. Wren savo knygoje “His
tory of Russia” rašė: “Mindovg 
seized Grodno, which became 
his capital and drove east up 
the valley of the Niemen in
to Russian territory”.

Apie Gardino paminklus 
knygoje randame nedaug para
šyta. Įdėtas tik vienas 1574 m. 
atlaso vaizdelis.

Po Vilniaus autorius dau
giau vietos, apie 30 puslapių, 
paskyrė Kaunui, nes tai bu
vusi laikinoji Lietuvos sosti
nė. Parodyti senieji Kauno 
pastatai, bažnyčios, seni mies
to ir pilies planai, iš dalies 
atstatyta Kauno pilis pagal 
XVI š. planą.

Ilgesnį aprašymą su keletu 
puikių nuotraukų autorius 
pateikia apie gražiausią ar
chitektūrinį Lietuvos pamink
lą netoli Kauno. Tai garsusis 
Pažaislio vienuolynas ir baž
nyčia, pastatyti XVII š. DLK 
kanclerio Kristupo Paco. Tas 
barokinis italų architektų kū
rinys Pažaislyje neturi sau 
lygaus Baltijos kraštuose.

Iš vėlesniųjų paminklų ap
rašytos ir pavaizduotos nuo
traukomis dar šios pilys: Liš
kiavos, Siesikų, Raudonės, 
Raudondvario, Biržų.

Paskutinė puiki nuotrauka 
rodo Biržų šiuo metu restau
ruojamos pilies vaizdą. Jei
gu ji bus pilnai atstatyta, 
kaip parodyta vaizde, tai ne 
tik Lietuvos, bet ir viso pasau
lio lietuviai turės kuo pasiro
dyti ir pasidžiaugti.

Šios knygos paruošimui ir iš
leidimui autoriaus įdėta daug 
širdies ir darbo. Reikia stė- 
bėtis pasišventimu ir kruopš
tumu renkant per eilę metų 
nuotraukas, piešinius ir kito
kią istorinę medžiagą, teikian
čią lietuviui skaitytojui gerą 
vaizdą apie senovės ir vėles
nių laikų Lietuvos kultūrą bei 
jos paminklus.

Marius Blynas, LIETUVOS SE
NOVĖS PAMINKLAI. Išleido 
K. J. Butkaus Fondas. Čikaga 
1982 m., 262 psl.

Šimtametis Krėvė VINCAS MACIŪNAS

Krėvė — vienas iš pačių žy
miųjų mūsų rašytojų. Platūs 
yra jo kūrybos rėmai. Juose su
telpa ir gimtojo dzūkų kaimo 
“šiaudinė pastogė”, ir legen
dos žavesiu dvelkianti Daina
vos šalies senovė, ir didingai 
tragiški Šarūno bei Skirgailos 
amžiai, ir tolimi, spalvingieji 
Rytai, ir įspūdingai nupiešti 
bibliniai laikai.

Dažnas rašytojas išlieka atei
čiai tik vienu ar kitu savo vei
kalu. Štai visi gerai žinome 
Maironio “Pavasario balsus”, 
bet kas gi dabar besidomi jo is
torinėmis dramomis ir jas skai
to? Tuo tarpu Krėvė tvirtai įėjo 
mūsų literatūron ir “Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
mais”, ir “Šarūnu”, ir “Skir
gaila”, ir “Šiaudine pastoge”, 
ir (gal dar nevisai spėjo) 
“Dangaus ir žemės sūnumis”.

Žavėdamasis Lietuvos isto
rijos grožiu, kadaise eiliavo 
Maironis:

Aš norėčiau prikelti nors vieną 
senelį

Iš kapų milžinų '
Ir išgirsti nors vienų, bet gyva 

žodelį
Iš senųjų laikų.

Tuoj pat betgi apgailesta
vo: “Veltui mano troškimas ...”

Tokį troškimą turėjo ir Krė
vė. Dar studentaudamas jau 
buvo surinkęs daug dainų 
Merkinės ir gretimose dzūkų 
parapijose. 1907 m. jis rašė 
su savo draugu Liudu Gira 
spaudoje paskelbtame atsišau
kime: “Ne vienas gal Dzūki
jos padavimas gali po įkvėp
ta dailininko plunksna persi
keisti į įstabiausią veikalą”. 
Tai buvo ir jam pačiam paska
tinimas parašyti bei 1912 m. 
išleisti Dainavos padavimus.

Juose atgyja poetiškasis 
legendų pasaulis: žuvusio ber
nelio liūdinti mergelė pavirs
ta pakelės akmeniu, o jos grau
džios ašaros sūriu šaltinėliu 
iš žemės verčiasi; giedrią die
ną, kai vanduo nebanguoja, gi
liame ežere matyti augšti nu
skendusio dvaro bokštai; už
keiktame kalne vidunaktį gir
dėti kraupūs senovės kuni
gaikščio dejavimai; augšti pi
liakalniai iškalbingai bylo
ja apie narsias protėvių ko
vas su geležimi apsikausčiu
siais kryžiuočiais už gimtosios 
šalies laisvę. Lyg koks seno
vės vaidila kanklininkas pra
byla autorius: “Vai jūs, ber
neliai, raibi sakalėliai, vai 
jūs nutilkit vienai valandėlei, 
manęs seno paklausykite, ma
no gūdžios pasakėlės, grau
džiųjų žodelių”.

Dainavos padavimai
Karžyginis epas iškelia vaiz

duojamąjį gyvenimą ir žmones 
iš pilkojo kasdieniškumo plot
mės. Dainavos padavimų gyve
nimas — tai lyg nuolatinis 
šventadienis: triukšmingos
medžioklės, šaunios puotos, 
narsios kovos, o žmonės — 
nuostabos verti karžygiai. 
Psichologiškai jie nesudėtin
gi, kaip ir senųjų epų didvy
riai. Keli tėra jų pagrindiniai 
jausmai: meilės, keršto ir lai
mės, o už vis labiau — garbės 
siekimo. Tačiau tai didžios 
aistros, vertos milžinų be bai
mės ir svyravimo: “... milži
nai vyrai, kurie nežinojo, kas 
baimė baimelė, sunki vergija 
nedalėlė; kurių ranka už no
rus, už troškimus galingesnė, 
o veikimas, o darbai už min
tis greitesni: ko godelėj ne
sugodojo, jau jų rankos atliko”.

Nekasdieniško gyvenimo 
vaizdavimas reikalauja ir ne
kasdieniškos kalbos. Dainavos 
padavimų kalba yra poetiška 
ir puošni. Kaip ir liaudies 
dainose, joje yra daug pasto
viųjų epitetų ir palyginimų, 
švelnių deminutyvų, vaizdin
gų metaforų, įspūdingų anti
tezių ir pasikartojimų. Gausios 
poetinės priemonės be galo iš
plečia stilių. Betgi tikras 
epinis dainius kaip tik ir mėgs
ta tokį pasakojimo platumą. 
Jis anaiptol neskuba, kad tik 
greičiau perduotų klausyto
jams ar skaitytojams įvykius, 
o nori pasiskonėti ir pačiu pa
sakojimu. Tai lyg plati bekraš
tė upė, kurios srovenimas ra
mus ir vienodas. Pasakojimo 
rimties nesutrukdo nei niūri 
kančia, nei laimės džiugesys. 
Darniai sutvarkyti sakiniai, 
dažnai išplėsti ilgais ir skam
biais periodais, teikiančiais 
Dainavos padavimų kalbai ma
lonaus ritmingo bangavimo. 
Tokios skambios, tikrai muzi
kalios prozos lietuvių litera

tūra ligi tol dar nebuvo turėju
si.

Gimtojo krašto senovė išky
la Krėvei kaip graži svajonė: 
“Ir vaidenasi man, kad jau su
grįžo senovės laikai, kad jau 
girdžiu aš stiprius karžygių 
balsus, jausmingas vaidilų 
dainas . . . Svajoju ir auksinį, 
vaivorinį sapną sapnuoju ...”

Drauge autorius skaudžiai 
išgyvena, kad viso to jau ne
bėra, kad tai seniai seniai iš
nyko: “Tylu aplinkui . . . Nebe
skamba kalavijai, nebežvengia 
Dainavoje žirgai, tik verkia 
Merkinės kalnas nuplikęs, kad 
sienos suiro. Verkia, rauda, 
kad Dainavos sūnūs jį jau pa
miršo”.

Tiedu jausmai ir sudaro 
emocinį Dainavos padavimų 
pagrindą. Susižavėjimas kuo 
ir liūdesys, kad to nėra, kelia 
ilgesį. Tasai romantinis pra
eities grožio ilgesys ir davė 
mums Dainavos padavimus.

To istorinio uždavinio, t.y. 
reikalo sukurti vieningą valsty
bę, Šarūnas iš pradžių nė pats 
nesuprato. Jam terūpėjo jo pa
ties audringų norų ir nežabotų 
ambicijų patenkinimas. Nusi
vylimas gyvenimu buvo pripil
dęs jo išdidžią sielą aitriu kar
tėliu ir žmonių neapykanta. 
Jis buvo pačios gamtos nu
skriaustas — negražus kuprys. 
Niekas jo nemylėjo ir tik pa
juokdavo. Nuo pat mažens ne
patyrė jis švelnumo net, savo 
paties šeimoje. Nepatyrė jis ir 
meilės džiaugsmo, nors jo taip 
troško. Tad lyg keršydamas vi
siems suliepsnojo Šarūnas di
džių žygių ir niekeno neužtem- 
domos garbės troškimu: “Ati- 
duotau ir kraują ir ašaras ir 
gyvybę ne tik pasaulio, bet ir 
savo, už vieną valandėlę tokios 
galybės, tokios garbės, kokios, 
kol pasaulis pasauliu, niekas 
dar nėra pasiekęs!”

Primityviose žilos senovės 
sąlygose Šarūnas tokios gar
bės galėjo jieškoti tik mūšio 
lauke. Ir štai narsiais karo 
žygiais, gausiai liejamu krau
ju ir gaisrų pašvaistėmis su
judino Šarūnas idiliškai ra
mią Dainavą. Panoro, jo pa
ties žodžiais betariant, “ere
liu pasauly skraidyti”. Ir tik 
ilgainiui, dainiaus Rainio įta
koje, išryškėjo Šarūnui pagrin
dinis jo kruvinų žygių tikslas: 
“Viena saulė danguje, vienas 
valdovas turi būti Dainavoje, 
arba manęs gyvo žemė nelai
kys”.

Žmonės nesuprato Šarūno ir 
tik keikė jį už kraują bei aša
ras: “Taip buvo tylu, taip ra
mu tėviškėj! Visi.gyveno, kaip 
dievai liepė, kiekvienas dirbo 
linksmai savo darbą (...) ir 
viskas buvo gerai. Pasikėlė jis 
iš balų, iš pelkėtų ežerų, kaip 
šmėkla, kaip Pikulo pasiunti
nys (...) aitvaru lakiodamas, 
ugnį ir kalaviją nešdamas (.. .) 
kur žengia, ten kraujas, ten 
gaisrai, ten vieni degėsiai lie
ka”.

