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Policininkas soste
Kai sovietinės imperijos diktatorius L. Brežnevas 

baigė savo dienas, pasaulio žurnalistai spėliojo kas bus 
jo įpėdiniu. Spėliojimų buvo įvairių. Kaikurie laikraš
čiai spausdino net galimų kandidatų nuotraukas. Atro
dė, kad sovietinė imperija gali sulaukti laisvesnių die
nų. Kaikurie komentatoriai netgi manė, jog į viršūnes iš
plauks jaunesnioji karta, nebe ideologinė, bet grynai 
biurokratinė ar technokratinė. Šis spėliojimas neišsi
pildė — imperijos sostan buvo pasodintas ne technokra
tas ir ne biurokratas, o policininkas, buvęs sovietinio 
Saugumo KGB viršininku penkiolika metų — J. Andropo
vas. Su jo iškilimu dingo visos laisvesnių ir taikingesnių 
dienų viltys. Jo atėjimas pratęsė Lenino-Stalino-Chruš- 
čiovo-Brežnevo diktatūrinę linijų. Jau Brežnevo valdy
mo metais buvo pradėta ryški restalinizacija visose gyve
nimo srityse. Dabargi, atėjus į sostą raudonajam polici
ninkui, tas procesas dar labiau sustiprėjo. Tai liudija į 
laisvąjį pasaulį patekę disidentai, tai rodo visi naujojo 
valdovo ėjimai tiek vidaus, tiek užsienio politikoje. Dėl
to neveltui JAV prezidentas R. Reaganas Sovietų Sąjun
gą pavadino blogio imperija. Joje diktuoja ne tautos ar 
tautų gerovė, bet kompartijos imperialistiniai užmojai 
pajungti tautas, o ne jas išlaisvinti, prispausti žmogų, o 
ne jį išaugštinti.

MINĖTOJI blogio imperija iš prigimties yra pasi
nešusi plėstis, ir tai jėga. Gėrio karalystė remia
si meilės pradu, spinduliuojančia idėja, o blogio 
imperija — brutalia jėga. Net turimas idėjas ji siekia 

įgyvendinti jėgos metodais — prievartiniu perauklėji
mu, lageriais, kalėjimais, teroru, psichiatrinėmis ligo
ninėmis, privalomomis organizacijomis, kankinimais, 
žudymais ir pan. Tai plaukia iš blogio imperijos prigim
ties. Tuos reiškinius labai aiškiai mato tie, kurie iš arti 
seka sovietinės imperijos raidą nuo pat revoliucijos pra
džios Rusijoje. To betgi nemato toliau stovintieji, nes 
blogio imperija moka prisidengti gėrio šydu ir pasiro
dyti netgi taikos balandžiu. Tuo būdu ši imperija suve
džioja bei suklaidina milijonus žmonių, net ir labai švie
sių, bet pasiduodančių melo meistrams. Dabartinės “tai
kos” sąjūdžio demonstracijos Europoje ir Š. Amerikoje, 
ypač prieš atonjin j.vakariečių apsiginklavimą kaip atsva
rą sovietų atominei jėgai, aiškiai rodo nesiorientavimą 
žmonių, nepažįstančių sovietinės tikrovės. Jei tos de
monstracijos būtų perkeltos į Sov. Sąjungos miestus, bū
tų suprantama, nes ten glūdi blogio šaknys. Maskva gar
siai šaukia apie taiką, o tyliai ginkluojasi sparčiu tempu. 
Grėsmė pasauliui ateina ne iš demokratinių kraštų, o iš 
diktatūrinių, t.y. sovietinių. Ten, kur policininkas atsi
sėda imperijos sostan, prasideda ir grėsmė. Taip buvo 
su Musoliniu, taip buvo su Hitleriu, taip buvo su Stali
nu ir taip bus ateityje su kitais.

SU POLICININKO iškilimu Kremliaus soste pasun
kėjo ir taip jau sunki būklė Lietuvoje. Visur padi
dėjo suvaržymai, sustiprėjo saugumiečių siautė

jimas ir visas restalinizacijos procesas. Vienas ryškiau
sių to proceso pavyzdžių yra kunigo Alfonso Svarinsko 
suėmimas. Pastaraisiais metais, rodant užsieniui neva 
religijos laisvę Lietuvoje, sovietai vengė kunigų suėmi
mo, nors puldinėjo kitokiais būdais. Dabargi jau ir vėl 
griebiamasi fizinės jėgos prieš kunigus. Žinoma, kaip 
ir iki šiol, persekiojimas dengiamas nekaltu šydu, bū
tent, nesilaikymu sovietinių įstatymų. Kad tie įstatymai 
yra priešingi elementariam teisingumui, žmogaus ir tau
tos teisėms, apie tai neužsimenama, nes tai blogio impe
rijos taktika. Kaltintojai kunigui A. Svarinskui suras 
daugybę “kaltinimų”, bet negalės pridengti didvyriškos 
jo kovos už religines ir tautines vertybes. Tai žmogus, 
kuris savo jaunystę praleido Sibiro lageriuose (išbuvo 
16 metų), vargo drauge su ukrainiečių didvyriu dabarti
niu kardinolu J. Slipyj ir užsigrūdino idėjinėje kovoje. 
Drąsus jo žodis Lietuvoje pasidarė nepakeliamas tik
riems nusikaltėliams, bet labai stiprinantis kovojan
tiems tikintiesiems. Ir jei bus kun. A. Svarinsko teismas, 
skambės jo vardas visame pasaulyje. Jei bus įmestas ka
lėjimai! ilgesniam laikui, jo dienas ten seks visa lietu
vių išeivija. Jeigu jis vėl bus išsiųstas Sibiran, Dievo žo
dis aidės ir tenai —jei ne lūpomis, tai gilia kančia. Tuo 
būdu jis taps laimėtoju.

KANADOS (VYKIAI

Streikininkai apstumdė ministerius

Pasaulio įvykiai
SEPTINTOJI NEUTRALIŲJŲ VALSTYBIŲ VADŲ KONFEREN
CIJA Indijoje buvo gerokai nuosaikesnė už 1979 m. konferenci
ją Havanoje, kai jai vadovavo Maskvos garbintojas F. Castro. 
Sovietų Sąjungą jis tada piršo kaip ištikimiausią neutraliųjų 
šalių bičiulę. F. Castro, perduodamas konferencijos pirminin
ko pareigas Indijos premjerei I. Gandhi, vėl aštriai puolė JA 
Valstybes, suversdamas joms kaltę už ekonomines pasaulio ne
geroves, politinę įtampą ir netgi įvykius Afganistane. Konferen
cijos pirm. I. Gandhi stengėsi išlaikyti nuosaikesnę liniją. Di
džiausią problemą sudarė sovietinė Afganistano okupacija, nes 
ši valstybė yra neutraliųjų šalių organizacijos narė, susilauku
si invazijos iš Sovietų Sąjungos. Rezoliucijoje pasisakyta už sve

■Kvebeco mieste protestuo
jantys provincinės valdžios 
tarnautojai apstumdė ir net 
plakatų kotais apdaužė kaiku- 
riuos ministerius ir parla
mento narius, atvykusius į Kve
beko partijos tarybos posėdį 
viename viešbutyje. Tūkstan
tinė demonstrantų minia ne
mažos žalos padarė oficia
liems ministerių automobi
liams. Premjeras R. Levesque 
pats nenukentėjo, tik susilau
kė piktų smūgių į automobilį. 
Atrodo, toje demonstrantų gru
pėje buvo nemažai mokytojų, 
savo įtūžimą nukreipusių 
prieš švietimo ministerį C. 
Lauriną, kuriam netgi buvo 
iki kraujo sužeista kakta, ap
daužyta galva ir pečiai. Mo
kytojai, kurių nelegalų strei
ką užbaigė provinciniame par
lamente priimtos griežtos 

bausmės, dabar ruošiasi nau
jam streikui kovo 14 d., jeigu 
iki to laiko nebus patenkinti 
jų reikalavimai. Premjeras R. 
Levesque mušeikas pavadino 
banditais, kurie bus suimti ir 
nuteisti, jeigu pavyks nusta
tyti jų tapatybę. Lig šiol su
imtas tik vienas demonstran
tas. Kaikurie nukentėję minis
terial ir parlamentarai, net 
ir atpažinę juos puolusius mu
šeikas, nenori kelti oficialaus 
kaltinimo, nes jis gali padary
ti žalos sekančiuose parlamen
to rinkimuose. Tikimasi, kad 
patys kvebekiečiai pasipik
tins demonstrantų chuliganiz
mu ir atsisuks prieš valdžios 
tarnautojų unijas, jų tikrai di
delius reikalavimus, nepake
liamus provincijos iždui.

(Nukelta į 8-tą psl.)

JAV atstovų rūmuose Vašingtone 1983 metų vasario 17 dieną, kur buvo prisiminta 65-ji Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis. Iš kairės: atstovų rūmų kapelionas kun. JAMES D. FORD, atstovų rūmų pirmininko pa
vaduotojas JAMES WRIGHT, maldą už. Lietuvą sukalbėjęs kun. ANTANAS ZAKARAUSKAS ir minėjimą globo
jęs FRANK ANNUNZIO Nuotrauką parūpino Amerikos Lietuvių Tarybos informacija

Lietuvos laisvė stipriau švyti horizonte
Pasikalbėjimas su naujai atvykusiu iš Sov. Sąjungos ir okupuotos Lietuvos 

dr. Antanu Pranskevičium Toronte

— Kur ir kada prasidėjo Jū
sų gyvenimo odisėjui

— Gimiau 1942 m. vakarų Lie
tuvoje, Vilkaviškio rajone. 
Karo metu praleidau savo vai
kystę klajodamas po Vokieti
ją, Austriją, Lenkiją. Pagaliau 
grįžome į Lietuvą. Ten mūsų 
tėviškės namuose buvo mokyk
la, kurią ir baigiau — keturis 
skyrius. Po to 1951 m. buvau 
ištremtas į Sibirą. Tenai kai
me, kur reikėjo gyventi, mo
kyklos nebuvo. Teko kasdien 
vaikščioti, važinėti 7 km į 
septynmetę vidurinę rusų mo
kyklą. Žiemą pasikinkydavome 
arklius į roges ir per stepes 
važiuodavom. Iš to kaimo va
žiuodavo desėtkas mokinių ke
turiomis rogėmis. Taip buvo 
saugiau, nes kartais puldavo 
vilkai. Kartą jie sudraskė tris 
lietuvaites, keliavusias pės
čiomis. Kai užeidavo sniego 
pūgos, važiuoti negalėdavom 
— turėdavom nakvoti laukuo
se. Ten gyveno karkasų tau
telė, kuri augino šunis ir iš 
jų kailių siūdavo kailinius. 
Vaikams jie tokioje kasdieni
nėje kelionėje buvo labai pra
vartus. Kaikada pūgų atvejais 
nakvodavome mokykloje.

— Kaip patekote į augštes- 
nę mokyklą ?

— Stalininio režimo buvome 
išvežti iš Lietuvos amžinam 
ištrėmimui be teisės grįžti Lie
tuvon, bet mirus Stalinui da
lykai pasikeitė ir galėjom 
grįžti Lietuvon. Kaune baigiau 
vidurinę mokyklą, t.y. gimna
ziją. Visoje Sov. Sąjungoje 
Chruščiovo valdžios pradžioje 
buvo jaučiamas atšilimas, bet 
Baltijos valstybėse dar buvo 
laikomasi stalininio kurso. 
Vyriausybė nebuvo pakeista. 
Tuo metu įstoti augštojon mo
kyklon grįžusioms iš Sibiro 
buvo labai sunku. Kaikurie 
bandė, bet nepraėjo pro man
datines komisijas. Aš net ne
bandžiau. 1958-1960 m. manda
tinėse komisijose būdavo par
tijos, Saugumo ir universiteto 
atstovai. Jie tirdavo kiekvie
ną abiturientą, norinti laikyti 
įstojamuosius egzaminus į uni
versitetą ar institutą. Pir
miausia klausdavo kas yra ta
vo tėvai, kiek turėjo žemės, 
ar turi giminių užsienyje, ar 
buvai ištremtas į Sibirą. Jei 
bent vienas atsakymas neside
rindavo su sovietiniais reika-

Dr. ANTANAS PRANSKEVIČIUS, 
dalyvavęs disidentiniame sąjūdyje 
Sovietų Sąjungoje ir neseniai imi
gravęs Amerikon

lavimais, viskas baigta. Aš ne
galėjau praeiti nė vienu punk
tu. Tėvai buvo turėję daugiau 
žemės nei septyni hektarai, 
turėjau giminių užsienyje, 
buvau ištremtas į Sibirą.

Dėlto išvažiavau Rusijon, 
kur manęs niekas nežino. Nu
vykau į Kaukazą, Ardzenidžės 
(Vladikaukazo) miestą, aprašy
tą Vienuolio ir Lermontovo, 
ir įstojau į kalbų mokyklą. Pri
ėmė visai lengvai. Ten mokiau
si vienerius metus. Su lėšomis 
nebuvo sunkumų, nes mokslas 
nemokamas, o kelionės ne
brangios. Be to, maistu rėmė 
tėvai. Vėliau kaip studentai 
pradėjome dirbti ir uždirbti. 
Iš ten po vienerių metų studi
jų perėjau į Leningrado uni
versitetą. Niekam nesakiau, 
kad esu iš Lietuvos — užteko 
paaiškinimo, kad atvykau iš 
Kaukazo. Su tėvais tuo metu 
ryšių nepalaikiau, tai niekas 
manimi ir nesidomėjo.

Baigiau Leningrado univer
sitetą, bet ne tą mokslo šaką, 
kurioje norėjau dirbti, būtent, 
chemijoje. Studijuoti chemi
jai reikėjo specialios reko
mendacijos, nes tai mokslo 
šaka, susieta su radioaktyvi- 
nių medžiagų pajieškomis. O 
tai jau priklauso prie karinių 

paslapčių. Teko rinktis isto
rinę geologiją. Bet ir čia su- 
kliuvau. Kai III kurso studen
tai buvo siunčiami praktikos 
darbams į Špicbergeno salą, 
priklausančią Norvegijai, bu
vau Saugumo išskirtas — ne
gavau leidimo. (Toje saloje 
sovietai nuomoja dalį terito
rijos, kaip ir vakariečių vals
tybės). Priežastis — mano gimi
nės užsienyje. Ko gero galiu 
pasiprašyti politinės globos 
Norvegijoje ir negrįžti.