Senasis Gelovinis, Šarūno 
dėdė, perspėjo jį: “Griauni, 
kas amžių amžiais iš lėto kūrė
si. Gyvenimas kaip plati upė 
nusistovėjusia vaga tekėjo, o 
tu nori tą upę užtvenkti, kita 
vaga nukreipti — gerai darai, 

Solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ ir solistas ALGIS GRIGAS, dainavę St. 
Šimkaus kantatoje “Atsisveikinimas su tėvyne” Toronte-Mississaugoje Va
sario 16-sios iškilmėje Nuotr. St. Dabkaus

bet žmonės to nemato, nesu
pranta— jie mano, kad paverg
ti juos nori dėl savo išdidžios 
puikybės...”

Tačiau Šarūno žygių prasmė 
visiems paaiškėjo, kai jis kri
to kovoje, nugalėjęs kryžiuo
čius, pirmą kartą pasirodžiu
sius Lietuvos žemėje. Šarūnas 
žuvo, bet jo mintis išliko gy
va. Visi suprato, kad tik vie
ningą valstybę turėdami, pa
jėgs atsilaikyti prieš tą nau-. 
ją galingą priešą. Tad renka 
Šarūno darbų tęsėju ir įpėdi
niu Mindaugą, kuris prie lau
žo, ant kurio dega Šarūno kū
nas, taria iškilmingus žodžius:

Senovės Lietuva
Minint Filadelfijoje Krė

vės 70-mečio sukaktį, savo kal
boje jis pabrėžė tam tikrą pa
triotinį susidomėjimo praeiti
mi pobūdį: “.. . man kilo no
ras atgaivinti tą senovės Lie
tuvą, kuri viena ranka kovojo 
prieš visą Europą, kai šioji 
kryžiuočiams teikė pagalbą. 
Lietuva ne tiktai nesužlugo, 
nenusileido, o sužlugdė tą kry
žiuotį, kuriam visa Europa 
nešė pagalbą. Norėjau parody
ti, kad kovose, mirtinose ir 
žūtbūtinėse, ji pasidarė di
džiausia ir galingiausia vals
tybė, kad ji atrėmė Azijos tau
tas, kurioms atsispirti nega
lėjo visa Europa. Aš galvojau, 
kad jeigu tie žmonės galėjo 
tai padaryti, jie turėjo būti 
milžinai siela. Ir aš norėjau 
atvaizduoti tų milžinų sielą 
— senovinę Lietuvą”.

Taigi ne fiziškai stiprus ir 
vikriai besikaująs riteris, ta
sai tradicinis istorinių roma
nų didvyris, visų pirma rūpėjo 
Krėvei, o galingos dvasios as
menybė. Krėvės kūrybinis me
todas, kurį galėtume pavadinti 
kryžkelės metodu, yra toks: 
Krėvė pasirenka iš istorijos 
kurį nors lemiamai svarbų lai
kotarpį, kai tauta buvo pate
kusi į likiminę kryžkelę, ir iš
ryškina tas problemas, kurios 
visu svoriu griūna ant jo did
vyrio pečių. Ir štai tos nepa
keliamai sunkios istorinės 
naštos akivaizdoje iškyla dva
sinė Krėvės personažų galybė, 
suspindėdama tragišku didin
gumu.

Antra vertus, tai nėra kokie 
mitologiniai titanai ar pusdie
viai, kurių didžiais žygiais mes 
stebimės, bet kurių likimui ar 
net žuvimūi mes liekame šalti. 
Tai nėra ir elementariai vien
tisi herojinio epo karžygiai, o 
psichologiškai sudėtingos as
menybės. Istorinė kryžkelė, ku
rion jie yra patekę, atitinka 
jų sielos dvilypumą, kuris juos 
verčia ne kartą susvyruoti, su
abejoti dėl pasirinktojo ke
lio, o drauge ir skaudžiai ken
tėti. Jų kančią išperka jų šiaip
jau atstumiantį žiaurumą, ir 
jų tragiškam likimui mes nebe
same abejingi.

(Bus daugiau)

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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0 KUETiMEJE VEIKIOJE
Dail. Kazimiero Žoromskio ta

pybos darbų parodų Niujorko bei 
apylinkių lietuviams sausio 29- 
30 d.d. mažojoje Kultūros Židi
nio salėje surengė specialus komi
tetas. Šiai parodai buvo sutelkti 
36 kūriniai, kuriems dail. K. Ža- 
romskis buvo pasirinkęs gėles, iš
skyrus porą abstraktų ir porą 
Kennebunkporto gamtovaizdžių. 
Parodoje parduota 13 kūrinių.

Cikagiečių “Antras kaimas”, 
vadovaujamas Algirdo T. Anta
naičio, balandžio 16 d. linksmins 
Kievelando lietuvius Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Satyrinę 
saviveiklinio teatro grupę pakvie
tė LB Ohio apygardos valdyba.

Dramos konkursą pernai pa
skelbė JAV LB kultūros taryba, 
kviesdama dalyvauti visus išeivi
jos lietuvių rašytojus. Laimėto
jui bus paskirta JAV Lietuvių Fon
do parūpinta $2.000 premija. 
Laukiama veikalų, tinkamų savi
veikliniams lietuvių teatrams bei 
jų gastrolėms. Pageidaujama, kad 
konkursui skirti rankraščiai bū
tų perrašyti mašinėle, bet bus 
priimami ir neperrašytieji, jeigu 
jie lengvai išskaitomi. Siunčiamas 
dramas reikia pasirašyti slapy
vardžiais, atskirame užklijuota
me vokelyje pridedant autoriaus 
vardą, pavardę, adresą, telefono 
numerį. Baigminė konkurso data 
— š. m. kovo 31 d. Dramas reikia 
atsiųsti vertintojų komisijos pirm. 
Stasei Kiclaitci, 3352.So. Halsted 
St., Chicago, IL 60608, USA. Ki
ti tos komisijos nariai — K. Bra- 
dūnas, J. Dikinis, D. Lapinskas 
ir A. Valeška.

Dail Jonė Kvietytė-Young sa
vo spalvotų piešinių parodą “Man- 
hattano bučkių elegija” vasario 
19 d. atidarė Kanados Albertoje, 
Kalgario universiteto teatro prie- 
salyje. Paroda truks iki kovo 13 
d. Dail. J. Kvietytė-Young yra 
buvusi D. Nasvytytės Lietuvon 
atnešto išraiškos šokio atstovė, 
baigusi jos studiją Kaune, moder
nų šokį studijavusi išeivijoje. Dai
le susidomėjo ir ją studijavo Ka
nadoje.

Kun. Ladas Budreckas, emeri
tas, gyvenantis Arkiv. J. Matulai
čio poilsio namuose Putname,. 
Conn., yra muzikas ir kompozi
torius. Jis sukūrė Kristaus Kara
liaus šventei skirtą kompoziciją 
“Christus vincit” keturiem vyrų 
arba keturiem mišriem balsam. 
Kūrinys buvo atspausdintas Tė
vų pranciškonų spaustuvėje. Vie
na to kūrinio kopija, įrišta į kie
tus viršelius, buvo pernai nusiųs
ta popiežiui Jonui-Pauliui II su 
specialia dedikacija, įrašyta dail. 
V. K. Jonyno. Ji, papuošta Auš
ros Vartų Marijos piešiniu, pa
brėžia, kad “Christus vincit” kom
pozicija skiriama Šventajam Tė
vui jo popiežiavimo ketvirtosioms 
metinėms 1982 m. spalio 16 d. Už 
šį kūrinį ir jo dedikaciją kun. L. 
Budreckas gavo padėkos laišką iš 
Vatikano valstybės sekretoriato.

JAV ABC televizijos tinklas 
sausio 23-24 d.d. rodė specialiai 
pagamintą dviejų dalių filmą “Ma
libu”, kuriam buvo panaudotas 
William Murray 1980 m. romanas 
apie turtuolių gyvenimą pietinė
je Kalifornijoje, Malibu vasar
vietėje prie Ramiojo vandenyno 
krantų. Lietuvių dėmesį atkrei
pė aktorės Jūratės Nausėdaitės 
(Ann Jillian) įjungimas. Tai bu
vo antras jos pasirodymas filme 
po “Mae West”, kur jai teko pa
grindinis vaidmuo. Šįkart “Co
lumbia” bendrovė sutelkė ištisą 
būrį aktorių — James Coburn, 
Kim Novak, Eva Marie Saint, 
George Hamilton, Steve Forrest, 
Susan Dey, Valerie Perrine, Wil
liam Atherton, Richard Mulligan, 
Jenilee Harrison. Kaikurie mū
siškiai rašė, kad jie su Jūrate vai
dino. Iš tikrųjų J. Nausėdaitė bu
vo įjungta vaidintojų mišrainėn. 
Tokioje gausoje žiūrovui buvo 
sunku susigaudyti kas su kuo vai
dina, nes trūko amerikiečiams 
įprasto leidinio “Who’s Who”. J. 
Nausėdaitei buvo tekęs televizi
jos korespondentės vaidmuo, su
sietas su didesniu maišymusi, bet 
jai plačiau pasireikšti kliudė per- 
didelis epizodų skaičius šiame fil
me, nuolatinis veiksmo kilnoji
mas iš vienos grupelės į kitą. Iš to
kios nevykusios maišaties atminty
je liko tik dažnokai pakartota 
trumputė scena, kai vasarnamio 
balkone rytmečio mankštą atlie
kantis vyras šūkteli savo kaimy
nams: “Good morning!” Šūkteli ir 
tuojau dingsta už durų, net ne
laukdamas jų atsakymo. Žiūrovas 
vis tikėjosi, kad tas įdomus keis
tuolis bus atskleistas, išryškin
tas, bet jis taip ir liko Malibu pa
plūdimio slaptimi.

Vilniaus dailės parodų rūmuo
se savo tapybos darbų parodą su
rengė dail. J. Čeičytė. Vilniaus 
dailės institutą ji yra baigusi prieš 
30 metų, giliausius savo pėdsakus 
palikusi Lietuvos teatruose ir fil
muose. Jai teko dirbti su režiso- 
riais B. Dauguviečiu ir R. Jukne
vičium, sukurti scenovaizdžius 
daugiau kaip pusšimčiui spektak
lių. Jos, kaip dailininkės, pavar
dė yra įjungta į keturiolika vaidy
binių Lietuvos kino studijos fil
mų. Parodai buvo sutelkusi apie 
200 radinių — scenovaizdžių eski
zų, darbų teatro temomis, molber- 
tinės tapybos kūrinių.

Panevėžio dramos teatro re
pertuarą papildė V. Tendriako- 
vo apsakymas “Trys maišai šiukš- 
lėtų kviečių”, inscenizuotas G. 
Tovstonogavo ir D. Švarc. Prem
jerinį spektaklį apie sąžinę ir duo
ną paruošė vyr. rež. D. Banionis. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. K. 
Vaičiulis, muziką — kompoz. V. 
Gavrilinas. Pagrindinius vaidme
nis atlieka aktoriai R. Teresas ir 
A. Paulavičius, talkinami E. Ka
činsko, J. Garliausko, R. Urvi
nio, E. Koriznaitės. į masines 
scenas įsijungia visa teatro grupė.

Praėjusią vasarą buvo pradėti 
darbai sustiprinti Gedimino bokš
tui ir jo kalno slenkamiems šlai
tams Vilniuje. Platesnių duome
nų savo rašiniu “Protėvių šnekė
jimas” “Literatūros ir Meno” sau
sio 22 d. laidoje pateikia Aldona 
Žemaitytė. Augštutinės pilies mū
ruose atsiradusiais plyšiais van
duo sunkiasi į vidų, žemyn svyra 
atskilęs vienas sienos kampas, 
slėgdamas netvirtą dirvožemį. Su
tvirtinimo planus paruošė archi
tektas G. Laucius ir konstrukto
rius J. Mendelevičius. Jie yra pa
siruošę sustabdyti tolimesnę šlai
tų slinktį, nuleisti vandenį, panai
kinti išgraužas, sutvarkyti želdi
nius. Reikalingoms medžiagoms 
atgabenti įrengiamas specialus 
keltuvas. Pernykštės vasaros pra
džioje jam buvo pradėtos kasti 
duobės, į Gedimino kalną sutelku
sios archeologų grupę, vadovau
jamą A. Lisankos, kuriam patari
mais talkino Lietuvos Mokslų 
Akademijos istorijos instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis V. Daugu- 
dis... Geologinius tyrimus atliko, 
prof. A. Gaigalas, rastų žieda
dulkių — docentė O. Kondratie- 
nė, architektūrinius — S. Lasa- 
vickas. Radiniai pasibaigia 4,5 
metro gylyje, palikdami ant vie
nas kito kietai sugulusius kultū
rinius sluogsnius, apimančius išti
sus šimtmečius. Esą jie liudija, 
kad čia buvo gyventa net ir prieš 
Kristaus gimimą.

A. Žemaitytė daro išvadą, kad 
tie radiniai sugriauna ligšiolinę 
legendą apie Vilniaus įkūrimą XIV 
š. pradžioje, susietą su Gedimino 
valdymo laikais. Medinių ir mūri
nių pilitį čia jau būta ir XIII š. Pa
sak A. Žemaitytės, Gedimino kal
nas ir jo apylinkės tada jau buvo 
ne miškais apaugusios medžioklės 
vietos, bet tirštai apgyventa teri
torija, turėjusi savitą materiali
nę ir dvasinę kultūrą. Leidžiantis 
žemyn kultūriniais sluogsniais, 
yra smėliu užpiltos XV š. pradžios 
pilies griuvenos, XIV š. mūro pi
lies likučiai, po jais — statybinės 
konstrukcijos iš akmens, medžio ir 
žemės: rąstais apjuosti akmenys, 
apipilti žemėmis. Viršutiniuose 
sluogsniuose vyrauja žiestinė 
X-XV š. keramika — įvairūs lau
kinių ir arbaletinių strėlių antga
liai, akmeniniai patrankų sviedi
niai, sidabriniai Prahos grašiai, 
puodų šukės, geležinės pakabina
mos spynos, ugnies simboliais iš
raižytas kaulinis kirvukas, pus
mėnulio formos pakabutis, žalva
rinis žvangutis.

Žemutiniuose sluogsniuose su
sitelkusi lipdytoji grublėtoji V-IX 
š. keramika. Ten yra du akmenų 
grindiniai, kuriais buvo sutvirtin
ti piliakalnio aikštelės pakraš
čiai. Pačioje aikštelėje būta medi
nių pastatų. Po šiuo sluogsniu ap
tikta lipdytoji, brūkšniuotoji ke
ramika su septyniais kietai ant 
vienas kito sugulusiais akmenų 
grindiniais, medinių statinių lie
kanomis. Išlikę konstrukcijų at
spaudai rodo, kad statmeni kuo
lai buvo išpinti medžio šakomis, 
apdrėbti moliu. Tam laikotarpiui 
priklauso kaulinis žeberklas, daug 
titnago skilčių, keletas akmeninių 
kirvukų. Jie liudija, kad žmonės 
čia jau gyveno antrajame tūkstant
metyje ar pirmojo tūkstantmečio 
pradžioje prieš Kristąus gimimą. 
Visų laikotarpių sluogsniuose ras
ta žuvų, paukščių, įvairių žvėrių 
ir gyvulių kaulų. Archeologai da
bar tvarko turtingus radinius ir 
ruošia išsamias mokslines išvadas.

V, Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius .... 8 % 
= 180-185 d. termin. ind.......... 81/«%
= term, indėlius 1 metų.......... 8'/2%
= term, indėlius 2 metų.........  83/4%
= pensijų s-tą............................ 11 %
= spec. taup. s-tą.................... 71h%
= taupomąją s-tą .................... 7 %
= depozitų-čekių s-tą.............. 6 %
| DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .....................14'/a%
E mortgičius nuo...........12% — 13%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTFPUAN’Q FIIPQ 406 Roncesvalles Avė.XlCrnAIIO runa Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS 

----------------------o--------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St.W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus A. Bliudžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, .
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue ,
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 

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

PARKSIDE mI7kEt
335 Roncesvalles Avė., _. . _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Soy. Sąjungų

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont, M6R1 VS FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Veiklieji jaunosios kartos lietuviai Winnipege. Iš kairės: DANUTĖ 
SKOLNY, JOANA RAZMUTĖ, MARIJUS TIMMERMANAS, VIDA 
BALČIŪNAITĖ, EGIDIJUS BŪGAILIŠKIS. Jie sudaro naują KLB Winni- 
pego apylinkės valdybą, išrinktą 1983 metams

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų 75% pasaulinės kainos. Blo
giausia, kad jau dabar ben
zinas automobiliams JAV yra 
pigesnis nei Kanadoje. Čia ga
lionas benzino kainuoja apie 
$2.10, tenai — $1.20. Susida
riusio skirtumo neišlygina net 
ir augštesnė JAV dolerio ver
tė. Tolimesnis kanadiškos naf
tos pabranginimas tą skir
tumą dar labiau paaštrintų. 
Spaudoje pasirodė pranašavi
mų, kad pasienyje gyvenantys 
kanadiečiai benziną savo auto
mobiliams pradės pirkti JAV 
stotyse, o juk buvo laikai, kai 
taip elgėsi amerikiečiai, pasi
naudodami pigesnėmis benzi
no kainomis Kanadoje.

Pasitarimą naftos reikalu 
Otavoje turėjo ministeris pirm. 
P. E. Trudeau ir Albertos prem
jeras P. Lougheedas. Jis lietė 
sutarties įsipareigojimą laiky
tis 75% pasaulinės kainos. To
kiu atveju turėtų būti pradė
tas kanadiškos naftos kainų 
mažinimas, bet jis sumenkin
tų Albertos, Kanados bei kitų 
provincijų iždų pajamas, kai 
visus dabar slegia biudžeti
nis deficitas. P. E. Trudeau 
pritaria kainų mažinimui. Ki
tokios nuomonės yra P. Loug
heedas, turintis bevfeik $3 bi
lijonų deficitą savo biudžete. 
Pasak jo, Alberta padarė dide
lę auką visai Kanadai, parū
pindama naftą pigesnėmis kai
nomis už pasaulines, kai jos 
buvo tikrai augštos. Esą ant
rą kartą tokios aukos negali
ma daryti, laikantis 75% pa
saulinės kainos. Albertos naf
tos kainos turi būti sulygin
tos su pasaulinėmis kainomis. 
Tai, žinoma, reikštų naujos 
sutarties pasirašymą. P. Loug- 
heedo nuomone, būtų išlaikyta 
pajamų pusiausvyra biudže
tuose, išvengta deficitų didi
nimo. Jis betgi užmiršta ant
rą medalio pusę, kad kanadie
čiams naftos gaminiai vis vien 
bus brangesni nei amerikie
čiams. Mat JAV valdžia jiems 
yra uždėjusi gerokai mažes
nius pajamų mokesčius. Čia tą 
naftos karvutę negailestingai 
melžia ir Kanados, ir Alber
tos ir kitų provincijų vyriau
sybės, jieškodamos pajamų sa
vo biudžetams.

Vykdomasis Kanados konser
vatorių partijos komitetas pri
ėmė J. Člarko atsistatydinimo 
iš vado pareigų raštą. Naujų 
vado rinkimų siekiančiam J. 
Clarkui buvo pareikšta, kad 
jam laikinai paliekama dalis 
vado pareigų, liečianti par
lamento rinkimus, kuriems yra 
reikalingas vado parašas. Esą 
partija tokiu atveju negali lik-

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

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).

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts <Jnternational Jnc.
2501 W 71sf STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

ti be vado. Naujo vado rinki
mai įvyks birželio 12 d. Otavo
je. Konservatorių politikai ne
skuba skelbti savo kandidatū
ros, kol vis dar daromas spau
dimas kandidatuoti dviem pro
vincijų premjeram —Albertos 
P. Lougheedųi ir Ontario W. 
Davisui. Abu jie atsisakinė
ja, bet visiškai durų neužda
ro. Pirmuosius ledus pralau
žė kandidatūrą paskelbęs par
lamento narys David Crombie, 
kuriam 1972-78 m. teko būti 
Toronto burmistru. Parlamen- 
tan jis buvo išrinktas rinki
minėje Toronto Rosedale apy
linkėje 1978 m., kur dabar tvir
tai laikosi. Visos Kanados mas
tu jis betgi yra silpnas kandi
datas, nesudarantis pavojaus 
perrinkimo siekiančiam J. 
Clarkui. D. Crombiui kenkia 
jo patirtis tik Toronto val
dyme, kurios nepakaks visos 
Kanados problemoms spręsti. 
Jis taipgi yra turėjęs širdies 
priepuolį, bet dabar pasvei
kęs. Prie jo prisidėjo ir kitas 
kandidatas — buvęs prekybos 
min. M. Wilson iš Toronto.

Kvebeko premjeras R. Leves
que, siekiantis nepriklausomy
bės šiai prancūziškai provinci
jai, sumenkino savo poziciją 
susikirtimu su 350.000 val
dinių tarnautojų. Lig šiol jie 
rėmė separatistinės Kvebeko 
partijos ir jos vado R. Leves
que pažiūras, susilaukdami 
perdidelių nuolaidų. Atlygini
mai buvo taip pakelti, kad da
bar jiems padengti jau reikia 
net 55% provincinio biudžeto 
pajamų, kai jį smaugia $3 bi
lijonų deficitas. Taisydamas 
savo ekonomines klaidas, R. 
Levesque parlamento įstaty
mu sumažino valdžios tarnau
tojų algas iki 19,5% trims mė
nesiams, norėdamas sutaupyti 
$426 milijonus. Jis taipgi su
varžė atlyginimų didinimą iki 
1985 m. ir uždraudė streikus. 
Šis įstatymas atnešė nelegalių 
streikų bangą. Į juos laikinai 
įsijungė beveik visi valdžios 
tarnautojai, o mokytojai strei
kavo net tris savaites, nepai
sydami jaunimui daromos ža
los. Darban juos grąžino kitas 
įstatymas, numatantis labai 
griežtas bausmes nelegalių 
streikų dalyviams. Mokytojai 
betgi žada vėl pradėti nele
galų streiką kovo 14 d., jeigu 
nebus patenkinti jų reikala
vimai.