Baigęs Leningrado universi
tetą išvažiavau dirbti į Sov. 
Sąjungos šiaurę — Magadaną, 
į pagrindines Gulago vietoves 
arktikoje. Ten padirbėjęs grį
žau į Leningradą ir įstojau į 
geologijos institutą — didžiau
sią tos srities tyrimo įstaigą 
Sov. Sąjungoje. Ten 1970 m. 
apgyniau daktaro disertaciją 
iš palentologijos ir sugrįžau 
dirbti į Vilnių, į mokslinio ty
rimo geologijos institutą, pri
klausantį mokslų akademijai. 
Ten dirbau dėstytoju nuo 1971 
ligi 1974 m., kai man buvo pa
siūlyta išvažiuoti iš Lietuvos. 
Tada vyko kampanija prieš ra
šytoją Solženiciną, parašiusį 
“Gulago salyną”. Ypač akade
minėse institucijose buvo ren
giami mitingai, kuriuose kom
partijos bei valdžios pareigū
nai sakydavo smerkiančias kal
bas ir reikalaudavo rankų pa
kėlimu pritarti pasmerkimo 
rezoliucijai. Kalbėtojai daž
niausiai būdavo neskaitę “Gu
lago salyno", remdavosi ko
munistinės spaudos bei kom
partijos informacija. Tokiuo
se susirinkimuose paprastai 
visi pakelia rankas ir skel
biama, kad rezoliucija priim
ta vienbalsiai. Kompartijos 
pareigūnai vengdavo parašų 
rinkimo, nes gali kaikurie 
nepasirašyti ir tuo būdu su
daryti nemalonumų.

Viename tokių susirinkimų 
aš pasisakiau prieš balsavimą 
tokios rezoliucijos, nes Sol- 
ženicinas yra augšto lygio ra
šytojas, stovįs šalia Dostojevs
kio. Ir praeityje rašytojai bū
davo valdžios priešai, net ir so
vietinėje sistemoje — kaip Bu
ninas, Nabokovas, Bulgakovas, 
Pasternakas. Ton eilėn rikiuo
jasi ir Nobelio laureatas Sol- 
ženicinas. Tas susirinkimas 
taip neaiškiai ir pasibaigė — 
be balsavimo už smerkiančią 
rezoliuciją. Po 10 dienų bu-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

timų kariuomenių atitrauki
mą iš Afganistano, nepriklau
somybės atstatymą, kad Afga
nistanas vėl galėtų tapti pil
nai neutralia šalimi. Iš rezo
liucijos buvo išjungtas anks
tesnis pasiūlymas sustiprinti 
ryšius su Maskvos Afganista
nui primestu vietiniu režimu. 
Pati Sovietų Sąjunga betgi li
ko napaminėta, nors Afganis
tane yra tik jos okupacinė ka
riuomenė, vedanti kovą prieš 
laisvės siekiančius vietinius 
partizanus. Atviros kritikos 
susilaukė Izraelis ir prez. R. 
Reagano politika, neužtikri
nanti nepriklausomos palesti
niečių valstybės įsteigimo va
karinėje Jordano upės pakran
tėje su sostine Jeruzalėje. Ne
išspręstas liko dabartinis Ira
no karas su Iraku, nors dėl jo 
veiksmų šią konferenciją pa
skubomis teko perkelti Indi
jon iš Irako. Šis karas nebuvo 
įjungtas rezoliucijon, tik pri
tarta pirm I. Gandhi pasiūly
mui siekti taikos atstatymo.

Ginklai ir pinigai
Branduolinius ginklus turin

čioms valstybėms pasiūlyta su
šaukti tarptautinę konferenci
ją, kurioje būtų sutartas tų 
ginklų gamybos sustabdymas 
bei tolimesnis jų išdėstymas. 
Ekonominėms ir finansinėms 
problemoms išspręsti pasiūly
tas specialus Jungtinių Tautų 
posėdis sekančių metų pra
džioje. Jame turėtų būti per
tvarkyta neutraliąsias valsty
bes slegianti $540 bilijonų 
skola, padidintos Tarptautinio 
Pinigų Fondo atsargos parduo
tu auksu, palengvintas pasko
lų gavimas, maisto parūpini- 
mas jo stokojančioms šalims. 
Aštuntoji konferencija numa
tyta 1986 m., bet dėl jos vieto
vės nepavyko susitarti. Turėtų 
būti Bagdade, kur buvo numa
tyta septintoji konferencija, 
bet planus ir vėl gali sujauk
ti iki 1986 m. neužbaigtas Ira- 
no-Irako karas. Vietovę aštun
tajai konferencijai turės pasi
rinkti savo specialiame suva
žiavime neutraliųjų šalių už
sienio reikalų ministerial.

Grįžo Vatikanan
Popiežius Jonas-Paulius II 

grįžo Vatikanan iš pavojingos 
kelionės centrinės Amerikos 
šalyse. Jo viešnagė buvo už
baigta apsilankymu Gvatema
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loje, Hondūre ir Haityje. Po
litinė įtampa yra didžiausia 
Gvatemaloje, kurią valdo kari
nis režimas su prez. E. R. Mont- 
tu. Čia prieš pat Jono-Pauliaus 
II apsilankymą buvo sušaudyti 
šeši suimti partizanai. Sve
čias patarė atsisakyti žmogaus 
teisių pažeidimų, netrukdyti 
kunigams ir vienuolėms darbo 
su skurde gyvenančiais indė
nais. Hondūre Jonas-Paulius 
II ragino vargšų būklės page
rinimą. Aštriausios kritikos 
betgi susilaukė Haičio dikta
torius J. C. Duvalier, pasiskel
bęs prezidentu iki mirties. Ne
padėjo ir jo pažadas nesikišti 
į vyskupų skyrimus ir šį reika
lą palikti Vatikano sprendi
mui. Popiežius Jonas-Paulius 
II skatino diktatūrinį režimą 
atstatyti teisingumą, lygybę, 
pagerinti išteklių paskirsty
mą, duoti laisvę Katalikų 
Bendrijai, kad ji galėtų įgy
vendinti socialines reformas. 
Haitis yra neturtingiausia ša
lis centrinėje Amerikoje. Se
kančioji Jono-Pauliaus II vieš
nagė bus š. m. birželio 16-22 
d.d. jo gimtojoje Lenkijoje. 
Šią datą Varšuvoje paskelbė 
karinio Lenkijos režimo ir Ka
talikų Bendrijos atstovai.

Naujas premjeras
Kanberoj buvo prisaikdintas 

naujasis Australijos darbie- 
čių partijos premjeras R. 
Hawke, pakeitęs liberalų-tau- 
tininkų koalicijai nuo 1975 m. 
vadovavusį M. Fraserį. Lietu
viams ir kitiems baltiečiams 
labiausiai rūpi busimoji Aust
ralijos užsienio reikalų politi
ka, ankstesnės darbiečių vy
riausybės padarytas Baltijos 
respublikų atidavimas Sovie
tų Sąjungai, kurį atšaukė 
koalicinė M. Fraserio vyriau
sybė. Premjeras R. Hawke ža
da laikytis bendradarbiavimo 
su JAV, bet užsienio politiko
je būti labiau nepriklausomu 
už M. Fraserį. Pasak jo, nebus 
atsisakyta karinių įsipareigo
jimų ANZUS sutarčiai, liečian
čių Australiją, N. Zelandiją ir 
JAV, tik gal teks peržiūrėti 
kaikuriuos tos sutarties pa
ragrafus. Naujoji vyriausybė 
padidins karines išlaidas, 
aviaciją sustiprins amerikie
tiškais “F-18” lėktuvais, bet 
atsisakys anksčiau planuoto 
lėktuvnešio.
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Mylimam broliui
AfA

ANTANUI MURAUSKUI
atsiskyrus.su šiuo pasauliu Lietuvoje, 

mūsų mielą bičiulį PETRĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

S. J. Andruliai F. I/. Urbonai
J. V. Vingeliai

<*> RELIGINIAME GYVENIME
Seniausias vyskupas pasauly

je, arkiv. Edward D. Howard, 
mirė sulaukęs 105 m. amžiaus. 
Nuo 1926 m. iki 1966 m. jis va
dovavo dabartinei Portlando ar
kivyskupijai, kuri anuo metu va
dinosi Oregon City vyskupija. 
Paskutiniu metu jis gyveno Bea
verton mieste, Oregon valstijoje.

Naujasis jėzuitas kardinolas 
kun. Henri de Lubae, 87 m. am
žiaus, nebus konsekruotas vys
kupu, nors tebegalioja 1962 m. 
Jono XXIII potvarkis, nurodan
tis, kad kardinolu pakeltas 
asmuo, jei dar nėra vyskupas, 
turi būti konsekruotas vysku
pu. Kun. de Lubae, prancūzas, 
sužinojęs apie savo pakėlimų į 
kardinolus, tuojau parašė laiš
kų Šv. Tėvui, dėkodamas už su
teiktų garbę ir nurodydamas 
priežastį, dėl kurios jis netu
rėtų būti konsekruojamas vysku
pu. Toji priežastis — esųs per- 
senas ir nebegalėtų atlikti jo
kių vyskupiškų pareigų, kaip 
pvz. teikti Sutvirtinimo bei 
Kunigystės sakramentų ar vado
vauti vyskupijai. Todėl, jo ma
nymu, priimti pareigas uždedan
tį sakramentinį poaugštį vien 
dėl garbės' jam nederėtų. Jo- 
nas-Paulius II, perskaitęs šio 
žymaus teologo laiškų, su jo nuo
mone sutiko ir jam padarė iš
imtį: kard. H. de Lubae bus vie
nintelis nevyskupas kardinolų 
tarpe.

Naujasis Katalikų Bendrijos 
teisynas lotynų apeigų katali
kams, kuris buvo Jono-Pauliaus 
II iškilmingai pasirašytas ir pra
dės galioti šių metų lapkričio 
27 d., popiežiaus peržiūrinėjimo 
metu susilaukė kaikurių pakeiti
mų. Pavyzdžiui, visas skyrius 
apie vyskupinių provincijų bei 
apygardų administracinius tri
bunolus buvo išbrauktas, nors 
buvo paliktos vyskupijų įstaigos 
ginčų sprendimams ir hierarchi
nė tvarka asmenims, apeliuo
jantiems savo vadovų padary
tus sprendimus. Naujajame tei
syne buvo numatyta sumažinti 
nesekmadieninių privalomų 
švenčių skaičių, tačiau popie
žius vėl įrašė 10 privalomų šven
čių su pastaba, kad kiekvieno 
krašto vyskupų konferencija 
gali kreiptis į Šv. Sostų ir pra
šyti nuo kaikurių švenčių atlei
dimo. Iki šiol JAV-se buvo šven
čiamos 6 tokios privalomos šven
tės, o Kanadoje tiktai dvi: sau
sio 1 — Marijos Dievo Motinos 
šventė ir gruodžio 25 — Jėzaus 
gimimo šventė. įdomus buvo Šv. 
Tėvo padarytas pakeitimas tei
syne ryšium su išpažinčių klau
symu. Pateiktajame teisyno teks
te buvo sakoma: “Jei nėra rim
tos priežasties, moterų išpažin
tys neturi būti klausomos kitur, 
kaip tik klausykloje prie lan
gelio su grotelėmis”. Popiežius 
tų sakinį pakeitė: “Jei nėra rim
tos priežasties, išpažintys turi 
būti klausomos klausykloje”. 
Šiuo pakeitimu moterims buvo 
paliktos visos tos pačios aplin
kybės bei galimybės kaip ir vy
rams. Neužsiminimas apie lan
gelį su grotelėmis paliko gali
mybę ir moterims atlikti išpa
žintį akivaizdiniu būdu išpa
žinčių kambaryje.

Japonijos ambasadorius prie 
Šv. Sosto tapo kataliku. Masami 
Ota, 62 m. amžiaus budistas, bu
vo iškilmingai pakrikštytas va

AfA
ANTANUI MURAUSKUI

Lietuvoje iškeliavus amžinybėn,

jo brolį PETRĄ MURAUSKĄ, “Aro” choro valdy

bos narį, bei jo šeimą liūdesio valandoje giliai 

užjaučia -

Toronto vyrų choras “Aras"

sario 5 d., skirtų garbei 27 Japo
nijos kankinių, nužudytų 1597 m. 
Nagasaki mieste. Krikšto apei
gas atliko kard. James R. Knox, 
Popiežiškos Šeimų Tarybos pir
mininkas.

Vatikanas atmetė Čekoslova
kijos komunistinės valdžios prie
kaištus, esu Jonas-Paulius II 
provokaciniais sumetimais pa
skyręs čekams ir slovakams iš
eiviams po vyskupų. Čekoslova
kijos laikraštis “Rude Pravo” 
tvirtino, kad vyskupų Demenic 
Urusovski ir Jaroslav Skarvada 
paskyrimu Bendrija žengusi 
žingsnį atgal nuo Pauliaus VI 
taikingos laikysenos Rytų Eu
ropos valstybių atžvilgiu. Va
tikano spaudos atstovas kun. 
Romeo Panciroli į tai atsakė, 
kad šiedu vyskupai buvo paskir
ti čekų ir slovakų išeiviams, tu
rint mintyje grynai sielovadi
nius reikalus, ir kad panašūs 
paskyrimai bus daromi ateityje 
panašiais atvejais.

Šv. Petro bazilikos Šventųjų 
Metų durys bus Jono-Pauliaus 
II atidarytos kovo 25 d. ir ta iš
kilme bus pradėti Šventieji Me
tai. Tam tikslui išleista popie
žiaus bulė “Aperite Portas Re- 
demptori” (Atverkite duris Iš
ganytojui), kurių spaudos konfe
rencijai pateikė vyskupų sinodo 
generalinis sekretorius arkiv. 
Jozef Tomko ir Šventųjų Metų 
centrinio komiteto pirminin
kas arkiv. Mario Schierano. Bu
lėje popiežius skatina viso pa
saulio vyskupus savo katedrose 
pravesti specialias atgailos ir 
maldom dienas,.. .rūpintis, . kad 
tikrai šie metai taptų šventi ir 
paliktų savo antspaudų visame 
K. Bendrijos gyvenime. Šventie
ji Metai bus iškilmingai užbaig
ti 1984 m. Velykose, balandžio 
22 d.

Bctlėjaus universitetas, kuris 
1973 m. buvo įsteigtas Pauliaus 
VI ir dabar yra Vatikano išlaiko
mas, pareiškė protestų Izraelio 
valdžiai dėl jos kariuomenės el
gesio. Vienų naktį Izraelio ka
riai įsiveržė į universiteto pa
status ir iš studentų senato raš
tinės konfiskavo įvairius plaka
tus, raštus, fotografijas, knygas 
ir sųsiuvinius. Spaudai duotame 
pareiškime universiteto vice
prezidentas brolis Robert Dasz- 
kiewicz. šį kareivių veiksmų pa
vadino “invazija” į Betlėjaus 
universitetų ir pareiškė protes- 
tuojųs prieš universiteto bei jo 
studentų teisių pažeidimų. Jis 
nurodė, kad studentai, kaip lais
vi piliečiai, turi pilnų teisę į 
savo nuosavybę, savo laisvų nuo
monę, laisvų nuomonių pasikei
timų ir laisvus susirinkimus.