Iš tikrųjų tie reikalavimai 
yra aiškiai perdideli. Toronto 
dienraščio “The Globe and 
Mail” paskelbtais duomenimis, 
valdžios tarnautojų algos Kve
beke yra net 12% didesnės už 
kitų kvebekiečių. Švietimo 
išlaidos 25% didesnės negu 
Ontario provincijoje, o moky
tojų darbo krūvis gerokai ma
žesnis. Provinciniai mokesčiai 
augštesni už Ontario mokes
čius. Sezoninis nedarbas Kve
beke siekia 14,7%. Tokiose ap
linkybėse yra būtinas diržo 
suveržimas, kurį griežtai at
meta karingi mokytojai. Rodri
gue Dube, vienas jų vadų, da
bar viešai džiaugiasi, kad 1980 
m. referendumas nepatvirtino 
separatistinių premjero R. 
Levesque planų. Pasak jo, 
prieš streikuojančius moky
tojus dabar buvo nukreipta 
tik policija, o ne Kvebeko ka
riuomenė, kurią būtų atnešęs 
atsiskyrimas nuo Kanados.

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

Ateitininkų žinios
Anapilio jauniai ir jaunučiai su

sirinks kovo 20 d. po 10 v. Mišių. 
Susidomėjusieji visuomet mielai 
kviečiami atsilankyti.

Studentų valdyba susirinko ap
tarti ruošiamo susirinkimo kovo 
12, šeštadienį.

Moksleivių susirinkime kovo 13 
d. dalyvaus Amnesty International 
atstovas ir rodys filmą i’yšium su 
šia organizacija.

JAS vasaros stovyklos (Daina
voje) vadovų kursai įvyks balan
džio 9 d. Ateitininkų Namuose, Le- 
monte. Juos ves Janina Udrienė ir 
Birutė Bublienė. Studentai ir 
moksleiviai (16 m. liepos mėnesį), 
norintys vadovauti stovykloje, pra
šomi užsiregistruoti iki kovo 31 d. 
pas JAS pirmininkę B. Bublienę. 
Užsiregistravusiems bus pasiųsta 
pasiruošimo medžiaga. Kursų mo
kestis— $10.

Toronto ateitininkų metinė 
šventė įvyks gegužės 28-29 dieno
mis. L. U.

Skautų veikla
• Metinis Rpmuvos narių su

sirinkimas vasario 27 d. Prisikė
limo Parodų salėje buvo gana 
gausus dalyviais. Valdybos pirm, 
ps. M. Rusinas, atidarydamas su
sirinkimą, pateikė darbotvarkę 
ir pakvietė sekretorę G. Kuzmie- 
nę perskaityti praėjusio susirinki
mo protokolą, kuris priimtas be 
pataisų. Sekė trumpi pirmininko, 
iždininko ir revizijos k-jos pra
nešimai. Daugiausia diskusijų su
kėlė praėjusių metų išlaidų apy
skaita. Į valdybą išrinkti (iš pa
reigos): Č. Senkevičius, A. Balta
kienė, V. Skrinskas, L. Gvildienė- 
Yčienė, L. Kalinauskas, R. Bagdo
nienė, D. Gutauskienė, P. Balsas, 
Z. Stonkus, F. Ciparis ir K. Šapoč- 
kinas. I komitetą: S. Kuzmas, M. 
Rusinas, A. Senkus, Br. Saplys, 
P. Petrauskas, A. Gvildys, G. Kuz- 
mienė, M. Yčas ir K. Batūra. Į re
vizijos k-ją: D. Keršienė, J. Rač
kauskas ir N. Batraks. Ačiū sesei 
Vidai Senkuvienei už kavutę ir 
vaišes.

• Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas parėmė “Skautų 
Aidą” $100 auka. Nuoširdus ačiū.

• Mindaugo dr-vės iškyla — šį 
savaitgalį kovo 12-13 d.d. Infor
macijas teikia draugininkas Gai
lius S. Tel. 233-7321. Č. S.

Aušros žinios
“Etobicoke Recreation League” 

krepšinio pirmenybėse vasario 22 
ir kovo 1 d.d. Aušros vyrai laimėjo 
dvejas rungtynes.

Vasario 22 d. rungtynės prieš 
Reds komandą laimėtos 95:94 (35: 
41). Rungtynės buvo kietos. Aušros 
komandoje žaidė: V. Gataveckas 
10, R. Kaknevičius 30, R. Unde- 
rys 14, M. Džiuba 6, S. Žulys 31, K. 
Bartusevičius 2, E. Norkus 11, A. 
Valickas, V. Demantavičius.

Kovo 1 d. Aušros vyrai laimėjo 
prieš Lennox komandą rezultatu 
82:81 (36:41). Antros rungtynės 
Aušros komandai buvo sunkesnės, 
nes Lennox komandos žaidėjai 
buvo augštesnio ūgio. Aušra pa
rodė tikrą komandinį žaidimą ir 
norą rungtynes laimėti. Aušros 
komandoje žaidė: V. Gataveckas 4,
R. Kaknevičius 24, M. Džiuba 16,
S. Žulys 25, R. Underys 2, E. Nor
kus 2, K. Bartusevičius, A. Va- 
ickas, V. Dementavičius.

Aušros jaunių A krepšinio ko
manda vasario 18, 19, 20 d.d. buvo 
pakviesta dalyvauti Montrealyje 
Brookwood International jaunių 
turnyre. Šiame turnyre Aušra lai
mėjo III vietą.

Vasario 18 d. Aušros jauniai lai
mėjo prieš Pointe Claire gimnazi
ją 67:51 rezultatu. Vasario 19 d. 
Aušros jauniai laimėjo prieš Wil
liam Kingston gimnaziją 85:52 re
zultatu. Vasario 19 d. antras rung
tynes pralaimėjo prieš Sunyouth 
iš Montrealio 86:63. Ši komanda 
laikoma geriausia rytinėje Ka
nadoje.

Pusbaigmio rungtynes Aušros 
jauniai pralaimėjo Pierre Ford ko
mandai 82:77. Aušros jaunių ko
mandoje iš pirmo penketuko buvo 
keletas sužeistų ir keletas nega
lėjusių atvykti į turnyrą. Aušrie- 
čiai turėjo žaisti su keletu atsar
ginių žaidėjų, kurie daug prisi
dėjo prie laimėjimų, būtent, Juo
zas ir Linas Balaišiai, Algis Nau
sėda, C. Šturmas.

Šiame turnyre labai gerai žaidė 
Alvydas Saplys, Robertas Sysak. 
Robertas Galikovskis, Vincas Be- 
leišis.

“Metropolitan Basketball Asso
ciation” pirmenybėse Aušros jau
nių A komanda laimėjo dvejas 
krepšinio rungtynes: vasario 15 
d. — prieš Central Neigborhood 
89:87, vasario 27 d. — prieš Vy
čio komandą 102:92. K. Š.

• Vaikai greičiau išmoktų ra
šyti, jeigu jiems leistų rašyti 
ant tik ką išlieto cemento.

• Laisvas žodis gali būti la
bai nuostolingas, ypač kai opo
nentas žymiai stambesnis ir 
stipresnis už tave .,.

• Modernios mergaitės būdo 
negali spręsti iš apsirengimo, 
nes ji nešioja permažai drabu
žių ,..

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

8 % už 90 dienų term, indei. 
81/4% už 6 mėn. term, indėlius 
81/2% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius

11 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/z% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 33 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

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

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

A. E. LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4_______ Namų 769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$100: KLK Moterų Draugijos 

Prisikėlimo parapijos skyrius: 
$53: kun. V. Stankūnas; $30: Al
gis J. Grigas: $23: Adelė Margevi- 
ėienė; $20: A. Obcarskis, Povilas 
Kirstukas; $15: Stasys Paketuras; 
$12: A. B. Liškauskai.

$10: Petras Bružas, A. Trečio
kas, Bronė Rutkauskienė, Z. Čeč- 
kauskas, R. Zubrickas, Marija Ja
nuškienė, Ona Ivaškienė; §8: Vy
tautas Jančiukas, M. Bušinskas.

$7: Antanas Rugys, M. Meiliū
nas, Darija Deksnytė-Povvell, Juo
zas Janulaitis, Br. Staškevičius, 
kun. Stasys Yla, J. Dženkaitis, 
Eugenijus Jankus; $6: A. F. Ig- 
naitis.

$5: A. E. Abromaitis, D. Viskan
tienė, J. Žemaitis, Vladas Vinda- 
šius, Pranas Ročys, A. Slivinskas, 
S. Žaldokas, S. Urbantas, Jonas 
Giedriūnas, A. Jocaitis, Aleksas 
Kužmarskis, Petras Kareckas, M. 
Kybranz, J. A. Medelis, Rose Ja- 
tulienė, Goerge Palmer. A. Arlaus
kas, Antanas Jankūnas, St. Drus- 
kis.

$3: M. Bačkaitienė, S. Čeponis, 
M. Zakarevičius, V. Vaičiūnas, J. 
Mockaitis, Adomas Viliušis, B. 
Urbas, V. Bieliūnas, Ed. Jasiūnas, 
A. Kontrimas. Birutė Jonaitis, 
Irena Baranauskienė, A. Jurjo- 
nienė, Petras Balčiūnas, F. Pui
dokas, Petras Pajaujis, K. Gri
gaitis.

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

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo..........  141/z%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................ 12 %
2 metų ................ 121/z%
3 metų .................. 123/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1 ar 2 metų ........... 111/2%
(variable rate)

Daiva T. Dalinda, b.a.

$2: Bronius Strikaitis, A. Zigai- 
tis, E. J. Steiblys, Bronius Bari- 
sas, Juozas Jurkus, Petras Kulie- 
šis, J. Kalainis, Vincas Tamošiū
nas, John Baron, A. Krakaitis; $1: 
Al. Kulokas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: Kęstutis Dubauskas, V. Juo

delis; $30: W Burkschat, A. Jaku
bauskas; $27: kun. Vytautas Bal
čiūnas, D. Puzerienė, V. Naruševi
čius, V. Mickus, V. Adomonis; $26: 
Bronius Pakulis.

$25: Leonas Balaišis, H. Chve- 
dukas, P. Bigauskas, J. Brazlaus- 
kas, Stasys Janušas, Ona Spidell 
(Mrs.), E. Stunguris, A. Šileika, A. 
Stonkus, dr. G. Skrinskas, Vacys 
Urbonas, Pranė Prankienė, kun. 
J. Pragulbickas, Vincas Mamai- 
tis, Marija Žemaitienė, Juozas 
Valevičius, Stella Mažeikienė, 
Vincas Sakas, Vincas Stanislovai- 
tis, S. Noreika, A. Obcarskis, V. 
Vaitkus, J. Riauka, Ona Duobai- 
tienė, Julius Bliskis, P. Gudzins- 
kas, M. Empakeris, Rimas Kulia- 
vas, Vincas Laurinaitis, B. Lau
čys, V. Karnilavičius, Juozas Liut
nia, J. Lesčius, Vytautas Miški
nis, Arūnas Jonikas, A. Alkaitis, 
V. Makuza, S. Kuzmickas, A. Lau- 
galys, J. Butkus, A. Naruševičius, 
Ed. Daniliūnas, Algirdas Grybaus
kas, Angelė Vakauzienė, A. Sta- 
lionis, J. I. Naras, V. Paškovičius, 
dr. Adolfas Šležas, J. Stankus, dr. 
D. G. Mažeika, J. Dženkaitis, J. 
Morkūnas, R. Mitalas, Gediminas 
Daugėla, A. Krakaitis. Rėmėjo pre
numeratą už 2-jus metus po $25 
atsiuntė Malvina Kasperavičius.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.
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1956 m. Poznanės įvykius. Štai 
toji mintis: “Istoriją reikia su
prasti. Galima dėl jos ginčytis, 
bet negalima jos atstoti legen
da”. O kiek sukurta Lenkijoje 
meninių filmų, pagrįstų istori
ne medžiaga?

Viskas tarnauja vienam svar
biausiam tikslui — patrioti
niam tautos auklėjimui. Juk 
žmogus, nepažįstąs savos pra
eities, visada pasilieka kū
dikiu.

O kaip yra su mumis?
Kontrasto dėlei pacituosiu 

A. Suraučiaus žodžius, išspaus
dintus š. m. “Aušros” pirmame 
numeryje, straipsnyje “Nauji 
radiniai”. “Žaibas, trenksmas! 
Eureka! Ir liūdna pastaba, kad 
taip gali tik pas lietuvius, tik 
Lietuvoje atsitikti — toks fak
tas! Ir nieks plačiau apie tai 
nežino!” Ir iš tikrųjų. Mūsų tau
tinės mažumos istorinis sąmo
ningumas labai ribotas. Lygi
nant su lenkais, esame tiesiog 
skurdžiai. Nors dėl lietuvių 
praeities gėdintis nėra reika
lo, atsižvelgiant ir į tai, kad, 
kaip rašė lenkų istorikas Jerzy 
Ochmanski įžangoje į savo 
mokslinį veikalą “Historia Lit- 
wy” (Lietuvos istorija): “Toji 
tauta, kryžiuočių pasmerkta 
pražūčiai, sukūrė galingą vals
tybę, išgelbėjo Rusijos plotus 
nuo mongolų jungo, davė Lenki
jai didžiąją Jogailaičių dinas
tiją, o pasauliui daug žymių 
valstybinių veikėjų, mokslo 
žmonių ir artistų" .

Atrodo, nėra principinių 
priežasčių, dėl kurių būtų 
mums draudžiama pažinti s? 
vają praeitį, ir tą žiląją, ir tą 
ne tokią jau gilią. Atrodo, mū
sų draugai lenkai, kurie taip 
be galo brangina savąją isto
riją, neprieštarautų ir mums, 
greičiau pritartų dargi pažin
ti savą praeitį.

Pagaliau turime gyvų pavyz
džių. Pokario metu lenkų isto
rikai parašė ne vieną moksli
nį veikalą apie Lietuvos pra
eitį. Pagaliau lenkiškoji spau
da daugiau, negu kitur rašė 
apie lietuvių tautos sūnus — 
Darių ir Girėną.

Tiesa, galima pasakyti, kad 
kai kurios temos iš lietuvių 
tautos praeities įpintos į Len
kijos istorijos vadovėlius arba 
aptariamos lietuvių kalbos pa
mokose. Tačiau tik kai kurios. 
Ar ne laikas pagalvoti apie įve
dimą į lietuviškas mokyklas 
Lenkijoje atskiros disciplinos
— lietuvių tautos istorijos kur
so? Juk ši istorija neprasidė
jo Jogailos laikais ir nepasi
baigė trečiuoju Žečpospolitos 
padalinimu.

* * *
Mūsų bičiuliai lenkai labai 

gyvai domisi savo tautiečių, 
gyvenančių svetur, likimu. Jei 
jau žurnalistas rašo reporta
žą, kad ir iš tolimiausio pasau
lio krašto, visur randa tautie
tį. Tai koks nors keliautojas, 
įkopęs į Australijos viršukal- 
nį, tai gydytojas Afrikoje, tai 
lenkas vienuolis Japonijoje, 
tai pagaliau lenkas, ruošian
tis skanų maistą kokiame nors 
motelyje Arizonos valstijoje. 
Nekalbam jau apie tai, kad 
šalies vadovai, važiuodami į 
užsienį, visuomet randa laiko 
susitikti su ten gyvenančiais 
lenkais. Nekalbam jau apie 
rengiamus Lenkijoje kultūri
nius festivalius, kuriuose da
lyvauja lenkiškieji meno ko
lektyvai iš svetur.

Ir lietuvių tauta išleido į 
platųjį pasaulį savo dukras 
ir sūnus. Dažnai duonos kąs
nio ieškoti, dažnai kitais rei
kalais. Net iš mūsų krašto emi
gravo vien pokario laikotarpiu 
nemaža žmonių. Palaiko jie tik
tai šeimyninius ryšius. Mes 
apie juos nežinome nieko. O 
juk jie čia gimė, augo, jie mūsų 
mažosios visuomenės sūnūs ir 
dukros. Lietuviai svetur apie 
Lietuvą gan daug sužino. Jiems 
skirtas savaitraštis “Gimtasis 
kraštas”. Gi apie lietuvius už
sienyje, apie jų visuomeninę 
veiklą, apie jų džiaugsmus ir 
rūpesčius pasiskaitėme kiek 
plačiau ko gero tik dviejose 
knygose: J.Baltušio - “Kas dai- 
non nesudėta” ir V. Reimerio
— “Užatlantės laiškai”.

Jei taip yra, jei abejingi pa-

Lenkijoje 
siliekame gimtajai kalbai, tau
tos istorijai, savo tautiečių li
kimui, nė nebandykime už mū
sų visuomenės nutautėjimą su
versti kaltės ant kitų. Mes pa
tys esame labiausiai kalti. 
Reikia aiškiai skirti dvi są
vokas: “nutautėjimas” ir “nu
tautinimas”. Nutautinti gali ki
ti, nors, kaip praktika rodo, 
šitai nelengvai atseina. Nu
tautėti galima tiktai patiems, 
sava valia, be svetimos pagal
bos, ir tai jau kur kas lengviau.

E. PETRUŠKEVIČIUS

Didžiųjų renginių 
laukiant

Sekančiais metais t. y. 1984, 
Toronte įvyks religinis pasau
lio lietuvių kongresas, kuris 
bus centrinis lietuvių išeivi
jos renginys paminėti šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, 500 
metų mirties sukakčiai. Kon
grese numatoma plati religi
nė, akademinė ir teatrinė (ope
rinė misterija) dalis. Tokio 
masto renginiui reikia sutelk
ti visas lietuvių turimas pa
jėgas Kanadoje. Tuo tikslu 
KLK Centras, apimantis para
pijas ir organizacijas, š. m. ba
landžio 30. šeštadienį, Toron
to Prisikėlimo parapijos patal
pose rengia suvažiavimą, ku
riame bus aptariami būsimi di
dieji renginiai Kanadoje. Su
važiavime dalyvauti kviečia
mi: visi kunigai, visi parapi
jų tarybų nariai, organizaci
jų valdybos ir paskiri veikė
jai. Pagrindinę paskaitą skai
tys rašytojas Vyt. Volertas, 
centrinio kazimierinių metų 
komiteto pirmininkas. Visos 
lietuvių katalikų parapijos 
ir organizacijos prašomos į 
tai atkreipti dėmesį ir gausiai 
dalyvauti suvažiavime. Inf.

Kun. J. Pilkauskas, dir
bantis kanadiečių parapijoje 
Toronte, iš savo globėjo a.a. 
Alfonso Mackevičiaus paliki
mo paaukojo “T. Žiburiams” 
$100.

Pirmoji lietuvių parapija
Šv. Kazimiero parapijai Montrealyje — 75-ri metai

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. V/., Suite 200 Telefonai’
prie Royal York įstaig0S (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X 1C5 namų 249-2637

Parapijos iškilmių data — 
balandžio 16-17 d.d. sparčiais 
žingsniais artinasi. Pasiruoši
mo darbai eina pilnu tempu, 
bet dar reikia talkos. Klebo
nas kun. St. Šileika su komi
tetu atsidėję rūpinasi, kad su
kaktis praeitų prasmingai, su 
atitinkamu iškilmingumu. Pa
rapija yra to verta. Koncele- 
bracinėse Mišiose dalyvaus 
arkiv. P. Gregoire, vysk. V. Briz- 
gys ir daug lietuvių kunigų. 
Giedos šios parapijos, Aušros 
Vartų ir “Pavasario” chorai. 
Dirigentas — kun. AR Mijax, 

• Iš Toronto choras “Aras”, vad,..
V. Verikaičio, taip pat giedos 
per Mišias, sustojęs šalia al
toriaus.

Meninė parapijos sukakties 
dalis įvyks balandžio 16, šeš
tadienį, 4 v.p.p., Sherbrook 
East, Margueritte de’ Jamme- 
rais geros akustikos ' salėje. 
Dalyvaus vyrų choras “Aras” 
iš Toronto, jungtinis Montrea- 
lio choras su solistais Gina 
Čapkauskienę ir Antanu Keb
liu. Pokylis įvyks parapijos 
salėje tuoj po koncerto. Su
kaktuvinį leidinį redaguoja 
inž. J. V. Danys. Jame vaiz
džiai aprašomas Šv. Kazimie
ro parapijos įsteigimas ir jos 
75 gyvavimo metai, iliustruo
jamas veiklos nuotraukomis. 
Išeis balandžio mėnesį. Šiuo 
metu kreipiamasi į lietuvius 
prisidėti prie susidariusių 
leidinio išlaidų. Jieškoma me
cenatų, leidėjų ir rėmėjų. 
Mecenatu laikomas priside
dantis $100, leidėju — $50- 
100, rėmėju — $25-50. Iki šiol 
mecenatu tapo tik dr. J. Son
gaila iš Toronto, leidėjais — 
V. Lukauskas ir V. Kalinaus
kas. Labai laukiama daugiau 
talkos.

Leidinys bus platinamas

per visas išeivijos lietuvių 
parapijas kaip pirmosios Ka
nados lietuvių parapijos įstei
gimo leidinys — istorija.

Taip pat leidiniui reikia 
šių buvusių parapijos klebo
nų nuotraukų: Boleslovo Sia
mo, St. Kučo, Jurgio Šimkaus, 
Petro Vanago, Juozo Deksnio.

Sveikinimus ir nuotraukas 
siųsti šiuo adresu: kun. St. 
Šileika, 3426 Partenais, Mont
real, H2K 3T7. Tel. (514)521- 
9930.