Katalikams popiežystė yra bū
tina, tačiau nėra būtinas prisi
rišimas prie kurios nors jos is
torinės formos. Tai pareiškė 
kard. George Basil Hume, kalbė
damas Krikščionių Vienybės Sa
vaitės pamaldose, kurios vyko 
Šv. Pauliaus anglikonų katedro
je Londone. Katalikai esu tiki, 
kad popiežiaus autoritetas yra 
Dievo įsteigtas išlaikyti krikš
čionių tiesai, meilei ir vieny
bei. Bet tai nereiškia, kad vis
ko iki detalių būtų laikomasi 
K. Bendrijos valdyme be pakei
timų ar pritaikymų. Svarstant 
šį klausimų, esu negalima mai
šyti neesminių dalykų su esmi
niais. Kun.J.Stš.

Muzikai ir solistai, atlikę meninę programą Vasario 16 minėjime Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje 1983 m. 
vasario 20 <1. Iš kairės: sol. ir chorvedys V. VERIKAITIS, sol. S. ŽIEMELYTĖ, sol. A. PAKALNIŠKYTĖ, sol. A. 
GRIGAS; antroje eilėje — chorvedė D. VISKONTIENĖ, akompaniatorius— J. GOVĖDAS Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos laisvė stipriau švyti horizonte
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vau pašauktas į vykdomąjį ko
mitetą, kur turėjau pasirašy
ti raštą, kad dviejų mėnesių 
laikotarpyje pasižadu išvykti 
iš Lietuvos; priešingu atveju 
būsiu traukiamas baudžiamo
jon atsakomybėn. Tuo metu 
dirbau mokslinį darbą ir nu
tariau išvažiuoti. Kreipiausi 
į Sov. Sąjungos geologijos mi
nisteriją, kuri mane nukrei
pė į šiaurę, į Uchtą. Ten skai
čiau paskaitas industriniame 
institute ir buvau giliųjų grę
žimų darbų kuratoriumi. Ten 
būdamas parašiau antrą diser
taciją. 1979 m. praradau darbą 
ir tenai. Grįžau į Leningradą 
ir įsijungiau į disidentinę veik
lą.

— Ar gyvendamas Sov. Są
jungoje susitikote su lietu
viais tremtiniais ar kitais tau
tiečiais?

— Kai gyvenome Sibiro trem
tyje, tai lietuvių buvo daug. 
Po rehabilitavimo daugelis jų 
grįžo, keletas šeimų dar liko. 
Manau, kad vėliau jos iš ten 
taip pat išvyko. Dirbdamas eks
pedicijose sutikdavau lietuvių 
— buvusių kalinių. Jie po re- 
habilitacijos išėjo iš lagerių, 
sukūrė mišrias šeimas ir liko 
ten gyventi. Tokių žmonių ra
dau Igarkoje, Norilske, Uchto- 
je. Pas manebuvo netgi studen
tų lietuviškom pavardėm, bet 
nekalbančių lietuviškai. Buvo 
tarp jų ir pašlijusio elemen
to, praradusio gyvenimo tiks
lą, tapusio girtuokliais.

— Spaudoje tenka pastebėti, 
kad Sibiran iš Lietuvos vyksta 
kaikurie asmenys ir grupės sa
vanoriškai. Ar tai tiesa?

— Kai kur nors Sov. Sąjungo
je vyksta dideli darbai, ragina
mi žmonės tenai važiuoti. 
Chruščiovo laikais dideli dar
bai vyko plėšininių žemių sri
tyje. Ten važiavo iš visų res
publikų, važiavo ir iš Lietuvos. 
Dabar ten važiuoja žmonės tik 
laikinam darbui — metam, dve
jiem. ar trijiem. Ilgesnių su
tarčių dabar nėra. Pvz., kai 
įvyko žemės drebėjimas Taš
kente 1966 m., miestas buvo 
apgriautas, reikėjo atstatyti. 
Specialistai statybininkai bu
vo imami iš visur. Važiavo ir 
lietuvių, dirbo dvejus-trejus 
metus ir grįžo atgal. Važiuo
ja ir grupės, kurias organizuo
ja valdžia. Kodėl važiuoja? Pvz. 
yra žmonių, turinčių blogas gy
venimo sąlygas Lietuvoje, pa
tekusių į šeimyninius konflik
tus ar kitokią krizę. Yra ir to
kių, kurie važiuoja Sibiran už
sidirbti. Lietuvoje nespecialis- 
tų uždarbis yra mažesnis, o Si
bire prie statybų — didesnis. 
Bet tokie žmonės ten nepasilie
ka — padirba kurį laiką ir grįž
ta Lietuvon. O grįžti nekliudo
ma, nes išvažiuoja pagal sutar
tį.

— Ar Sibire esantys lietu
viai gali gyventi grupėmis, 
steigti mokyklas, turėti bent 
lietuviškas pamokas vaikams?

— Darbininkai netremtiniai 
ten negyvena grupėmis. Nuva
žiuoja dirbti brigadose, kur 
tik vienas kitas lietuvis būna. 
Antra, lietuviai važiuoja dar
bams be šeimų — vieni vyrai. 
Gyvena įvairiose patalpose, 
vagonuose ir pan. Kas kita su 
tremtiniais, pvz. Pavolgio vo
kiečiais ir kitais. Jie gyvena 
grupėmis. Dauguma lietuvių 

tremtinių iš Sibiro po reha- 
bilitacijos grįžo Lietuvon, bet 
yra tautybių, kaip vokiečiai, 
totoriai, kuriem grįžti į savo 
istorines tėvynes neleidžiama. 
Jų padėtis tokia pati, kaip ir 
lietuvių tremtinių. Nebuvo nė 
kalbos apie lietuviškas mokyk
las, apie galimybę jas išsiko
voti. Juk tremtinys atlieka 
bausmę, yra beteisis žmogus. 
Kokia tad gali būti kalba apie 
savas mokyklas? Vokiečiai ir 
totoriai bandė kelti tą klau
simą, prašė leidimo samdyti 
mokytojus savo lėšomis ir mo
kyti vaikus namuose, bet sovie
tinė valdžia neleido.

— Ilgai gyvenote Sov. Są
jungoje. Ar per tą laiką įsijun
gei į rusiškąjį gyvenimą — pro
fesinį, kultūrinį, literatūri
nį?

— Taip, be abejonės, nes vi
są laiką teko gyventi Rusijoje 
ir susilpnėjo ryšiai su Lietu
va. Bet antra vertus aš, kaip 
ir kiti panašūs, nelaikėme di
sidentinio sovietų judėjimo 
grynai rusišku. Mums atrodė, 
kad Sov. Sąjunga yra imperija, 
kurios viena dalis yra Lietu
va. Buvau glaudžiai susijęs 
su disidentinėmis grupėmis — 
Leningrado, Maskvos, Kijevo, 
taip pat su vadinamąja Helsin
kio grupe, Tarptautine Amnes
tija, bet niekas nelaikė tai 
rusišku judėjimu. Jame daly
vauja įvairių tautybių žmonės. 
Pvz. gen. Grigorenka yra ukrai
nietis (būdamas Niujorke jį 
aplankiau), Ginzburgas ir Šče- 
ranskis — žydai, Amalrikas — 
čigonas. Sov. Sąjungoje vei
kiančios disidentų grupės žvel
gia į to krašto kaip imperijos 
egzistenciją, į jos ateitį ne 
iš rusiško taško.

— Turbūt dalyvavote ir kul
tūriniame rusų gyvenime?

— Taip, su kultūrine veik
la buvau daugiau susijęs negu 
su politine. Reiškiausi nepri
klausomų rašytojų judėjime, 
“samizdato” leidyboje, kuri 
buvo kultūrinio pobūdžio. Ži
noma, bendradarbiavome ir su 
“Einamųjų Įvykių Kronika”, 
ir su bažnytine “Kronika”. 
Duodavome medžiagą, padė
davome ją rinkti. Mes kelda- 
vome daugiausia kultūrines, 
moralines problemas. Pvz. siū
lėme pastatydinti paminklą 
Sov. Sąjungoje žuvusiems Le- 
nino-Stalino teroro metais. 
Rinkome parašus po prašymu 
valdžiai, kad ji leifftų tai 
padaryti. Pirmą kartą 1966 m. 
valdžia lyg ir žadėjo. Prašy
mą pakartojom prieš pat olim
piadą Maskvoje, bet leidimo 
negavom. Projekto iniciato
rius buvo Jurij Lucky, Lenin
grado darbininkas. Krymo to
toriai surinko net kelis tūks
tančius parašų per kelias die
nas. Gyvai atsiliepė ukrainie
čiai. <■ Lietuvoje tai padaryti 
buvo labai sunku. Žmonės ne
labai žinojo dėlko tai daroma. 
Be to, valdžia pradėjo repre
sijas ir taip tas klausimas li
ko neišspręstas. Išvykstant iš 
Sov. Sąjungos buvau prašomas 
tą klausimą kelti užsienyje.

— Kokios rūšies knygų esate 
parašęs ir išspausdinęs?

— Kaip autorius ir bendraau
torius esu parašęs bei išspaus
dinęs penkias knygas. Tai gry
nai profesinės knygos iš pale
ontologijos srities rusų kal
ba. Kaikurios jų liečia ir Bal

tijos kraštus. Esu parašęs ir 
grožinės literatūros — roma
nų, kino scenarijų, apybraižų. 
Tie kūriniai nebuvo išspaus
dinti Sov. Sąjungoje. Tam rei
kia valdžios leidimo. Be jo kny
gos spausdinimas laikomas 
kriminaliniu nusikaltimu. Aš 
nė nebandžiau gauti leidimą, 
nes temos nebuvo prosovieti
nės.

— Kokias problemas kelia
te savo kūriniuose — tautines, 
socialines, religines?

— Tai grožinė literatūra, 
neturinti nieko bendro nei su 
politika, nei su kuo kitu. Žino
ma, ir grožiniuose kūriniuose 
iškyla problemos. Pvz. esu pa
rašęs romaną “Virš Nevos”. Jis 
vaizduoja Leningrado miesto 
padugnių boheminį gyvenimą 
(nusikaltėliai, vagys, gangs
teriai). Negirdėjau, kad sovie
tiniais laikais kas nors būtų 
parašęs kūrinių tomis temo
mis. Poroje kino scenarijų 
vaizduoju Gulago gyvenimą. 
Jis išaugo iš mano paties ma
tytų vaizdų ir pasakojimų ka
linių, kurie išbuyo lageriuo
se 10-15 metų. Jame iškyla 
lagerių žiaurumai, iš kitos 
pusės — romantinė kalinio 
meilė moteriai, kuri atvažiuo
ja į Gulagą iš Europos. Juodu 
visą laiką skiria kliūtys, kol 
galų gale kalinys pabėga iš 
lagerio.

— Ar nebandysite tų veikalų 
išleisti Š. Amerikoje?

— Sov. Sąjungoje mes buvom 
įsteigę nepriklausomų rašyto
jų sąjungą, kurios dėka išėjo 
almanachas “Metropolis”. Tai 
buvo leidinys, kuriame rašyto
jai, negalėję išspausdinti sa
vo kūrinių oficialiuose leidi
niuose, sudėjo cenzūros ne
praleistuosius ir išleisdino 
užsienyje. Tai padarė Oksono- 
vas. Tas leidinys pagarsėjo, 
buvo verčiamas į anglų kal
bą. Vėliau su tais nelojaliais 
rašytojais buvo susidorota: 
vieniems buvo pasiūlyta išva
žiuoti iš Rusijos, kitiems — 
paaugštinimas tarnyboje, tre
tiems pagrasinta kalėjimu. 
Žodžiu sakant, tą sąjūdį so
vietai suardė. O rašytojai jin 
yra labai aktyviai įsijungę. 
Sąjūdis gana platus. Jo nariai 
protestuoja prieš valdžios cen
zūrą ir pareiškia, kad jų kū
ryba yra pogrindinė, o ne ofi
cialiai leidžiamoji. Nepriklau
somų rašytojų sąjunga, kad ir 
nelegali, yra organizuotas vie
netas, kuris pradėjo leisti al
manachą “Sankt Petersburg”. 
Jau išėjo keturi numeriai po 
650 mašinraščio puslapių. Ja
me sudėti nepolitinio pobū
džio grožiniai kūriniai lais
vo pasirinkimo temomis. Tuo
se almanachuose yra ir mano 
kūrinių. Be to, buvau atsakin
gu jų redaktoriumi. Bandysiu 
tuos almanachus išleisti Š. 
Amerikoje. Kol kas atlieku 
paruošiamuosius darbus.

(Bus daugiau)

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
. (prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

PADĖKA
AfA

EUGENIJAI GUGIENEI
mirus,

reiškiame padėką kun. J. Liaubai, lankiusiam velionę na
muose, ligoninėje ir atlikusiam paskutinį patarnavimą lai
dotuvėse.

Ypatingą padėką reiškiame p. Beržaitienei ir dukroms 
už ilgą ir nepailstamą krikščionišką priežiūrą namuose ir 
ligoninėje, P. Choromanskienei ir dukroms už ilgą .rūpestį,
J. E. Bajoraičiams, Lelei Giedrienei, p.p. Petkevičiams, P. 
Pranckūnienei už paruoštus pusryčius, visiems, lankiusiems 
velionę ligoninėje ir namuose.

Dėkojame karsto nešėjams — J. Bajoraičiui, L. Klevui,
K. Gudinskui ir V. Kėžinaičiui.

Dėkojame visiems, aukojusiems velionės vardu lietuviš
koms ir angliškoms institucijoms, Hamiltono pensininkų 
klubui. Dėkojame už užprašytas Mišias ir atsiųstas gėles, 
už pareikštas užuojautas raštu ar žodžiu.

Taip pat ačiū visiems, dalyvavusiems vakarais Rožiny- 
je ir palydėjusiems velionę į paskutinę poilsio vietą.

Nuliūdę: duktė, žentas ir vaikaitis Dūbickai

Niekas nesupras to mūsų skausmo,
Tų ilgu nemigo naktų.
Kurias likimas mums uždėjo 
Ant mūs palinkusių pečių ...