Neseniai atvykęs ir šią pa
rapiją išgelbėjus nuo jos už
sidarymo ar susijungimo su 
kita parapija klebonas kun. St. 
Šileika labai uoliai ir suma
niai darbuojasi. Jis ypač ge
rai supranta ir įvertina tuos 
pirmuosius Kanados lietuvius, 
steigusius šią parapiją, ir sten
giasi sukakties proga nušviesti 
nueitą jos kelią, ragina visus 
įsijungti į šios šventės rengi
mą ir tuo būdu įvertinti protė
vių, brolių, seserų atliktus dar
bus, įdėtas aukas, išlaikant 
šią parapiją per 75 metus.

Mielai kviečiami ir labai lau
kiami kitų parapijų lietuviai 
atvykti į šią neeilinę Šv. Ka
zimiero parapijos šventę! Sk.

Daugiakultūrės Ontario is
torijos draugijos raštinė, 77 
Grenville St., Suite 602, užda
ryta nuo š. m. vasario 18 d. Jos 
veiklai vadovavo lietuviams 
nepalankus prof. Harney. Jis 
redagavo istorinį žurnalą “Po
lyphony”.

Pajieškojimai
Jieškomas Rimas Gertus, sūnus 

Broniaus. Jis pats arba apie jį ži
nantys prašomi pranešti man jo 
adresą: Adomas Daučanskas, 
7127 So. Sacramento, Chicago, IL 
60629, USA.

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W., ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

(4 16) 233-3323
Pranas Barauskas 
Antanas Genys 
Juozas Gudas 
Vacys Žižys 
Arūnas Strasdas - 
bendradarbis Floridoje

233-4741
231- 2839
270-5256
232- 1990

(305)626-7406

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 

VILNIUS arba 
VILNIUS ir kiti Europos miestai

Gegužės 19 Birželio 30 Rugpjūčio 11 
Birželio 16 Liepos 21 Rugsėjo 1

Rugsėjo 29
Galima važiuoti 8 dienom arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes gegužės 19, birželio 30 ir rugsėjo 1 lydėsiu aš pats: norintiems
galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau 
nurodytu adresu ir telefonu.

Ontario bevardžiu alkoho
likų organizacijos (Alcoholics 
Anonymous) konferencija —š. 
m. kovo 11, 12 ir 13 d.d. “Har
bour Castle Hilton Hotel” To
ronte. Ypač įdomi paskaita 
bus dr. W. Manningo kovo 12, 
šeštadienį, 10.45 valandą ry
to. Lietuvių “AA” gru
pė turi savo susirinkimus kiek
vieną penktadienį 7.30 v.v. Mi- 
mico Presbyterian Church, Ro
yal York Rd. — Mimico Ave. 
kampas. Šį penktadienį, kovo 
11, po susirinkimo visi važiuos 
į minėtos konferencijos atida
rymą.

Kanados lenkų akcijos grupė 
kovo 13, sekmadienį, 12 v. ren
gia demonstraciją — motor- 
kadą prieš įvestą terorą bei 
priespaudą Lenkijoje. Motor- 
kada prasidės prie Queen’s 
Quay East (priešais “Star” pa
statą) ir baigsis prie Lenkijos 
konsulato 2603 Lakeshore 
Blvd. W. 2 v.p.p. Motorkados 
dalyviai prašomi susirinkti 
prie “Star” pastato 11 v.r. Da
lyvauti kviečiamos visos tau
tybės.

Metinis Vlado Pūtvio šau
lių kuopos susirinkimas — ko
vo 13, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
Lietuvių Namuose, Gedimino 
menėje. Visi šauliai prašomi 
dalyvauti. Valdyba.

Dr. J. Kirschbaumui, Kana
dos etninės spaudos sąjungos 
pirmininkui, kaip daug nusi
pelniusiam etninei spaudai, jo 
70 metų amžiaus proga rengia
mos pagerbtuvės š. m. kovo 19 
d., “Westin” viešbutyje, Toron
te. Kviečiami dalyvauti ir lie
tuviai. Įėjimds — $25 asmeniui.

Kenčiančios Lietuvos politi
niams kaliniams bei jų šei
moms paremti popietė įvyks 
Gavėnios rekolekcijų užbaigos 
proga kovo 20, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., didžiojoje Anapi
lio salėje su trumpa menine 
programa. Bilietus-kvietimus 
($10) prašome įsigyti iš anksto 
parapijos salėje sekmadie
niais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais nuo 7 iki 10 
v.v. užsisakyti pas A. Augaitie- 
nę tel. 231-7416.

Kanados Graikų Bendruo
menės valdyba vasario 28 d. 
Graikų Kultūros Centre (30 
Thorncliff Park Dr.) surengė 
platų priėmimą spaudos atsto
vams, kur įvairūs pareigūnai 
atskleidė savo planus apie 
numatomus kultūrinius rengi
nius kovo, balandžio ir gegu
žės mėn. Visų pirma bus pa
roda “In Search of Alexander” 
Karališkajame Ontario Muzė- 
juje. Su paroda bus jungiami 
ir kiti kultūriniai renginiai. 
Priėmime kalbėjo ir Graiki
jos konsulas. Iš lietuvių daly
vavo V. Matulaitis ir kun. Pr. 
Gaida.

Metinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius balandžio 9, 
šeštadienį prieš Atvelykį, di
džiojoje' Anapilio salėje. Bi
lietai jau atspausdinti ir gau
nami “TŽ” administracijoje 
(po $6 asmeniui). Stalai po 10 
asmenų rezervuojami iš anks
to. Didžiosios loterijos bilie
tai išsiuntinėti. Laimingų jos 
bilietų traukimas bus spaudos 
baliaus metu. Be to, bus ir ma
žoji loterija, kurioje galės sa
vo laimę išbandyti tiktai da
lyvaujantieji spaudos baliu
je Anapilio salėje ir turintie
ji įėjimo bilietus. Norintiems 
pasistiprinti šilto maisto pa
gamins garsėjanti šeimininkė 
J. Bubulienė. Specialią meni
nę programą, pritaikytą spau
dos baliaus nuotaikai, atliks 
“Gintaro” dainos bei muzikos 
vienetas, vadovaujamas G. 
Paulionienės. Šokiams gros 
publikos mėgstamas orkest
ras.

. Kviečiame visus tautiečius 
dalyvauti ir tuo būdu lietuviš
kos spaudos kelius sustiprin
ti.

A. a. Eugenijos Gugienės at
minimui vietoje gėlių “T. Žibu-

A. a. Jonas Mikšys, ilgametis 
Hamiltono šeštadieninės mo
kyklos vedėjas ir visuomenės 
veikėjas, mirė kovo 3 d. Palai
dotas kovo 7 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse, dalyvaujant la
bai gausiam būriui tautiečių 
iš Hamiltono ir Toronto. Atsi
sveikinimo kalbas kapinėse 
pasakė AV par. tarybos pirm. 
A. Stanevičius, mokytojų var
du — A. Rinkūnas, šaulių — P. 
Kanopa.

A. a. Jonui Mikšiui mirus vie
toje gėlių “T. Žiburiams” pa
aukojo $30 — Sofija ir Stasys 
Rakščiai; $25 — Stefanija ir 
Juozas Domeikos; $20 — A. J. 
Deksniai ir šeima; $10 — Anta
nas Mingėla, Jonas Lekutis, 
Marija ir Simas Gudaičiai, Eu
genija ir Petras Kripai; $5 — 
Liudas ir Marija Borusai.

A. a. Stepono Juozapavičiaus 
mirties metinių prisiminimui 
paaukojo “T. Žiburiams” $25 
Sofija ir Stasys Rakščiai iš 
Fruitland, Ont.

“Gintaro” ansamblis meti
niam savo pasirodymui smar
kiai ruošiasi. Į programą yra 
įtraukta daug naujų šokių-rate- 
lių, kurių didesnė dalis yra 
su dainomis. Šiuos ratelius at

liks visos grupės drauge. Tai 
bus tartum maža šokių šventė. 
Šoki ų metu dainininkės su sol. 
R. Paulioniu pasirodys atski
rai. Veiks dvi loterijos. Bus 
ir daugiau staigmenų. Ansamb
lis nuoširdžiai dėkoja p.p. O. 
Ažubalienei ir O. Marcinkevi
čienei, kurios sutvarkė ir per
siuvo tautinius vyrų drabu
žius. Ačiū mūsų nuolatiniam 
rėmėjui p. Venslovaičiui už 
$100 auką. — R. Žilinskienė, 
pakviesta “Gintaro” vadovų, 
sudarė naują ansamblio tėvų 
komitetą: pirm. R. Žilinskie
nė, vicepirm. A. Malinauskas, 
sekr. B. Stanulienė, ižd. H. 
Simanavičienė, meno vado
vas M. Slapšys, apšvietimo ir 
išvykų tvarkytojas J. Valai
tis, parengimų — G. Strimai
tienė, L. Laurinavičienė, B. 
Prakapienė, D. Guodie, O. Ra
dzevičienė.

Vakarų Toronto mėnraštis 
“The Villager”, turintis 32.000 
skaitytojų, š. m. kovo mėnesio 
laidoje, pirmajame puslapyje, 
įdėjo nuotrauką iš Užgavėnių 
karnavalo Lietuvių Namuose. 
Joje matyti linksmai nusitei
kusi Rita Jonaitytė ir Vikto
ras Narušis.

TORONTO
LIETUVIŲ NAMŲ

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir LABDARA FOUNDATION narių 
metinis-visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1983 m. kovo 20, sekmadienį, 
3 v.p.p., LIETUVIŲ NAMUOSE, KARALIAUS 
MINDAUGO menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. Dalyvaujančių registracija prasideda 2 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų.

3. Praėjusio susirinkimo protokoio skaitymas '
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko, c. statybos 

ir remonto, d. visuomeninės veiklos
5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1982 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1983 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Švietimo Fondo “Labdara” tvirtinimas
12. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos, b. revizijos 

komisijos
13. Einamieji reikalai
14. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių Namų valdybą bus prirenkami trys 
nariai. Iš valdybos išeina: O. Delkus, B. Jackus ir T. Stanulis. 
į revizijos komisiją bus renkamas vienas narys, iš kurios išeina 
A. Jucys.

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
jamojo kandidato-tės raštišką sutikimą. Tam tikslui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūly
tojai (nemažiau kaip du nariai) pasirašytų nominacijos blanką ir 
(teiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, pri
valo lankytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavi
mų ir įgaliojimus (proxy) pristatyti į LN raštinę nevėliau 1983 m. 
kovo 17d., 10 v.r. Įgaliojiami gauti po minėtos datos nebus pri
pažinti teisėtais.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 
Toronto, Ontario 
M6S 4W3

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

riams paaukojo $15 Kazimiera 
Mankauskienė.

IMISAS
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.

TA T? T? Q TT T? T? insurance &I 7IV I jOJ lljlt REAL ESTATE BROKERS

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos; 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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Anapilio žinios

— Tikinčiosios Lietuvos Dieną 
religinei Lietuvos šalpai surink
ta $4,060.00.

— Pamokos sutvirtinamiesiems 
prasidės kovo 13, sekmadienį, po 
10 v. Mišių klebonijos posėdžių 
kambaryje.

— Jaunų šeimų rengiama čiuoži
mo išvyka įvyks kovo 13, sekma
dienį, po 10 v. Mišių. Dalyviams 
bus išdalinti žemėlapiai su ati
tinkamais nurodymais. Po išvykos 
— vaišės parapijos salėje ir filmas.

— Parapijos rekolekcijos, kurios 
įvyks kovo 17-20 d.d., bus užbaig
tos kovo 20, sekmadienį, 12.30 v.p. 
p., bendrais pietumis su menine 
programa ir rekolekcijų vedėjo 
kun. dr. V. Cukuro kalba. Pelnas 
skiriamas Lietuvos politiniams 
kaliniams bei jų šeimoms remti. 
Pietus paruoš J. Bubulienė. Ren
gia Kat. moterų dr-jos skyrius bei 
Anapilio Moterų Būrelis ir visus 
tautiečius kviečia dalyvauti. Pa
kvietimai po $10 gaunami par. sa
lėje sekmadieniais po pamaldų.

— Klebonas kun. J. Staškus kovo 
11-13 d.d. ves rekolekcijas Ročes- 
terio lietuvių parapijoje.

— Parapijos skoloms mokėti 
$1000 paaukojo J. Vaitkus.

— Mišios kovo 13, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Gabrielių ir Vil
helminą Pošius, 11 v.r. — už a.a. 
Vytautą Kalvaitį.

— Kovo 9 d. iš Lietuvos Kanki
nių šventovės lietuvių kapinėse 
palaidotas a. a. Vincas Virgina- 
vičius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas kovo 13, sekmadie

nį, 9.30 v.r., laikys kun. P. Dilys, 
po pamaldų — moterų draugijos 
susirinkimas pas Elzę Jankutę, 22 
Hewitt Ave., Toronto. Tel. 535-9379.

— Pamaldos kovo 20 d — įprastu 
laiku.

— Gavėnios apmąstymai bus 
ketvirtadieniais šventovėje ko
vo 10, 17, 24 d.d., antradienį, kovo 
29, 7 v.v. Kviečiame visus dalyvau
ti atsinešti Šv. Raštą.

— Gavėnios apmąstymo pamal
dos kovo 26, šeštadienį, 7 v.v.; at
liks moterų draugija, giedos pa
rapijos choras.

— Pamaldas kovo 27, Verbų sek
madienį, įprastu laiku laikys kun. 
P. Dilys. Mišriom šeimom ir lie
tuviškai nekalbantiems nariams 
pamaldos anglų kalba 2 v.p.p. lai
kys kun. Juris Calitis. Abejos pa
maldos su šv. Komunija.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdybos posėdyje kovo 

3 d. svarstytas Velykų stalo biudže-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Su rimtimi, giedant specialiai 

paruoštas giesmes, organizuotai 
su vėliavomis dalyvaujant skau
tams ir ateitininkams, kovo 6, sek
madienį, paminėta Tikinčiosios 
Lietuvos Diena ir Šv. Kazimiero 
šventė. Pamokslus sakė kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Religinei Lie
tuvos šalpai iki šiol suaukota 
$7,454.

— Jaunų šeimų Mišios vaikams
— kovo 13, sekmadienį, 11 v.r., mu
zikos salėje.

— Labdaros sekcija vėl pasiun
tė 19 siuntinių į Suvalkų trikampį 
lietuviams. Iš viso iki šiol pasiųs
ta 365 siuntiniai. Vien persiunti
mas kainavo per $7,000. Sekcija 
prašo ir toliau rinkti vartotus, 
švarius, siuntimui tinkamus dra
bužius.

— Pakrikštytas Jonas-Robertas, 
Irenos (Malinauskaitės) ir Barrie 
Wilkinson sūnus.

— Kovo 2 d. palaidotas a. a. Ed
vardas Sabaliauskas, 67 m. am
žiaus.

— Parapijos vakarienė bus ko
vo 13 d., 5 v.p.p. Meninę programą 
atliks parapijos choras ir solistai
— J. Sriubiškienė, L. Marcinkutė, 
R. Strimaitis, A. Simanavičius, V. 
Verikaitis. Akompanuos L. Mar
cinkutė ir P. Vytas. Choras su so
listais atliks Šimkaus kantatą 
“Atsisveikinimas su tėvyne”. Iš
kilmėse dalyvaus ir tą dieną pa
mokslus sakys liet, pranciškonų 
provincijolas T. Paulius Baltakis, 
OFM. Ryšium su parapijos vaka
riene, ateinantį sekmadienį vaka
rinių Mišių 7 v. nebus.

— Prisikėlimo parapijos Šv. 
Rašto būrelis renkasi kovo 15 d. 
7.30 v.v. Parodų salėje. Vadovau
ja seselė O. Mikalaitė.

— Metinis parapijos susirinki
mas — kovo 27 d. Parodų salėje 
po 11.30 Mišių.

— Parapijai aukojo: P. Kirstu
kas $100; po $50 — S. A. Kavaliaus
kai, K. Ivanauskienė, V. P. Melny- 
kai; Velykų altoriaus papuošimui
— St Povilenskis $50; klierikų 
fondui — M. Jasionytė $100; reli
ginei Lietuvos šalpai — V. Slapšie- 
nė $120, D. Zulonienė $100, M. Ja
sionytė $80, P. Kirstukas $50, V. 
A. Stočkai $50; siuntiniams — V. 
A. Anskiai $15.

— Mišios kovo 13, sekmadienų, 8 
v.r. — už Juozą Stalioraitį, 9 v.r.
— už Mariją Žilvitienę, 10 v.r., — 
už Eleną ir Antaną Adomonius, 10 
v.r. muzikos salėje — už Janušėi- 
čių ir Biretų mirusius, 11.30 v.r.
— už parapiją.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
kenčiančios Lietuvos 
politiniams kaliniams 
bei jų šeimoms 
paremti

kovo 20 
sekmadienį.

didžiojoje Anapilio salėje
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės kun. Valdemaras Cukuras, rekolekcijų vedėjas.
• Meninę programą atliks sol. S. Marcinkutė, akompanuojant muz. St. Gailevičiui.
• Pietus paruoš J. Bubulienė. Bilietus-kvietimus ($10) prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekma
dieniais po Mišių arba kitomis dienomis vakarais nuo 7 iki 10 v.v. užsisakyti pas A. Augaitienę tel. 231-7416.

Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia KLK Moterų Draugijos Lietuvos Kankinių parapijos skyrius 
ir Anapilio Moterų Būrelis. B

Radijo programa “Tėvynės Prisiminimai ” 32 metų sukakties proga

maloniai kviečia atsilankyti į solistės

akompanuos muz. Jonas Govėdas

š.m. kovo 20, 
sekmadienį 
6.30 v. vakaro, 
(tuoj po Lietuvių 
Namų susirinkimo) 
Toronto Lietuvių 
Namuose, 
1573 Bloor St. W.

(ėjimo auka — $6.00, studentams Ir pensininkams — $5.00. Pakvietimai gaunami Toronto Lietuvių Namų raštinėje.

P.S. Sol. Vilija Mozūraltytė yra gimusi 1962 m. liepos 16 d. Kaune. 1981 m. drauge su tėvais 
persikėlė į V. Vokietiją. Su pagyrimu yra baigusi Kauno J. Gruodžio augštesniąją muzikos 
mokyklą. Dabar studijas gilina augštojoje Hamburgo muzikos mokykloje.

Iki pasimatymo koncerte. “Tėvynės Prisiminimai”
Radijo stotis CHIN - banga 1007 FM kiekvieną sekmadienį 1.30 v.p.p.

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ METU 
f |fl| t 1983 metų liepos 1 dieną, 8 valandą vakaro 
SjJJjLw The Auditorium Theatre (Pasaulio garso scenoje)

70 East Congress Parkway, Chicago, Illinois

LIETUVIŲ OPERA 
------ stato-----

I LITUAINI
Bilietai gaunami:
Bilietų Vaznelių prekyboje — Gifts International, 2501 W. 71 st St, Chicago, IL 60629 — Tel. 471-1424
kainos: $20, $15, $12, $8, $7, $6 ir $5. Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu siunčiant čekį Lithuanian Opera ■ 

Co., Inc. pavadinimu. Kviečiami visi iš anksto įsigyti bilietus. II P.L.D. Kultūrinių Renginių Komitetas

ffl MONTREAL
“The Gazette” 1983.1.18 išspaus

dino informacinį straipsnį apie 
tautines mažumas Kanadoje. Esą 
jos 1990 m. bus gausiausia grupė. 
Jau dabar ji esanti gausesnė už 
prancūzus, būtent, 8 milijonai, o 
prancūzų — 6 milijonai. Už sep- 
tynerių metų ji pralenks ir ang
lus, kurių dabar esama 10 milijo
nų. Don Miller esą organizuoja 
studiją apie tautines grupes pre
kybiniams reikalams. Pasak jo, 
Toronte du trečdaliai gyventojų 
yra gimę užsieniuose, Montrea- 
lio — 27%, Winnipego —48%, Van
kuverio — 46%. Toronte vien ita
lų yra 358.000, Montrealyje — 
220.000. D. Milleris vadovauja 
bendrovei “Multifax” ir redaguo
ja mėnesinį laikraštį “Ethnic 
Clout”.

Aušros Vartų parapijoje reko
lekcijos bus kovo 28 — balandžio 
2 d.d. Jas ves kun. Petras Dau
gintis, SJ, iš Čikagos.

“Rūtos” pensininkų klubo me
tiniame susirinkime nariai gau
siai dalyvavo. Valdyba pasiliko 
ta pati: K. Toliušis — pirminin
kas, K. Martinėnas — I vicepir
mininkas, seselė Palmira — II 
vicepirmininkė, J. Jurėnas — iž
dininkas, J. Adomaitis — sekre
torius. Revizijos komisija: M. 
Pakulienė, P. Dikaitis, S. Morkū
nas. Buvo aptarti einamieji rei
kalai, siūlyta sudaryti parengi
mų komisiją, bet neatsirado kandi
datų. “Rūtos” klubas pavasarį 
arba vasarą surengia išvykas. 
Šiuo klausimu nutarta dar šauk
ti vieną susirinkimą gegužės mė
nesį. Šiais metais išvyką pas Put- 
namo seseles planuoja parapijos 
komitetas. Jeigu ji neįvyktų, tai 
“Rūtos” klubas organizuotų.

Almos Drešerienės iniciatyva 
jos namuose buvo surengtas pobū
vis Rūtai Rudinskienei, laukian
čiai antrojo kūdikio. Susirinku
sios draugės apdovanojo laukia
mąjį vertingomis dovanomis.