1983 metų sausio 9 dieną St.Catharines General 
ligoninėje po sunkios ligos nuo mūsų atsiskyrė 

brangus vyras, tėvas, uošvis, senelis —

AfA
JONAS KRIŠČIŪNAS.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už nepaprastai gausų 
lankymą velionies koplyčioje, už gausias paaukotas šv. Mi
šias ir gražias gėles.

Gili padėka mūsų D. gerb. kun. Kęstučiui Butkui, OFM, 
už atlaikytas gedulines Mišias ir palydėjimą velionies į amžino 
poilsio vietą — lietuvių kapinėse Mississaugoje; solistams 
Paulioniams už jautrų giedojimą šv. Mišių metu; Hamiltono 
parapijos klebonui D. gerb. kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už 
atvažiavimą į laidotuvių namus ir dažną velionies lankymą jo 
ligos metu, gerb. karsto nešėjams, kurie savo geraširdiškumu 
palengvino jo kelionę namo; KLB St. Catharines apylinkės 
valdybai už vainiką ir atsisveikinimo kalbą kapinėse.

Skausmo valandose pajutome daug, daug nuoširdumo ir 
rūpesčio, kurio tikrai nesitikėjome. Jūsų išreikštos užuojautos 
žodžiu ir spaudoje visada primins, kad nesame vieni.

Nuolankiai tariame nuoširdžiausią ačiū, visiems už tikrai 
tyras ir geras širdis. Telaimina Jus Viešpats!

Antanina Kriščiūnienė, 
dukra Virginija Žemaitienė ir šeima, 
sūnus Liudas ir šeima

čCanabian iHentorials Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORAL!; - 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 visa menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

£JJ u jjii > y X 
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.'; ♦ 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

atsiskyrus.su


Kanados parlamento narė, buvusi užsienio reikalų ministerė FLORA 
MACDONALD, pasakiusi pagrindinę kalbų Vasario 16 minėjime Toronte- 
Mississaugoje Nuotr. St. Dabkaus

Prancūzų žymūnai apie Lietuvą
Vasario 16 iškilmė, kurioje dalyvavo daug kitataučių. Žurnalistas Avronsart pareiškė, 

kad Baltijos valstybių pasiuntinybių rūmai perduoti sovietams nelegaliai

Plačiai skambėjo Lietuvos vardas
Vasario 16 iškilmės Argentinos sostinėje Buenos Aires

Vasario 20, sekmadienį, 10 
v.r., Buenos Aires katedroje 
kun. A. Steigvilas, MIC, atlai
kė iškilmingas pamaldas, daly
vaujant mons. D. Keegan. 11 
v.r. padėtos gėlės prie Argen
tinos laisvės paminklo Plaza 
de Mayo aikštėje. Jautrią pa
triotinę kalbą pasakė Argenti
nos Lietuviu Organizaciją ir 
Spaudos Tarybos pirm. Leo
poldas Stankevičius.

19 v. Lietuvių Centre įvyko 
Vasario 16 sukakties minėji
mas. Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje jaunimas įnešė 
salėn Lietuvos ir Argentinos 
vėliavas. Pradinį žodį tarė 
ALOST pirm. L. Stankevičius 
ir programai vadovauti pakvie
tė SLA jaunimą — Tristaną 
Simanauską, Aliciją Mikučio- 
nytę ir Aleksandrą Daugirdai
tę. Pastaroji perskaitė ispa
niškai Vilniaus lietuvių jau
nimo pareiškimą, paskelbtą 
1981 m. Pianinu keletą M. K. 
Čiurlionio kūrinių paskambi
no Ariana Rastauskaitė. Pa
skaitą lietuvių kalba skaitė 
Z. Juknevičius, ypač pabrėž
damas vienybės reikalą himno 
žodžiais: “Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi”.

SLA mergaičių nonetas, va
dovaujamas dr. J. Simanausko 
ir pianinu palydimas Celijos 
Mičiūdaitės, padainavo keletą 
dainų ir susilaukė gausių ka
tučių.

Rezoliucijas perskaitė L. 
Centro atstovas J. Bačkis.

Minėjimo metu scenon buvo 
iškviesti lietuvių-ispanų ’ žo
dyno mecenatai — rėmėjai ir 
bendradarbiai. Jiems viešą 
padėką išreiškė ALOST pirmi
ninkas ir vicepirmininkas, 
įteikdami po vieną egzemplio
rių su atitinkamais įrašais. 
Pažymėtina, kad šis žodynas 
bus ypač naudingas šio kraš
to lietuvių jaunimui. Iškil
mės užbaigos žodį tarė ALOST 
vicepirm. J. Mičiūdas, atkreip
damas dėmesį, tarp kitko, į 
jaunimo dalyvavimą. Katedro
je, prie Laisvės paminklo ir 

DARIUI IR GIRĖNUI A TMINTI
KALENDORIUS

pagrindiniame minėjime SLA 
jaunimas aktyviai dalyvavo 
apsirengęs tautiniais drabu
žiais.

Lietuvos nepriklausomy
bės 65-tųjų metinių proga Lie
tuvai Išlaisvinti Komitetas 
Argentinoje paskelbė specia
lų pareiškimą per TELAM ir 
SAPORITI žinių agentūras, 
kurios jį išsiuntinėjo visoms 
Argentinos komunikacijos 
priemonėms. Apie Lietuvą 
buvo kalbama žinių metu “Ra
dio Belgrano”, “Radio EI Mon- 
do”, “Radio Mitre”, “Radio 
Splendid” programose ir te
levizijoje.

Didieji Buenos Aires dien
raščiai “La Nacion” ir “Cla- 
riri”, 1983.11.17 išspausdino 
pareiškimus, primenančius 
Lietuvą, jos pavergimą, Mask
vos nesilaikymą pasirašytų 
sutarčių, lietuvių pasiprieši
nimą ir t.t. Pareiškimas buvo 
pasirašytas LIKAR pirm. Alek
sandro Artūro Mičiūdo ir inž. 
Algimanto Rastausko.

Vasario 19 d., 10 v.r., A. A. 
Mičiūdas kalbėjo ispaniškai 
Radio El Mundo “Primer Pla
no” programoje apie Sov. Są
jungą kaip tautų kalėjimą, 
kuriame laikoma ir Lietuva. 
Baigdamas savo kalbą, A. A. 
Mičiūdas lietuviškai pasvei
kino Argentinos lietuvius šiais 
žodžiais: “Lietuviai, laikyki
mės stipriai, būkime vieningi 
ir nepasiduokime priešui. Ne
abejokime, Lietuva vėl bus 
laisva”. Paskutinį sakinį jis 
pasakė ir ispaniškai. Ši radi
jo stotis yra girdima beveik 
visoje P. Amerikoje.

K. Alarmis

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

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

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

Ž. KL1MIENĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimo minėjimas 
įvyko vasario 19 d. italų kata
likų misijos patalpose netoli 
Elyzėjaus Laukų. Jaukioje ba
rokiškoje koplyčioje kun. B. 
Le Franc, Paryžiaus arkivysku
pijos vikaras užsieniečiams, 
ir kun. Jonas Petrošius, Pran
cūzijos lietuvių kapelionas, 
atlaikė pamaldas. Jautrų pa
mokslą pasakė svečias kuni
gas, kuris jau nepirmą kartą 
dalyvauja lietuvių iškilmėje 
ir yra gerai susipažinęs su 
tikinčiųjų padėtimi Lietuvo
je.

Susirinko ne tik lietuviai 
iš Paryžiaus bei tolimesnių 
provincijų, bet ir daug pran
cūzų, Lietuvos bičiulių. Taip 
pat dalyvavo estų, latvių, len
kų, ukrainiečių ir gruzinų 
atstovai. Raštu sveikino: J. 
M. Daillet, G. Mesmin, prof. 
Hoffmann, žinomas prancūzų 
protestantų teologas, kun. 
Coloni, Paryžiaus arkivysku
po pagalbininkas užsieniečių 
reikalams, H. L. Dubly, Lie
tuvos garbės konsulas Prancū
zijoje, rašytojas J. Cassou ir 
kiti. Šventėje dalyvavo apie 
120 asmenų. Jų tarpe buvo ir 
G. Matore, dėstęs prancūzų 
kalbą Vytauto Didžiojo Uni
versitete, A. Silvaire, Os
karo Milašiaus veikalų leidė
jas, p. Caranfil, Rumunijos 
ministeris tremtyje, K. Be- 
rends, Latvijos charge d’af
faires ir kt.

Minėjimo salėje svečius su
tiko PLB valdybos pirm. J. 
Tomkus, visus kviesdamas pa
sirašyti tai progai specialiai 
paruoštoje knygoje. Jis ir kun. 
J. Petrošius jau nuo pat anks
tyvo ryto darbavosi salėje. 
Scena buvo labai skoningai 
išpuošta studentės iš JAV A. 
Bulotaitės ir aktoriaus Z. 
Banevičiaus. Senosios grafi
kos paroda iš P, Klimo rinki
nio susilaukė nemažo svečių 
dėmesio. Išstatyti buvo senie
ji Lietuvos žemėlapiai, ku
riuose matosi mūsų valstybė 
kaip viena seniausių Europos 
kraštų, o kitose graviūrose 
matėsi XIX š. Lietuvos vaiz
dai.

Minėjimą pradėjo Ričardas 
Bačkis, PLB tarybos narys. Jis 
prisiminė a.a. pik. J. Lansko- 
ronskį, ilgametį veiklų PLB na
rį, ir a.a. baroną Guy de la Tour- 
nelle, buvusį Prancūzijos am
basadorių, prancūzų, baltie- 
čių draugijos pirmininką ir di
delį lietuvių bičiulį.

Tylos minute pagerbti žuvu
sieji Lietuvos laisvės kovose 
ir sugiedotas Lietuvos himnas. 
Sveikino Prancūzijos ambasa
dorius ir prancūzų-baltiečių 
draugijos pirm. Bertrand de 
la Sabliere, kuris gerai prisi
mena Lietuvą, nes prieš karą 
buvo Kaune, kur dirbo kaip 
Prancūzijos atstovybės narys.

Pagrindinę kalbą pasakė Ar
mand Avronsart, prancūzų žur
nalistas, kuris jau 40 metų 
rašo apie Baltijos kraštų rei
kalus. Jis tiria ir renka doku
mentaciją apie nelegalų sovie
tų užėmimą Baltijos kraštų pa
siuntinybių pastatų. Kai 1940 
m. žymi dalis Prancūzijos ir 
Paryžius buvo okupuoti vokie
čių, kurie tuo metu buvo so
vietų sąjungininkai, Prancūzi
jos valdžia buvo priversta ati
duoti Baltijos valstybių pasta
tus sovietų valdžiai. 1941 m. 
vokiečiams užpuolus Sovietų 
Sąjungą, trijų Baltijos kraš
tų pasiuntinybių pastatai Pa
ryžiuje buvo užimti vokiečių. 
1944 m. išlaisvinta Prancūzija 
vėl perdavė savo sąjunginin
kams sovietams tuos pastatus, 
nors vyriausybė nepripažįsta 
de jure Baltijos kraštų okupa
cijos. Baltijos kraštų pasta
tai, pagal prancūzų teisę, yra 
nelegaliai okupuoti. Sovietai 
niekad nėra išgavę jokio nuo
savybės dokumento. Šios atsto
vybės legaliai priklauso Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomoms valstybėms. Pa
skaitininkas šiuo klausimu yra 
rašęs Giscard d’Estaing, kai 
jis dar kandidatavo į preziden
tus, J. Chirac, Paryžiaus bur
mistrui, įvairiems parlamen
tarams ir augštiems pareigū
nams. Šių asmenybių atsaky
muose ir tylėjime jaučiama, 
kad šio klausimo iškėlimas 
yra teisinė rakštis prancū
zams.

1979 m. prisidėjo naujas ne
malonus įvykis. Paryžiaus 

miesto savivaldybė išdavė so
vietams leidimą nugriauti bu
vusius Estijos pasiuntinybės 
rūmus ir pastatyti sovietų am
basados valdininkams daugia
butį namą. Kaip ir kokiu pa
grindu buvo šis leidimas iš
duotas, negauta aiškaus atsa
kymo.

Klausytojus sujaudino toks 
kitataučio dėmesys Lietuvai. 
A. Avronsartas dažnai iške
lia Lietuvos reikalus prancū
zų spaudoje. 1982 m. gruodžio 
10 d. jis kalbėjo apie Baltijos 
kraštus prancūzų parlamento 
rūmuose, kai buvo surengtos 
informacinio pobūdžio disku
sijos Žmogaus Teisių Tarp
tautinės Dienos proga.

Jo pranešimą papildė teisi
ninkas Brimont, tarptautinės 
teisės profesorius Paryžiaus 
universitete. Jis paaiškino

Ar mano, kad jie ką apgavo?
Atkirtis sovietinei propagandai Venecueloje

Didelio tiražo Venecuelos dien
raštis “El Mundo” 1983.11.11 iš
spausdino Casimiro Tautginas 
straipsnį kaip atkirtį į “TASS” 
informaciją apie Kalėdų šventę 
Sov. Sąjungoje ir sovietų amba
sadoriaus pareiškimus. Čia patei
kiamas straipsnio vertimas. RED.

“TASSO” agentūros žinia, 
paskelbta 1982.XII.26 dienraš
tyje “EI Nacional” ir pavadin
ta “Kalėdos Sovietų Sąjungo
je”, sukėlė visų nustebimą. Ži
nioje rašoma: “Sovietų Sąjun
gos katalikų šventovėse, pa
puoštose gėlėmis ir žaliuojan
čiomis šakomis, yra laikomos 
šventos Kalėdų Mišios ... Nak
tį skamba Kalėdų varpai 
Lietuvos šventovėse ...” Kiek 
toliau prideda: “Maskvoje ku
nigas Mažeika pabrėžė, kad 
paprasti žmonės, jų tarpe ir 
tikintieji, prašo nusiginkla
vimo “Rygoą bazilikoje 
vyskupas (vėliau tapęs kardi
nolu) Julijonas Vaivods primi
nė tikintiesiems “branduoli
nio holokausto pavojų”. Esą 
kiekvieno kataliko pareiga 
“dirbti taikai ir saugumui”.

Sakiniai lyg kažkur girdėti. 
Tai propaganda, melas. Melas, 
propaganda. Melas, propagan
da. Maskvos propaganda, iš
naudojanti savo tikslams net 
Kūčių naktį.