“Nidos" žvejų-medžiotojų klu
bo metiniame baliuje dalyvavo 
apie 100 asmenų. Baliaus progra
ma buvo trumpa — meninėje daly
je pasirodė muz. A. Stankevičiaus

vadovaujama mergaičių trijulė — 
Daiva Jaugelytė, Živilė Jurkutė 
ir Monika Ruffo. Pastaroji kilu
si iš mišrios šeimos, tačiau gra
žiai dainuoja lietuviškai, turi pui
kų balsą. Kaikurios dainos buvo 
palydėtos puikia vaidyba. Beveik 
visai netikėtai Montrealyje išau
go stiprus meninis vienetas, ku
riuo turėtų susidomėti ir kitos 
lietuviškos kolonijos. Jų dainos 
yra pribrendusios ir naujai plokš
telei. Taip pat programoje dar 
pasirodė A. Gudas ir A. Urbonas, 
kurie labai gerai atliko komiškus 
kupletus, skirtus žvejams.

A. a. kapitonas Antanas Kavo- 
liūnas mirė, pakirstas sunkios 
ligos. Buvo gimęs Kanadoje. Pali
ko liūdinčius — žmoną, du vaikus 
ir tėvus — Antaną bei Mariją Kavo- 
liūnus.

Albinui Baršauskui, išeinan
čiam į pensiją, buvo surengtas 
jaukus pobūvis šeimos ir draugų 
būrelyje. Žmonos Stasės rūpes
čiu buvo visi pavaišinti. Pabend
rauta su naujuoju “Rūtos” klubo 
nariu.

Gina Šiliauskaitė, Marijos ir 
Stasio Šiliauskų duktė, ištekėjo 
už anglų kilmės jaunuolio ir ap
sigyveno Vermonte. Ji buvo “Gin
taro” ansamblio narė. N.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. Cho
ras surengė pagerbimą Jonui Dal- 
motui, pagrindiniam bosui, 61 
metų sulaukusiam. Ta proga buvo 
pagerbtas ir Vincas Lukauskas, 
60 metų sulaukęs. Jis yra geras 
tenoras ir chore gieda jau 30 me
tų. Abiem choristam sugiedota 
“Ilgiausių metų”, palinkėta svei
katos ir sėkmės. — Vasario 22 d. 
mirė buvęs tenoras, ypač muz. Ži- 
žiūno vadovautame chore, Vincas 
Kajeckas, 68 m. amžiaus. Liko 
liūdintys — žmona Teresė ir duk
tė Diana su šeima. Ch. Ambrasas 
prisiminė žuvusį, pakviesdamas 
visus choristus-es susikaupimo 
minutei. — Nuo vėžio ligos mirė 
jūreivis — majoras Antanas Kavo- 
liūnas. Liko žmona Jean, vaikai — 
Mykolas, Laura, uošvė Adelė Meiš- 
tienė. Sudegintas M. Royal krema
toriume. Sk.

tas, garbės svečių kvietimas ir bi
lietų kainos. Valdyba patvirtino 
statybos komiteto sąmatą vais
vandenių baro įrengimui ir siety
no įsigijimui Vytauto Didžiojo me
nėje.

— Priimtas naujas narys — And
rius L. Vaičiūnas.

— Priimtos Labdaros Švietimo 
Fondo gairės, kurios bus pateik
tos visuotiniam susirinkimui pa
tvirtinti.

— Kadangi į LN raštinę yra daž
nai kreipiamasi dėl įvairių infor
macijų Bendruomenės, lietuviš
kos visuomenės ir socialiniais bei 
asmeniniais reikalais, LN valdy
ba sudarė trijų asmenų komisiją 
nustatyti gairėms tos informaci
jos formulavimui bei praktiškam 
vykdymui.

— Kultūros komisija planuoja 
rugsėjo 25 d. surengti sol. R. Dau
noro koncertą.

— Nutarta, kad LN svetainė "Lo
kys” bus uždara D. Penktadienį ir 
Velykų sekmadienį. Taigi Velykų 
dieną popietės Lietuvių Namuose 
nebus.

A.a. Pauliaus Bubnio atmini
mui pažįstami iš Venecuelos — 
V. O. Beresnevičiai, V. Jonai
tis, B. B. Tamošiūnai, G. G. 
Venskaičiai, B. Jonaitienė — 
vietoje gėlių paaukojo “Tėviš
kės Žiburiams” $25.

A. a. Eduardo Sabaliausko 
atminimui vietoje gėlių Ilsė 
ir Jonas Dobilai “T. Žibu
riams” paaukojo $20.

A. a. Dalios Dambrauskai
tės atminimui vietoje gėlių 
S. A. Čeponiai “T. Žiburiams” 
paaukojo $10.

Bilietai

“Gintaro”
subatvakarįjau platinami.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZHIototū Simpson's, 176 Yonge St., 
zlllolulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Greitos ir tikslus patarnavimas!
TeL Bus,: 722 3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

■ IT At* MONTREALIO LIETUVIŲ ■lllAw KREDITO UNIJA______

PADĖKA
Sėkmingai praėjus Vasario 16 

minėjimui Anapilyje vasario 20 
d., KLB Toronto apylinkės valdy
ba dėkoja: už ta proga gautus svei
kinimus iš lietuvių ir svetimtau
čių. dr. R. Petrauskui už progra
mos pravedimą, dail. S. Valiūnai- 
tei-Šileikienei už programos vir
šelio ir scenos dekoracijas, “Type 
Master Graphics" ir “Time Press 
Litho Ltd." už programos surinki
mą ir atspausdinimą, muzikinę 
programos dalį atlikusiems so
listams A. Grigui, A. Pakalnišky
tei ir S. Žiemelytei, choro diri
gentams D. Skrinskaitei-Viskon- 
tienei ir V. Verikaičiui, J. Govė- 
dui už akompanavimą ir chorams: 
Prisikėlimo parapijos, “Aro", “Vo
lungės”, Hamiltono Aušros Vartų, 
"Aido”, Lietuvos Kankinių para
pijos, “Gintaro" dainos grupei, 
Toronto Lietuvių Namų dainos 
vienetui bei jų vadovams — V.

Verikaičiui, D. Skrinskaitei-Vis- 
kontienei, D. Deksnytei-Powell, 
J. Govėdui ir Ž. Šilininkaitei. Taip 
pat padėka "Atžalyno” tautinių 
šokių grupei, kuriai vadovauja L. 
Pacevičienė, už talkinimą progra
moje. Buvo ir daugiau žmonių, ku
rie vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie šio didelio renginio, kurių 
neįmanoma visų suminėti. Jiems 
visiems nuoširdus ačiū. Išimtis 
šiuo atveju yra dr. J. Čuplinskie- 
nei, kuri labai daug prisidėjo prie 
minėjimo planavimo ir įvykdymo.

KLB Toronto apylinkės valdyba

LK Kūrėjų-Savanorių Sąjun
gos Toronto skyriaus narių š. 
m. vasario 20 d. įvykusiame me
tiniame susirinkime išrinktoji 
skyriaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis: St. Banelis — pir
mininkas ir iždininkas, VI. 
Kazlauskas — sekretorius ir 
St. Paciūnas — narys.

PAJAMŲ MOKESČIŲ- 
asmeninių ir komercinių blankus 
jums tiksliai ir patikimai užpildys mokesčių srities 

patarėjas (consultant) 
Vladas Geringas.

Jis nustatys mokesčių mokėtojui priklausančias at
skaitas, kreditus bei nuolaidas, kad išeitų mažiausia, 
bet teisėta mokesčių suma.
Darbas yra garantuotas. Jeigu dėl blanko užpildymo 
būtų keliama abejonių mokesčių departamente, aš 
atstovausiu jums be atskiro atlyginimo.

Geras paruošimas apsimoka.
Šiais metais kreipkitės į pajamų mokesčių 

specialistą-patarėją Vladą Geringą.
Skambinkite lietuviškai telefonu 537-3508 Toronte. 
Sutarsime konfidencialų susitikimą.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Darbo valandos Aušros Vartai Rosemount
Pirm., antr. treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10.00-12.30 —

Certifikatai: min......... .. $1,000.00 -

DUODA
1 metų ................ ......  9.50% ■■ PASKOLAS:

Terminuoti indėliai: ■■

1 metų ................ ......  9.25% Nekilnojamo
180-364 d...... .. ....... 9 % ■■ turto
30- 179 d............ ......  8.75% Asmenines ir
Trumpalaikius indėlius ■Ui prekybines

už $20,000 ir daugiau ■■ Paskolos
Taupomosios sąskaitos: ■■ mirties

specialios............ ...... 8 % atveju
su drauda ........... ...... 7.75% apdraustos

Čekių sąskaitos ....... ....... 6 % iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

PARDUODAMAS VASARNAMIS 
trijų miegamųjų Wasagoje, 70-toje 
gatvėje. Arti ežero. Visi patogumai. 
Kaina — 36.000 dol. Skambinti va
karais 274-8061 (Mississaugoje).

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra, G. T. international, inc. 
praneša, kad 1983 m. gegužės mėn. 13 d. prasideda 18 DIENŲ išvyka į Europą: Maskva, 

VILNIUS (7 DIENOS), KAUNAS, Talinas, Leningradas, Helsinkis.
LABAI RIBOTAS VIETŲ SKAIČIUS! 
Tolimesnių informacijų teiraukitės:

INTERNATIONAL
6240 So. Kedzie Avė., P. O. Box 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629.

TELEFONAI: (312) 471-1700, 471-1702, 778-7731
Kanadiečiai prašomi kreiptis į Eleną Verikaltienę (416) 534-3120 po 5 v.v.

Iš Niujorko PILNA KAINA — $1,496.00, (skaitant Hmm euoMeMfeo MMnMm, He4- 
bučius, maistą, operos arba baleto bilietus (4 bilietai), (vairias akakuralfas Ir daug kitų priedų! 

Šiai kelionei vadovaus agentūros prezidentas SOL. ALGIS GRIGAS.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024. Toronte.

ESU NAŠLĖ. Norėčiau susipažin
ti vedybų tikslu su tautiečiu 60-65 
metų amžiaus ar vyresniu. Rašyti 
“T. Žiburių" adresu, pažymint! N. 
Našlei.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924

LIETUVIŲ ŠEIMAI reikalinga 
auklė-moteris ar mergaitė prižiū
rėti dvejų metų vaiko. Galima gy
venti kartu. Vieta — miesto centre 
prie gero susisiekimo. Atlygini
mas geras. Skambinti vakarais po 
(i v.v. J. Valevičienei tel. 960-5804 
Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIA1 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

FOTOGRAFAS 
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533- 8008.

IŠNUOMOJAMAS butas (su bal
dais) iš 3-jų kambarių ir virtuvės 
su atskira prausykla arti Prisikė
limo šventovės. Skambinti tel.
534- 5972 Toronte.

JIEŠKOMA LIETUVIŠKAI KAL
BANTI, vyresnio amžiaus mote
ris prižiūrėti 7 mėnesių kūdikio 
dvi dienas savaitėje. Skambinti 
antradieniais ir nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio tel. 286-1231, 
Scarborough.

ORKESTRAS “Malūnas”, grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką 
šokiams, vestuvėms, baliams. Skam
binti DANAI 822-3791 po 6 v.v., 
EDVARDUI 536-6672 Toronte.

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SLM1NKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.