Iš kur staiga atsirado ta bro
liška meilė? Gal ją pažadino 
neseniai pasirodęs laikrašty
je “El Universal” straipsnis, 
aprašantis masines žudynes, 
kurias sovietai kartą įvykdė 
Lietuvoje Kalėdų dieną? O gal 
ją paskatino Sibiro maldakny
gės skaitymas tūkstančiams ti
kinčiųjų, susirinkusių Kalėdų 
naktį į Karako Don Bosko šven
tovę? Maldaknygę skaitė tikin
tiesiems Tėvai saleziečiai. 
Ją parašė keturios lietuvės 
mergaitės, išvežtos į Sibirą, 
laikytos nežmoniškose sąlygo
se, nuolatinėje mirties grės
mėje ir sėmusios jėgas maldo
se, ištryškusiose iš kančios, 
surašytose į sąsiuvinėlį. Si
biro maldaknygės Kalėdų nak
ties programa yra kasmet 
transliuojama visai Pietų Ame
rikai per radiją. Kartą vienas 
kubietis parašė radijo stočiai, 
prašydamas atsiųsti jam pilną 
maldų tekstą. Jis norėjo pa
siųsti tas maldas savo motinai, 
nes, sakė: “Tik malda šiandie
ną mums beliko”.

Sovietų ąmbasadorius Vene- 
cueloje Ivan Vialias dienraš
tyje “EI Nacional” išspausdin
tame pokalbyje neseniai pasa
kė: “Švenčiame šias šventes iš
kilmingoje atmosferoje, kurią 
sudaro draugystė, jungianti 
mūsų krašte daugiau kaip šim
tą tautų . . . Galime sakyti su 
pagrįstu pasididžiavimu, kad 
amžinoji žmonijos svajonė pa
daryti visus žmones broliais, 
duoti visoms rasėms ir tautoms 
lygias teises mūsų krašte jau 
tapo tikrove”.

Tai propaganda, melas.
“Sovietų Sąjunga išlaisvinto

jo Simano Bolivaro gimimo 200 
metų sukakties iškilmėse da
lyvaus su ...”

Ar pamiršo jis kokiais žo
džiais jo paties Didžioji So
vietų Enciklopedija (1950 m. 
laida, t. V, psl. 470) aprašo Pie
tų Amerikos išlaisvintoją? Bū
tent: “Bolivaras . .. teturėjo 
labai ribotus karinius sugebė
jimus .. . Norėjo išlaikyti se- 
mifeodalinę sistemą, kurioje 
buožės kreolai išnaudojo vals
tiečius, neleido darbininkų 
masei dalyvauti nepriklauso- 

pasiuntinybių pastatų teisi
nę padėtį, užsiminė apie kom
pensaciją už prancūzų pilie
čių prarastą nuosavybę sovie
tų okupuotuose kraštuose, pri
mindamas kad Baltijos kraštų 
auksas tebėra užblokuotas 
Banque de France. Prof. Bri
mont pasisiūlė be honoraro 
duoti patarimus šiais teisi
niais klausimais.

Meninę programos dalį atli
ko jaunimas. Poezijos mon
taže buvo deklamuojami lie
tuvių poetų eilėraščiai ir O. 
Milašiaus prancūziškai rašyti 
eilėraščiai apie Lietuvą, taip 
pat buvo dainuojamos senos 
dzūkų dainos.

Programai pasibaigus, visi 
dalyvavo šeimyniškose vaišė
se, paruoštose mūsų kruopš
čių šeimininkių.

mybės kovose. Bijodamas ma
sių, bandė išsilaikyti valdžio
je, padedamas didžiųjų galy
bių valdančio sluogsnio, ypač 
Anglijos .. . Kaip Marksas pa
brėžė, jis norėjo sujungti vi
są Pietų Ameriką į vieną vals
tybę ir būti jos diktatoriumi”.1

Tai melas, dviveidiškumas.
Kiekvienas lietuvis žino, kad 

Kalėdų metu Lietuvos švento
vėse neskambinama varpais. 
Kūčių naktis yra tylos naktis. 
Kūčių vakaras nėra skirtas po
litinei propagandai, kokia ji 
bebūtų. Kūčių naktis yra tai
kos naktis geros valios žmo
nėms.

Lietuviai žino, kad Tylos 
Bendrijos kunigai nėra pratę 
kartoti iš sakyklų nudėvėtą 
sovietinės propagandos trafa
retą. Jie žino, kad Kalėdų die
na Lietuvoje yra darbo diena. 
Žino, kad mokiniai ir studen
tai neturi Kalėdų atostogų. 
Studentas, kuris neateina į 
pamokas gruodžio 24 d., nes 
nori keliauti į tėviškę Kūčių 
vakarui, gali nustoti savo vie
tos universitete ar studentų 
bendrabutyje. Jam bus atimta 
stipendija ar, geriausiu atve
ju, bus nusiųstas į privalomą 
ateizmo kursą, skirtą “jam pa
dėti atsikratyti religinių prie
tarų”. Lietuviai žino, kad mo
kytojas, kurį pamatys Mišiose, 
neteks savo darbo.

Sovietų valdžia uždarė Lie
tuvoje šimtus katalikų švento
vių. Prieš porą metų iš Klaipė
dos uosto buvo pasiųstas tuo
metiniam premjerui L. Brežne
vui prašymas su 143.869 para
šais, kuriame buvo prašoma 
grąžinti tikintiesiems jų pa
čių pinigais ir darbu pastaty
tą šventovę, kurią vos užbaig
tą valdžia atėmė ir pavertė 
koncertų sale. Prieš sovietų 
okupaciją Lietuvoje buvo 1.450 
kunigų. Liko 700 ir jų amžiaus 
vidurkis yra 60 metų. Kodėl? 
Buvo 71 katalikiška mokykla. 
Neliko nė vienos. Kodėl? Buvo 
32 skirtingi katalikų periodi
niai leidiniai. Neliko nė vie
no. Kodėl? Iš keturių kunigų 
seminarijų tebuvo palikta vie
na ir ta pati griežtai kontro
liuojama valdžios. Buvo 37 vy
rų ir 85 moterų vienuolynai. 
Neliko nė vieno. Kodėl? 
Dviem vyskupam buvo už
drausta eiti savo pareigas, 
kiti vyskupai buvo išvežti į 
Sibirą ir į mirtį. Kodėl?

Laisvasis pasaulis žino, ko
kia yra tikrovė. Nuo 1972 me
tų slaptas periodinis leidinys 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika” pradėjo praslysti į 
Vakarų pasaulį. Leidinio tiks
las yra informuoti apie Lie
tuvos katalikų tikrąją padėtį, 
apeliuoti į laisvąjį pasaulį ir 
pasakyti jam, kaip yra kovo
jama ir kenčiama Lietuvoje 
dėl sąžinės laisvės ir dėl 
pagrindinių žmogaus teisių.

Turėtume patarti “TASSUI” 
ir sovietų ambasadoriui Ve- 
necueloje Ivan Vialiui, kad 
perdaug nevargtų bandydami 
apgauti venecueliečius me
lais ir pusiau tiesomis, kurio
mis nė jie patys netiki.

Ar jie mano, kad ką apgavo?
Vertė R.S.

i Vertėjo pastaba. Visuotinai ger
biamas Bolivaras, nepriklauso
mybės, demokratinių idealų, 
žmogaus teisių ir vergų išlaisvi
nimo gynėjas, šiuo metu yra di
delių sukaktuvinių iškilmių 
objektas. Maskva kombinuoja 
iškilmėse dalyvauti ir aktyviai 
prie jų prisidėti. Ši ištrauka 
iš enciklopedijos pastato sovie
tų ambasadorių į keblią padėtį.
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Pagrindinis baltiečių vakaro kalbėtojas Kanados smulkiosios prekybos 
ir turizmo ministeris VV. II. ROMPKEY su žmona parlamento rūmuose 
Otavoje, kur 1983.11.16 įvyko minėtoji iškilmė Nuotr. L. Giriūno

Saugumiečiai Garliavos mokykloje
1982 m. spalio 1 d. Garliavo

je spekuliacinių prekių pajieš- 
kos dingstimi keturias valan
das buvo kratomas Jadvygos 
Bieliauskienės butas. Kratą 
darė keturi civiliškai apsiren
gę pareigūnai. Jokių spekulia
cinių prekių nerado ir tai vė
liau turėjo pažymėti kratos 
protokole. Tačiau kratytojai 
iš Bieliauskų buto paėmė tris 
rašomąsias mašinėles ir ne
mažai lietuviškų knygų, ku
rių sovietiniuose knygynuo
se nagalima gauti, tarp jų A. 
Šapokos “Lietuvos istorijos” 
vienuolika egzempliorių. Pa
imtas ir lageryje nešiotas Jad
vygos Bieliauskienės kalinio 
numeris. Po kratos abu Bie
liauskai buvo išvežti į Kauno 
rajono milicijos skyrių apklau
sinėjimui.

Netrukus prasidėjo moki
nių tardymai pirmoje Garlia
vos vidurinėje mokykloje, bu
vo renkami kaltinimai prieš 
Jadvygą Bieliauskienę. Tardy
mai prasidėjo nuo mažamečių. 
Spalio 5 d. direktoriaus Nau
sėdos kabinete įsitaisę čekis
tai iškvietė septintokus — Re
dą Brusoką, Antaną Račylą, 
Albertą Gvozdą, įsakydami 
jiems rašyti visa, ką žino apie 
Bieliauskienę. Čekistai moks
leiviams grasino bausmėmis, 
rūsiu, mušimu, blogais pažy
miais, išvežimu į koloniją. 
Jie teigė, kad Jadvyga Bieliaus
kienė vadovauja tikinčiam 
Garliavos jaunimui, moko 
piešti Vytį.

Kitą dieną, spalio 6, čekis
tai į direktoriaus kabinetą 
iškvietė vienuoliktokus: Zi
tą Dėdinaitę, Mindaugą Babo- 
ną, Daivą Naikelytę. Ir čia be 
keiksmų ir smurto neapsiėjo. 
Daiva Naikelytė tą pačią die
ną buvo nuvežta į Kauno Sau
gumą tardymui. Dešimtokui 
Valdui Tamošiūnui čekistai 
rodė sufabrikuotą kratos pro
tokolą, kuriame buvo įrašyta, 
kad pas Bieliauskus rasta daug 
antisovietinės literatūros ir 
radijo siųstuvas.

Spalio 12 d. pirmoje Garlia
vos vidurinėje mokykloje lan
kėsi čekistai iš Vilniaus ir 
tardė moksleivius — Rūtą Ku- 
raitę, Viktoriją Iščenkaitę, 
Vilę Aleknaitę, Nijolę Ge- 
čiauskaitę, Petrusevičiūtę, 
Antaną Račylą, Albertą Gvoz
dą, Aureliją Vimerytę, Val

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 Helsinkį, 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 Stephanie Horton, 
Union To u rs Inc.
6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016, USA.

Tel. (212)683-9500.

dą Tamošiūną. Daivą Naikely
tė, Mindaugas Babonas, Anta
nas Sutkaitis, Slepkovas ir 
buvusi abiturientė Birutė 
Gluoksnytė buvo išvežti į Kau
no Saugumą.

Spalio 29 d. septyni saugu
miečiai vėl darė kratą pas Jad
vygą Bieliauskienę, o po kra
tos ją suėmė ir išsivežė. Tą pa
čią dieną Garliavoje buvo kra
toma ir Naikelių šeima. Čekis
tai jieškojo pogrindinės spau
dos ir dauginimo priemonių. 
Po kratos Naikelienė buvo iš
vežta į saugumą tardymui. Vėl 
buvo tardoma ir vienuolikto
ke Daiva Naikelytė. Jos abi 
buvo klausinėjamos apie Jad
vygą Bieliauskienę. Daiva at
sisakė kalbėti apie ją.

Tokie faktai. Ką apie tai pa
sakytų Vincas Kudirka savo 
“Tėvynės varpuose”? Atsivers
kime 1892 m. antrąjį “Varpo” 
numerį. Štai kas ten parašytą:

“Liūdnos žinios. Tiesą sa
kant, linksmų žinių iš Lietu
vos vargu ar galime laukti. Mū
sų šiandieninio gyvenimo ži
nios — tai vien tik juodoji kny
ga. Iš vienos pusės rusų val
džia mums išplėšė visuomeni
nį gyvenimą ir, laikydama mus 
dvasinėje nelaisvėje, spau
džia iš visų pusių ir suteikia, 
žinoma, tik vienus skausmus. 
Iš kitos pusės mes patys, ne
turėdami savo draugijinio gy
venimo, negalime savo noru jį 
padaryti ramesnį ir linksmes
nį. Nuolatos nešdami ant savo 
sprando nelaisvės jungą, pra
dedame su juo apsiprasti, gy
venti pasyviai, pamažu neten
kame dvasinės drąsos, apsilei- 
džiame ir puolame į glėbį su- 
snūdusios apatijos. Jeigu ir 
atsiranda mūsų tarpe pavie
niai gyvybės ženklai, jeigu mū
sų tamsiose padangėse ir pa
sirodo kartais šviesos spindu
lėlis — tai ta gyvybė greit ap
miršta, o šviesos spindulėlis 
veikiai užgęsta, lyg ta puolan
ti žvaigždė — švystelėjo ir din
go”.

Tiek iš Vinco Kudirkos ko
mentarų, rašytų prieš 90 metų. 
Reikia manyti, kad prisikėlęs 
Vincas Kudirka rastų tinkamą 
įkvėpimo ir pagyrimo žodį Gar
liavos pirmosios vidurinės mo
kyklos moksleiviams, kurie 
gerbia ir šviesiai spinduliuo
ja Jadvygos Bieliauskienės 
meilę laisvajai Lietuvos spau
dai. L.R.
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® LIETUVIAI PASAULYJE

AUDRA BALTIJOJE
Prof. dr. Vytautas Gudelis, va

dovaujantis Baltijos jūros kran
tų dinamikos ir geologijos labo
ratorijai, “Tiesos” vasario 13 d. 
laidoje rašo apie didelę audrą 
Baltijos jūroj antrojoje sausio 
mėnesio pusėje ir pirmosiomis 
vasario dienomis. Atviroje jū
roje bangų auštis siekė 7-8 met
rus, pakrantėse sumažėdavo iki 
3 metrų. Uraganiniai vėjai skrie
jo iki 30 metrų per sekundę grei
čiu. Dėl bangų patvankos jūros 
vanduo pro Klaipėdos, Baltijs- 
ko sąsiaurius ėmė plūsti j Kur
šių marias ir Aistmares: “Di
džiulė materialinė žala pada
ryta Lietuvos pajūriui. Dauge
lyje jūros ir marių kranto ruožų 
nuskalauti paplūdimiai ir ap
sauginis kopagūbris, apgriauti 
arba sugriauti paplūdimyje bu
vusieji statiniai, gerokai apnai
kintas ir Palangos promenadinis 
tiltas — molas. Nukentėjo pajū
rio miškai, susisiekimo keliai 
ir ryšių linijos. Kai kuriose vie
tose vėtra miškus tiesiogine šio 
žodžio prasme suguldė. Labiau
siai jūros krantas nukentėjo į 
šiaurę nuo Palangos, Kunigiš- 
kių-Vanagupės atkarpoje, taip 
pat ilga kranto zonos juosta, 
pradedant Birutės kalnu ir ei
nant į pietus beveik iki Girulių. 
Čia kopagūbris atskirose vieto
se nuskalautas iki 15 metrų, o 
paplūdimiai nęteko buvusios ir 
taip jau plonos smėlio dangos. 
Paplūdimyje kai kur atsidengė 
net durpių sluoksnis. Yra ruožų, 
kur vietoj švelnaus, biraus smė
lio susidarė žvirgždo ir gargždo 
sluoksniai. Gerokai atsitraukė 
kranto skardis ties Olando Ke
pure, įšiauriau Girulių . .

KURŠIŲ NERIJA
Lietuvai priklausančioje Kur

šių nerijos dalyje daugiausia nu
kentėjo Smiltynės-Alksnynės ir 
Nidos 18 km ilgio ruožai. Apsau
ginis paplūdimio kopagūbris čia 
kaikur buvo nuardytas iki 15 m 
pločio juostos. Apie audrų nu
siaubtą Kuršių nerija prof. dr. V. 
Gudelis pasakoja: “Materialinių 
nuostolių patyrė Ventės ragas, 
Nemuno delta ir Kuršių nerijos 
pamariai. Skaudžiai nukentėjo 
pats Ventės rago kyšulys, kur 
marių krantas buvo nugriautas 
iki 15 m pločio. Smarkokai nu
skalauti Grobšto ir Bulvikio ra
gai ir net apsemtas kelias Juod
krantėje. Dėl aukšto vandens ly
gio mariose Nidos uosto molai 
buvo atsidūrę po vandeniu. Vė
jai gerokai pakeitė ir aukštų
jų pustomų Kuršių nerijos kopų 
veidą. Atsirado ne viena nauja 
išpustymo dauba ir raguva. Ko
pų nuobirinis šlaitas daugely
je vietų pasistūmėjo keliolika 
metrų į priekį, užpildamas pa
mario palvę arba sužerdamas 
smėlį į marias. Daug kur ban
goms paplovus pustomų kopų 
šlaitus, gausybė smėlio nugar
mėjo į marias ...” Kaliningra
do srityje, į šiaurę nuo Zeleno- 
gradsko, kur Kuršių nerijos plo
tis tesiekia 380 m, Baltijos ban
gos pralaužė neaugštą kranto ko
pagūbrį, vanduo keliasdešimt 
metrų pločio vaga įsiveržė į ma
rias: “Šis sąsiauris gyvavo kele
tą parų, kol nesiliovė vėtra. Tai

IR
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 Ik

gi Kuršių nerija keletą dienų iš 
pusiasalio buvo pavirtusi sala...” 
Prof. dr. V. Gudelio duomenimis, 
vien Lietuvos teritorijai pri
klausančiame pajūryje krantai 
neteko apie 1,5 milijono tonų 
žemės. Tokiam smėlio kiekiui 
pervežti reikėtų 25 km ilgio trau
kinio.

DEGALAI IR DEGALINĖS
Degalinėmis vadinamos ben

ziną, tepalus ir kaikurias dalis 
automobiliams pardavinėjan
čios stotys, kurių čia, Kanadoje 
ir JAV, pilnos pakelės. Duome
nų apie degalines Lietuvoje pa
teikia Algimanto Semaškos pa
ruoštas pasikalbėjimas su naf
tos gaminių tiekimo komiteto 
pirm. Jonu Laniausku, paskelb
tas “Tiesoj” vasario 10 d. Tų de
galinėmis vadinamų benzino 
stočių yra tik 72, o reikėtų dvi
gubai daugiau: “Kasmet įrengia
me po 2-3 naujas degalines. Ta
čiau jos dar nepajėgia aptarnau
ti be eilių, ypač valstybinio 
transporto pirmoje dienos pusė
je. (...) Individualus transpor
tas daugumoje degalinių aptar
naujamas gerai, o kai kur darbo 
net stokoja. Pastaruoju metu pa
daugėjo degalinių valstybiniam 
transportui...” Jos kartais su
daro problemą automobilių sa
vininkams, kuriems benzinas to
se degalinėse neparduodamas. 
Jie užsuka, nes trūksta informa
cijos prie aplinkinių kelių. Kai- 
kuriuose rajonuose autmobilių 
savininkams į degalines važiuo
ti ir grįžti tenka 50-60 km. Į šiuos 
skundus atsakoma: “Dabar netu
rime pakankamai benzovežių. 
Palaipsniui plėsdami degalinių 
tinklą, tobulindami jų išdėsty
mą, likviduosime šias spragas”. 
Iš tolimesnių J. Laniausko atsa
kymų paaiškėja, kad nevisos de
galinės turi tualetus, nevisur tie 
tualetai būna švarūs. Reikėtų 
nedidelių kavinių, kuriose vai
ruotojai galėtų užkąsti, numal
šinti troškulį, bet joms trūksta 
lėšų. J. Laniauskas iniciatyvos 
siūlo imtis Lietuvos Kooperaty
vų Sąjungai, iš savo pusės žadė
damas visokeriopą paramą.

TELEFONINIAI RYŠIAI
Lietuvos greitkeliai aprūpi

nami radiotelefoniniais ryšiais, 
kuriems panaudojama “Alta
jaus” radijo sistema. Aparatai 
išdėstomi kas trys kilometrai 
greitkelių žaliosios juostos vi
duryje. Geltonai oranžine spal
va nudažyti telefono stulpeliai 
neturi ragelio — tik mikrofoną 
ir mygtuką. Paspaudus mygtuką 
ir sulaukus atsakymo, belieka 
pranešti, kas atsitiko, kokios 
reikia pagalbos. Naudotis tais 
telefonais leidžiama tik būti
nais atvejais, kai norima iškvies
ti greitąją pagalbą, autoinspek
cijos pareigūną ar susilaukti 
mechaniko paslaugų. Artimiau
sio telefono kryptis bus nuro
dyta prie kiekvieno kilometri
nio ženklo. Šiais telefonais pir
miausia bus aprūpintas greit
kelis Vilnius—Kaunas—Klaipė
da. Ryšininkai jau sumontavo 
aparatūrą seninusiame Vil
niaus—Kauno greitkelyje. Da
bar jie dirba Kauno—Kryžkal- 
nio ir Klaipėdos ruože.

V. Kst.

Simon’s
Travel 

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

Vasario 16 minėjime Toronte-Mississaugoje. Iš kairės: KLB Toronto apylinkės pirm. adv. ALGIS PACEVIČIUS, 
KLB pirm. adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, dail. II. ŽMUIDZINIENĖ, gen. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZI- 
NAS, KLB krašto valdybos vicepirm. J. R. SIMANAVIČIUS Nuotr. St. Dabkaus

Hamilton, Ont.
METINIS “TALKOS” SUSIRIN

KIMAS įvyko vasario 27, sekma
dienį, Jaunimo Centro salėje. Su
sirinkimas pradėtas susikaupimo 
minute, pagerbiant 1982 m. miru
sius 19 narių. Sekretoriui R. Kon- 
teniui perskaičius pernykščio su
sirinkimo protokolą ir jį priėmus, 
valdomieji organai padarė pra
nešimus.

Valdybos vardu pranešimus pa
darė pirm. J. Stankus ir ižd. St. 
Dalius, kurie pažymėjo, kad 1982 
m. užbaigti sėkmingai; balansas 
paaugo visu milijonu dol. dau
giau negu 1981 m. ir peržengė 15 
mil. dol. Narių indėliai irgi pa
didėjo vienu milijonu dol. arba 
7,3%. Pernai stipriausiai augo 
trumpalaikiai 90 dienų indėliai, 
kurie padidėjo $650.000 arba 
38,8%, pasiekdami $2,324.000. Tuo 
būdu šie indėliai pralenkė savo 
augimu iki šiol buvusį labai po
puliarų registruotų pensijų tau
pymo planą, kuris padidėjo 
$400.000 arba 14,7%, paaugdamas 
iki $3,179.000 sumos. Taupo
mosios sąskaitos paaugo iki 5,5 
mil. dol. Silpniausiai augo čekių 
sąskaitos, kurios padidėjo tik4,8%, 
pasiekdamos $700.000.

Nariams išduotos nekilnojamo 
turto paskolos gerokai sumažėjo 
nuo 10 mil. dol. iki 8 mil. dol., nes 
valdyba buvo suvaržiusi tų pasko
lų išdavimą. Be to, ir augštos pa
lūkanos prilaikė norinčius sko
lintis. Tuo būdu šių paskolų po
zicija sumažėjo daugiau kaip 2 
mil. dol. arba 23,4%. Asmeninių 
paskolų išdavimas irgi krito iki 
$571.000 — šios paskolos sumažė
jo 22,4%.

“TALKA” turėjo 1982 m. paja
mų $2,116.596 ir išlaidų $2.007.293. 
Didžiausią išlaidų poziciją suda
rė nariams išmokėtos palūkanos 
$1,701.451 arba 80,4% nuo visų gau
tų pajamų. Tarnautojų algoms iš
mokėta $102.026. Raštinės namo 
išlaidos — $5.946. Pajamų mokes
tis — $10.350. Metų eigoje nurašy
tos 4 neišjieškomos paskolos $62.- 
980. Tai sudaro 0,73% nuo visų iš
duotų paskolų.

“TALKA”, nemokamai apdraus- 
dama narių indėlius iki $2.000 ir 
asmenines paskolas iki $10.000, 
pernai išmokėjo premijoms $21.- 
547. Mirusiems 19 narių CUMIS 
išmokėjo $19.102 draudos. Lietu
viškai veiklai paremti buvo iš
mokėta $6.250. Apmokėjus visas 
išlaidas ir atidėjus į specialų 
atsargos fondą $19.909, liko gry
no pelno $99.303. Jis, valdybos 
nutarimu, paliktas nepaskirstyta
me pelne.

Kredito komiteto pirm. K. Mi
leris pranešė, kad per 1982 m. bu
vo leistos išduoti 126 paskolos 
$1.527.018, kurių 31 paskola buvo 
nekilnojamo turto — $1.117.268. 
Revizijos komiteto pirm. A. Pa
tamsis pranešė, kad viskas rasta 
tvarkoje.

Susirinkime dalyvavę Nolan ir 
Hoecht auditoriai perskaitė savo 
raportą. Jie irgi viską rado 
tvarkoje. Po jų pranešimo ta pati 
auditorių firma buvo patvirtinta 
sekantiems 1983 m.

Valdybon kandidatavę gavo bal
sų — J. Krištolaitis 83, A. Joni
kas 51. Perrinktas J. Krištolai
tis. Į kredito komisiją F. Enskai- 
tis išrinktas aklamacijos būdu, 
revizijos komisijon — A. Jonikas 
irgi aklamacijos būdu. Susirinki
me ir balsavimuose dalyvavo 137 
nariai.

“Talkos” valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Stankus, vice
pirm. A. Stanevičius, sekr. R. Kon- 
tenis, ižd. St. Dalius, narys J. Kriš
tolaitis. Stasys Dalius

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA 
nutarė rengti Jonines birželio 26 
d. ir Lietuvos kariuomenės šven
tę — lapkričio 26-27 d.d. Kitos or
ganizacijos prašomos savo paren
gimams pasirinkti kitas datas. Ad.

St. Catharines, Ont.
PADĖKOS PAPILDYMAS. Prie 

mūsų padėkos, išspausdintos “TŽ” 
9 nr., jungiame dar tuos, kuriuos 
per neapsižiūrėjimą praleidom. 
Dėkojame: J. R. Simanavičiui už 
paskelbimą per radiją 1983.1.23 
a. a. Petrutės mirties; Hamiltono 
šauliams, organizuotai dalvvavu- 

siems laidotuvių namuose; A. Sa- 
jaukienei už nuotraukas, S. S. 
Rakščiams už užuojautą “TŽ” 8 
nr., Kanados šaulių rinktinės 
pirm. J. Šiaučiuliui už raštu pa
reikštą užuojautą. Labai atsipra
šome už praleidimą.

Vyras Petras Polgirmas, 
sesuo Anelė ir jos vyras Ališauskai

NIAGAROS PUSIASALIO skau
tų židinio sueiga įvyks š. m. kovo 
27 d., sekmadienį, 11 v.r., tuoj po 
pamaldų St. Catharines mieste ma
žojoje Tėvų pranciškonų salėje. 
Į sueigą kviečiami: skautininkės, 
vyr. skautės, skautininkai, skau
tai vyčiai ir visi buvę skautų va
dovai, gyvenantieji St. Catharines, 
Niagara Falls, Wellando, Port Col- 
burno ir Buffalo, NY, apylinkėse.

Skautų židinio valdyba

NIAGAROS PUSIASALIO RA- 
MOVĖNŲ susirinkimas — kovo 
20 d. 11 v. r., tuoj po pamaldų Tė
vų pranciškonų mažojoje salėje 
St. Catharines mieste. Bus renka
mi atstovai į ramovėnų suvažiavi
mą Klevelande š. m. gegužės 21-22 
d.d., aptariama 1983 m. ramovėnų 
veikla ir kiti reikalai. Valdyba

Stayner, Ontario
VASARIO 16. Staynerio-Wasa- 

gos ir apylinkių lietuviai Vasa
rio 16 šventė vasario 19 d. Stay- 
neryje “Golden Apple” restorane. 
Atsistojimu buvo pagerbti žuvu
sieji už tautos laisvę. Paskaitą 
skaitė S. Bončkus. Paskaitinin
kas priminė kovas už tautos lais
vę, visokeriopą pažangą nepri
klausomybės laikotarpyje, ragino 
kaip kas gali kovoti, kad pavergta 
tauta vėl atgautų laisvę.

Brenon Clark (p. Jonaitienės 
vaikaitis) padeklamavo du eilė
raštukus, p. Juozaitienė paskai
tė rašinį, kuriame išreikštas il
gesys ir meilė mūsų Lietuvai, T. 
Sekonienė deklamavo du patrioti
nius eilėraščius. Minėjimas baig
tas Tautos himnu. Vakarienės me
tu A. Masionis rinko aukas Tau
tos Fondui. Dalyvė

Welland, Ont.
PADĖKA

Įtemptai dirbęs keliolika va
landų savoje smuklėje prie išgė
rusių svečių triukšmo nutariau 
pasivažinėti motorinėmis rogėmis 
ant seno kanalo vandens ledo. 
Geru greičiu važiuojant, įvyko ne
laimė, kurioje buvau sunkiai su
žeistas.

Apie tris savaites esantį ligoni
nėje mane lankė mieli bičiuliai, 
kurių tarpe buvo Niagaros pusia
salio lietuvių parapijos klebonas 
kun. K. Butkus, Hamiltono lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Liauba, OFM, KLB Wellando apy
linkės valdybos pirmininkas G. 
Paužuolis, KLB St. Catharines apy
linkės valdybos pirmininkas A. 
Šetikas, meškeriotojų-medžioto- 
jų klubo valdybos nariai, p.p. Ba
liukai, Bieliūnai, Baronai, Rad
vilai, Smolskiai, Simonaičiai, Če- 
pukai, Barsėnai, Kuzavai, Staške
vičiai, Urbšys, Jazukaitis, Sin- 
kienė, Karaliai, Z. Jazukaitis, E. 
Sakas, K. Sakas, Žilvičiai, Ulbinai, 
Luomanai ir V. Čerkienė, kasdie
ninė lankytoja, kurią vežiojo p.p. 
Luomanai.

Mano nuoširdžiausia padėka vi
siems už viską. Ačiū galybių Vieš
pačiui už pasveikimą. Sveikstu na
mie ligoninės pareigūnės prie
žiūroje.

Visiems dėkingas —
Petras Šidlauskas 
Dain City Tavern, 
Welland, Ontario

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.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Edmonton, Alta.
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 

Vasario 16 proga aukojo: $40 — A. 
Kasperavičius; po $20 — P. Vait- 
kūnas, K. Žolpis, A. Dudaravi- 
čius, V. Kadis, M. Urbonas, J. Ka
rosas, P. Šiugždinis; po $10 — V. 
Kondrat, A. Partikas, M. Gudjur- 
gienė, D. Mitalienė; $12 — J. Po- 
pikaitis; po $5 — P. Vaškevičius, 
K. Loyer, D. Niniowsky, P & B 
Behrens, P. Klemkė; dvi po ma
žiau aukojusių pavardės neiš
skaitomos. KLF

Sault Ste. Marie, Ont.
A. a. JONAS DUOBA staigiai 

mirė š. m. vasario 15 d., sulaukęs 
66 m. amžiaus. Jį pakirto sušluba
vusi širdis. Velionis buvo malo
naus, draugiško būdo, todėl jo lai
dotuvėse dalyvavo dauguma šio 
miesto tautiečių ir iš toliau at
vykę giminės.

KOREKTŪROS KLAIDOS. Pa
sitaiko korektūros klaidų ir “TŽ”. 
Kartais jos gali būti palaikytos 
korespondentų klaidomis. Pvz. 
š. m. 8 nr. korespondencijoje iš 
Sault Ste. Marie “nemažiau $6000” 
pavirto į “nemačiau $6000”, o žo
dis “prašymą” pavirto į “prane
šimą”. ,

MŪSŲ KOLONIJOS TAUTIE
ČIŲ dauguma yra katalikai. Tra
giškai mirus kunigams broliams 
Sabams, dabar jaučiama stoka re
liginės globos bei paramos.

VASARIO PABAIGOJE mūsų 
mieste lankėsi Ona Balsienė iš 
Toronto — buvo atvykusi aplanky
ti jau kuris laikas sirguliuojan
čio savo dėdės Vinco Skaržinsko 
ir kitų giminių.

Korespondentas

St. Petersburg, Florida
LB ŠVIETIMO TARYBA litua

nistinėse mokyklose surengė ra
šinių konkursą temomis “Dabar
tinė padėtis Lietuvoje” ir “Žmo
gaus teisių bei sąžinės laisvės 
varžymas Lietuvoje”. Iš kun. dr. 
J. Prunskio premijoms skirto $1000 
laimėtojų premijas gavo ir “Sau
lės” mokyklos mokinės: Aldona 
Bobelytė — $75, Milisa Bucelavi- 
čiūtė — $65, Kristina Alčiauskai- 
tė — $50. “Saulės” mokyklos moki
nių skaičius sumažėjo, bet švieti
mo tarybos pašalpa padidėjo - šie
met gauta $600, t.y. $200 daugiau.

SUORGANIZUOTAS vaidintojų 
būrelis “Žibintas”, kuriam vado
vauja režisorė Dalia Mackialienė 
iš Ormand Beach, Fla., adminis
tratorius Pr. Zelba, vaidintojų va
dovas St. Vaškys, ižd. A. Kusins- 
kis. Pirmas “Žibinto” pasirodymas 
bus š. m. gegužės 3 d. lietuvių klu
bo salėje.

LIETUVIŲ KLUBO knygynui va
dovauja p. Taoras. Jis pasigenda 
skaitytojų ir knygų pirkėjų.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS St. Petersburgo apylinkės 
narių metinis susirinkimas — ko
vo 23,trečiadienį, 2 v.p.p., lietu
vių klube.

PLATAUS MASTO KONCERTAS 
rengiamas kovo 25, penktadienį, 
6.30 v.v., lietuvių klubo salėje. 
Programą atliks muz. P. Armono 
vadovaujami vienetai — klubo 
choras ir kamerinis amerikiečių 
orkestras. L. Ž.

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

MOKAME UŽ:
=' depositus (P.C.A.)......... :.....6%
E santaupas......................... 73/a%
= kasdienines palūkanas
= už santaupas......................... 7%
E term, depoz. 1 m...............  9'/z%
= term, depoz. 3 m.................. 10%
X r eg. pensijų fondo...........  9'/z%
E 90 dienų depozitus .........  9’/«%
= IMAME UŽ:
Ei nekiln. turto pask............ 11’/2%
= asmeninės paskolas.........  14% 

Jungtinis Baltiečių Komite
tas Vašingtone vasaros darbams 
priims vieną lietuvių, latvių 
ar estų studentą. Atlyginimas 
$1.500 ir kelionės išlaidos. Lie
tuviai, norintys gauti šį darbą, 
turi nedelsdami kreiptis į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, 2606 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 778-6900. Kandidatas turi 
mokėti lietuvių ir anglų kalbas, 
būti nejaunesnis kaip 18 m. am
žiaus JAV pilietis. Pirmenybė 
teikiama asmenims, kurie studi
juoja politinius mokslus, isto
riją, sociologiją, domisi Balti
jos valstybių ir Sovietų Sąjun
gos studijomis.

“The New York Times” radijo 
stotis WQXR vasario 25 d. pri
minė klausytojams du mirusius 
lietuvius muzikus — smuikinin
ką a. a. Izidorių Vasyliūną ir 
kompozitorių a. a. Julių Gaide
lį. Laidai šį kartą vadovavo ne B. 
Shermanas, bet mažesnę patirtį 
tokiuose reikaluose turintis ki
tas asmuo, nedavęs platesnio 
įvado. I. Vasyliūno atminimui 
buvo skirta jo su sūnumi atlik
ta baigminė J. Gruodžio sonatos 
smuikui ir fortepijonui dalis. 
Mažąją J. Gaidelio siuitą forte
pijonui atliko pianistas A. Kup
revičius. Šių kūrinių įrašus B. 
Shermanui buvo parūpinęs J. 
Lenktaitis.

Aktorius Henrikas Kačinskas, 
Lietuvos dramos teatro vetera
nas, amžiaus aštuonesdešimtme- 
čio proga kovo 27 d. bus pagerb
tas Sunny Hills, Floridoje, gyve
nančių tautiečių. Pagerbtuves 
rengia specialus komitetas.

Brazilija
Sao Paulo ateitininkai sausio 

29-30 d.d. surengė išvyką Litua
nikos stovyklavietėm Įsijungė 
devyni studentai. Pirmajame po
sėdyje buvo svarstomos religi
nės temos, kituose — aktualie
ji ateitininkų bei jaunimo rei
kalai. Buvo nutarta mėnesinius 
susirinkimus daryti ketvirtą 
kiekvieno mėnesio sekmadienį, 
kad nariai galėtų dalyvauti po
pietinėse lietuviškose pamal
dose. Ateitininkai įsipareigo
jo surengti bent vieną lietera- 
tūrinę popietę po pamaldų, su
organizuoti jaunimo šventę. 
Svarstyta galimybė savaitraš
tyje “Mūsų Lietuva”-įsteigti lie
tuvišką skyrių jaunimui. Ten 
dabar toks skyrius jau yra por
tugalų kalba. Galvota ir apie 
lietuvių kalbos pamokas lietu
viškai nekalbančiam jaunimui. 
Jų vadovu galėtų būti E. Uma
ras, savo pastangomis išmokęs 
kalbėti lietuviškai. Išvykos da
lyvių maitinimu rūpinosi Rober
tas Saldys ir Nida Remenčiūtė.

Filatelistas Antanas Augus- 
taitis vasario 1-28 d.d. centri
nėje Sao Paulo bibliotekoje su
rengė nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklų parodą, jai panau
dodamas savo turimų ženklų rin
kinį. Parodos atidaryme apie 
lietuvių tautos kultūrą bei di
delę jos kalbos reikšmę kalbė
jo bibliotekos direktorius ir du 
universiteto profesoriai.

Urugvajus
Montevideo lietuviai Vasario 

16 minėjimą surengė vasario 
13 d. Jis buvo pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, susilauku
siomis daugiau kaip šimto da
lyvių. Nepriklausomybės aišktė- 
je prie Artigo paminklo gėlių 
vainiką padėjo Lietuvos atstovo 
našlė Liucija Grišonienė su 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdybos pirm. Vy
tautu Doreliu. Urugvajaus val
džia į šią iškilmę atsiuntė gar
bės sargybą. Gėlių puokštė bu
vo padėta prie granito Lietu
vos respublikos aikštėje. Drau
gijos salėje įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Vakarinėse sa
vo programose vainiko padėji
mą rodė visi keturi Montevideo 
televizijos kanalai. Šią iškil
mę paminėjo ir keletas radijo 
stočių.

SODRE radijo ir televizijos 
stotyse vasario 16 d. lankėsi 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdybos pirm. V. Do
relio vadovaujama lietuvių de
legacija, su jon įjungtais buvu
siais pirmininkais ir jaunimo 
atstovais. Stočių vadovams bu
vo įteiktos kelios PLB valdybos 
atsiųstos plokštelės su pridėto
mis kasetėmis. Šios dovanos ra
dijo ir televizijos stotims parū
pino lietuviškų dainų ir operų 
ištraukų.

Australija
Australijos Lietuvių Katalikų 

Federacijos Vl-me suvažiavime 
išrinkta valdyba, pasiskirsčiu
si pareigomis, savo posėdį turė
jo vasario 7 d. Valdybą sudaro: 
pirm. V. Čižauskas, vicepirm. H.

parengimų vadovai V. Žemaitis 
ir E. Marganavičius, nariai — J. 
Jurgelaitis ir J. Keblys. Pagrin
dinis dėmesys teko savaitraščiui 
“Tėviškės Aidai”. Jo leidybos są
matą pateikė ižd. E. Šemetienė. 
Dėl padidėjusių išlaidų “TA” 
prenumeratą nuo š. m. liepos 1 
d. nutarta pabranginti iki $25. 
Iki tos datos už visus 1982 m. 
bus priimama senoji $20 prenu
merata. Federacijos valdyba, 
ruošdamasi paminėti šv. Kazi
miero 500 mirties sukaktį sekan
čiais metais, nutarė surengti 
Australijos lietuvių katalikų 
suvažiavimą Adelaidės lietuvių 
katalikų centre, kur yra vienin
telė Šv. Kazimiero šventovė.

Kun. A. Spurgis, MIC, Adelai
dės Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, buvo sunkiai susirgęs. 
Sausio 27 d. jam padaryta vidu
rių operacija, neradusi piktybi
nių auglių. Gydytojų nuomone, 
svikatą jis pilnai turėtų atgau
ti po poros mėnesių.

Britanija
Trisdešimt penktasis metinis 

DB Lietuvių Sąjungos atstovų 
suvažiavimas kovo 19-20 d.d. 
įvyks Londono Lietuvių Namuo
se. Jiems teks patvirtinti 34-to- 
jo suvažiavimo protokolą. Pra- 

1 nešimus padarys: centro valdy
bos pirmininkas, valdybos iždi
ninkas, tarybos pirmininkas, 
revizijos komisija, Tautos Fon
do, Tautinės Paramos Fondo ir 
DB Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovai. Kovo 20, sekmadienį, 
bus pamaldos Lietuvių Namuo
se. Antrajai suvažiavimo da
liai priklauso skyrių bei orga
nizacijų pranešimai. Bus renka
mi du centro valdybos ir du ta
rybos nariai, akcinės Lietuvių 
Namų bendrovės direktoriai. Iš 
DB Lietuvių Sąjungos centro 
valdybos rotacine tvarka pasi
traukia Z. Juras ir A. Vilčins
kas, bet jiedu sutinka būti kan
didatais naujuose rinkimuose.

Vokietija
Užsieniečiams skirtuose na

muose Muencheno lietuviai Va
sario 16 paminėjo vasario 12 d. 
Mišias salėje laikė iš Stuttgar- 
to atvykęs kun. K. Senkus, var
gonėliais grojo prof. dr. V. Vasy- 
liūnas. Minėjimo dalyvius pa
sveikino VLB Muencheno apy
linkės valdybos pirm: R. Herma
nas, atkreipdamas jų dėmesį į 
salę puošiantį šūkį: “Per ‘Auš
rą’ į rytojų!” Esą šiemet švenčia
ma ne tik Vasario 16, bet ir “Auš
ros” 100 metų sukaktis. Svečių 
eilėse buvo Muencheno-Freisin- 
go arkivyskupijos atstovas mons. 
Muelleris — referentas užsienie
čių sielovadai, taręs žodį su
sirinkusiems lietuviams. Jis sa
kėsi esąs susipažinęs su Lietu
vos istorija, dabartine skau
džia jos būkle. Paskaitą lietu
viškai skaitė V. Bartusevičius. 
Meninę programos dalį atliko 
neseniai iš Lietuvos atvykusios 
seserys dainininkė Vilija ir 
smuikininkė Henrieta Mozūrai- 
tytės, talkinamos muenchenie- 
tės pianistės E. Schieferstein. 
Porą tautinių šokių pašoko “Ra
tuko” grupė. Programai vadova
vo studentė Jūratė Barasaitė, 
VLB apylinkės valdybos sekre
torė.

Italija
Romos lietuviai 65-tąją Lietu

vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį paminėjo Lietuvos atsto
vybėje. Įvadinį žodį tarė atsto
vas S. Lozoraitis, jn., dalyvius 
supažindindamas su Romos uni
versiteto profesoriumi ir Ita
lijos krikščionių demokratų par
tijos tarybos nariu S. Cotta. Pas
tarasis kalbėjo apie dabartinių 
krikščionių problemas, kai vysta 
tokia didelė ideologinė kova. 
Kovojančios krikščionybės pa
vyzdžiu jis pateikė kaikurias 
R. Europos šalis, ypač sovietų 
okupuotą Lietuvą. Esą ten vals
tybinis ateizmas jau ištisus de
šimtmečius stengiasi sunaikinti 
kirkščioniškosios civilizaci
jos vertybes. Religija pade
da žmogui apsaugoti vidinę jo 
laisvę, atskleidžia tikrąją gy
venimo prasmę, palengvina pa
kelti pergyvenamus sunkumus. 
Pasak prof. S. Cottos, tokiai pil
nai krikščionybei atstovauja 
Lietuvos katalikai, ypač sąži
nės kaliniai. Jų tvirtą tikėjimą 
liudija “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikoje” spaudinami 
laiškai iš Gulago. Vasario 16 
minėjime Romoje dalyvavo V. 
Europos lietuvių vysk. A. Deks- 
nys, arkiv. J. Bulaitis, viešųjų 
Vatikano reikalų vicesekreto- 
rius prel. A. Bačkis, Lietuvos 
diplomatijos šefas mins. S. Lo
zoraitis, Šv. Kazimiero kolegi
jos vadovybė ir auklėtiniai, jė
zuitų, marijonų, saleziečių vie
nuolijų atstovai ir kiti vietiniai



AfA 
EUGENIJUI NAUSĖDUI

mirus,
jo brolį ALGį NAUSĖDĄ, seseris ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame -

Toronto Maironio mokykla

Kanados vyskupai - su lietuviais
Tikinčiosios Lietuvos Dienu Kanados lietuvių ir nelietuvių parapijose
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Mano buvusiam lituanistinės mokyklos 
mokytojui-vedėjui

AfA 
JONUI MIKŠIUI

mirus, žmonai ANTANINAI bei giminėms reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. Gautas iš jo mokslas man 
liks giliai vertingas.

Juozas Chrolavičius

Mielam broliui
AfA 

ANTANUI MURAUSKUI
Lietuvoje mirus,

Toronto Prisikėlimo parapijos choro pirmininką 
PETRĄ MURAUSKĄ ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame —

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

AfA
EDVARDUI SABALIAUSKUI

mirus,
jo žmoną OLGĄ, dukrą ELENĄ, sūnus - ARŪNĄ 
su šeima, JONĄ, jo seseris VALĘ VARBALIENĘ, 
BRONĘ MICKIENĘ, svainį B. PRIALGAUSKĄ su 
šeimomis, gyvenančius Amerikoje, jų gimines ir arti
muosius, gyvenančius Lietuvoje bei giliai liūdinčius 

nuoširdžiai užjaučiame -
M. A. Elijošiai q ą Slaboševičiai
Z. A. Vinskai k g Žutautai

Viena tebūna Lietuva
Mažlietuvis a.a. Hermanas Tumas buvo tikybinės ir 

tautinės vienybės šalininkas

STASĖ PETERSONIENĖ
1982 m. vasario 23 d. Los Ange

les mieste nutilo didelio lietuvi
ninko Hermano Tumo širdis.

Jis gimė 1901 m. netoli Tilžės, 
Užkamonėje. Dar paauglystėje di
džiųjų lietuvininkų Storastų — dr. 
Vydūno ir jo brolio istoriko Įta
koje pasijuto lietuviu esąs ir juo 
išliko iki pat mirties.

Baigęs vidurinį mokslą, studija
vo Kauno, Karaliaučiaus ir Muen- 
cheno universitetuose. Muenche- 
no universitete baigė teisės moks
lus ir po to dirbo Klaipėdoje. Pe
dagoginiame institute dėstė so
ciologiją ir Klaipėdos krašto tei
sę. Studentų buvo labai mėgsta
mas ne tik kaip įdomus dėstytojas, 
bet ir kaip labai socialus žmogus. 
Jis visur dalyvaudavo studentų 
ekskursijose, pobūviuose. Herma
nas jautė daug simpatijų ateiti
ninkams, nes jie esą idealistai, 
nuoširdžiai rūpinasi tautos reika
lais, mažiau savo karjera. Labai 
vertino prof. Šalkauskio filoso
fijų-

Atplėšus Klaipėdą nuo Lietuvos, 
apsigyveno Kaune ir vertėsi ad
vokatūra. Sovietams okupavus 
Lietuvą, parodė daug drąsos, ri
zikuodamas ginti suimtųjų bylas. 
Jėzuitas tėvas J. Bružikas jį vadi
no savo “gelbėtoju”. Kai pačiam 
H. Tumui grėsė suėmimas, pabėgo 
į Žemaitiją ir taip išsislapstė. 
Tačiau vokiečiams atėjus į Lietu
vą, suėmimo neišvengė. Buvo už
darytas Tilžės, vėliau Ragainės 
kalėjimuose. Rusams artėjant, 
kaliniai buvo išvežti. Evakuaci
jos metu Tumui pavyko pabėgti ir 
po įvairių nuotykių pagaliau pa
tekti į anglų zoną Vokietijoje.
' Po karo dirbo Buxtehudes ama

tų mokykloje, o vėliau Oldenbur- 
ge kaip teisinis IRO patarėjas. 
Pokaryje sukūrė šeimą su studen
te ateitininke Elena Valiūte, kuri 
netrukus susirgo plaučių džiova. 
Hermanas su ypatingu rūpestingu
mu slaugė ją ir vėliau, jai pasvei
kus, didžiuodavosi: “Savo Elenutę 
aš išgydžiau". Jo žmona vėliau Los 
Angeles mieste baigė universite
tą daktarės laipsniu ir yra lygina
mosios literatūros profesorė bei 
dekanė Fullertono universitete, 
Kalifornijoje. Sūnus Vydūnas stu
dijuoja mediciną.

H. Tumas, atvykęs į Los Ange
les, dirbo fabrike, talkino BALF- 
ui ir lietuvių parapijai, dėstė kurį 
laiką lituanistinėje mokykloje.

Evangelikas, bet didelis ekume-

nistas. Dar Vokietijoj sakydavo 
bičiulių būrelyje: “Atėjo laikas 
visiems krikščionims jungtis į vie
ną Bažnyčią. Iš provoslavų reikia 
paimti apeigas, iš evangelikų — 
teologiją, iš katalikų popiežių ir 
visą santvarką”. Mėgo katalikų 
kunigų draugystę. Ir Los Angeles 
buvo didelis bičiulis kompoz. kun. 
Bruno Markaičio.

H. Tumas buvo didelis Lietuvos 
mylėtojas. Jis — Lietuvos vienyto- 
jas. Ne Mažoji, ne Didžioji, ne Prū
sų ar Vilnijos Lietuva. Lietuva — 
viena, be jokių autonomijų. Dėl ši
tų savo pažiūrų jis dažnai susikirs
davo su savo klaipėdiškiais “šišio- 
niškiais”. Jokiai politinei parti
jai nepriklausė.. “Mano partija 
Lietuva”, sakydavo.

Jau metai, kai Hermano Tumo 
nebėra gyvųjų tarpe, bet jo idėjos 
bus visada gyvos. Jis tikėjo į amži
nąjį Dievo teisingumą, kad kada- 
nors Lietuvai bus atitaisytos vi
sos skriaudos. Jis tikėjo kad lie
tuviai niekada nepraras savo tau
tinės individualybės, kad, nežiū
rint kančių, Lietuva išliks. Norė
damas, kad Lietuva būtų viena, 
kaip simbolį savo testamente įra
šė: jo pelenai turėtų ilsėtis žmo
nos tėviškės kapinėse Šilalėje, 
Žemaičių žemėje.

A. a. HERMANAS TUMAS, kilęs iš 
Mažosios Lietuvos, įniręs ,JAV-se

Tikinčiosios Lietuvos Die
nos proga Kanados Lietuvių 
Katalikų Centras išsiuntinė
jo Kanados katalikų vysku
pams informacinį laišką apie 
dabartinę religijos būklę so
vietų okupuotoje Lietuvoje 
ir kvietė paskatinti savo 
ganomuosius jungtis į bend
rą maldą su lietuviais kovo 
6, sekmadienį, už religijos 
laisvę. Visa eilė vyskupų at
siliepė palankiais laiškais. 
Ypač palankūs pasirodė pran
cūzų vyskupai.

Montrealio kardinolas P. 
E. Leger rašo: “Gavau jūsų 
laišką ir jungiuosi į jūsų mal
dą sunkioje valandoje”. Buvęs 
Hauterive vyskupas Gerard 
Couturier atsiuntė $100 auką 
ir šį laišką: “Atsiliepdamas į 
jūsų laiškus, rašytus 1982 m. 
spalio 27 d. ir š.m. sausio 27 d., 
siunčiu jums šiuo metu gali
mą paramą ir pažadu jungtis 
į nuoširdžią maldą”.

Otavos vyskupas pagalbinin
kas Gilles Belisle pranešė iš
siuntinėjęs parapijoms šį pra
nešimą: “Kanados Lietuvių Ka
talikų Centras prašo Kanados 
brolius ir seseris katalikus 
paramos maldomis, kad sveika 
religinė laisvė įsiviešpatau
tų toje šalyje (Lietuvoje), kur 
gyvena didžiausi praktikuojan
čių katalikų telkiniai Sovietų 
Sąjungoje”. Vyskupas pavedė 
klebonams įjungti tikinčiųjų 
maldon šį prašymą: “Kad mū
sų broliai bei seserys kata
likai Lietuvoje turėtų religi
jos laisvę, į kurią turi teisę. 
Meldžiam Tave, Viešpatie”.

Chicoutimi vyskupas Jean- 
Guy Couture atsiliepė šiuo 
laišku: “Mielai priimu jūsų 
š.m. sausio 27 d. kvietimą jung
tis kovo 6 d. su Kanados lie
tuvių parapijomis į bendrą 
maldą už jūsų brolius, esan
čius sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Sunki būklė, kurią jūs 
nušviečiate, bus paaiškinta 
mūsų vyskupijos biuletenyje 
‘En Eglise’. Užtikrinu jums 
savo paramą kovoje, kurią jūs 
vedate prieš tragišką perse
kiojimą, nepriimtiną civili
zuotame dabarties pasaulyje”.

Sault Ste. Marie vyskupas 
pagalbininkas Gerard Dionne 
rašo: “Dėkoju už laišką, lie
čiantį kovo 6 dieną. Mes spe
cialiai melsimės už drąsius 
Lietuvos žmones jiems skir
tąją dieną. Meldžiu Viešpatį 
laiminti jūsų pastangas ir pa
laikyti jau ir taip stiprų tikė
jimą mažos Lietuvos, kuri yra 
tiek daug nusipelniusi tikin
čiųjų Bendrijoje, kad galėtų 
tęsti kietą kovą už savo pra
eities religines vertybes net 
ir kančioje”.

Montrealio vyskupas pagal
bininkas ir generalinis vika
ras Jean-Claude Turcotte 
parašė ilgesnį laišką, kuriame 
sako: “Montrealio Katalikų 
Bendrija visuomet buvo palan
ki šiam kilniam reikalui. Per
nai vyskupijos biuletenyje pa
skelbėm kvietimą, pasirašytą 
kunigo Mario Paquette, besi
rūpinančio etninėm bendruo
menėm, skatinantį specialiai 
melstis už persekiojamą Lie
tuvos tikinčiųjų Bendriją. Čia 
pridedu kopiją to vyskupijos 
biuletenio, kuriame yra taip
gi išspausdintas kun. Felik
so Jucevičiaus, Šv. Kazimiero 
klebono, straipsnis, kalban
tis apie tą seserį K. Bendriją. 
Ir šiais metais išspausdinsi
me vyskupijos biuletenyje ra
šinį, kviečiantį bendrai mal
dai kovo 6 dieną. Biuletenį 
gauna visi parapijų klebonai 
ir vienuolijos. Džiaugiuosi 
galįs prisidėti šiuo mostu prie 
solidarumo su tikinčiųjų Bend
rija, kuri mums yra brangi”.

Pembroke vyskupas J. R. 
Windle: “Mielai kreipiuos 
į vyskupijos kunigus, kad įjung
tų į tikinčiųjų maldą kovo 6, 
sekmadienį, jūsų intenciją, 
išreikštą laiške. Esu tikras, 
kad viso laisvojo pasaulio ka
talikai sutiks su jūsų pastan
gomis padėti Lietuvos katali
kams. Užtikrinu savo paramą 
geriems jūsų darbams”.

Otavos angliškosios dalies 
vyskupas pagalbininkas: “Iš
siunčiu informaciją mūsų pa
rapijų klebonams apie jūsų 
prašymą. Užtikrinu jus, kad 
Lietuvos katalikai, kenčią 
dėl savo tikėjimo, bus prisi
minti mūsų maldose kovo 6 d. 
Mes melšime Dievą, kad reli
ginė ir tautinė laisvė būtų grą
žinta gimtajai jūsų šaliai”.

Montrealio arkivyskupijos

angliškosios dalies vyskupas 
pagalbininkas ir gener. vika
ras Leonard J. Crowley: “Per 
biuletenį ‘News notes’ prane
šiau angliškai kalbančioms 
Montrealio arkivyskupijos pa
rapijoms, kad kovo 6, sekma
dienis, yra maldos diena už 
persekiojamą K. Bendriją Lie
tuvoje. Klebonai buvo paragin
ti įjungti tikinčiųjų maldon 
šį maldavimą: “O Dieve, visų 
tautų Tėve, gailestingai pa
žvelki į lietuvių tautą, jau daug 
metų einančią Kryžiaus keliu. 
Stiprinki ją, kad liktų ištiki
ma sau ir Tau, Viešpatie, ne
paisant persekiojimo bei visų 
pastangų prievartos ir baimės 
priemonėmis įdiegti bedievy
bę. Padėki sunkioje valandoje, 
kad lietuvių tauta galėtų rasti 
taiką vien Tavyje. Prašome per 
Kristų Tavo Sūnų, mūsų Vieš
patį. Amen”.

Toronto vyskupas pagalbi
ninkas Aloysius M. Ambrosius, 
kuriam pavestos etninės para
pijos, atsiliepdamas į KLK 
Centro prašymą, pareiškė: 
“Mano atsakymas yra susijęs 
su tam tikru nepatogumu: iš 
vienos pusės, labai užjaučiu 
persekiojamus Lietuvos kata
likus, dalinuosi jų ir jūsų 
kančia, bet iš kitos pusės

manau, kad nepraktiška skelb
ti kovo 6 maldos dieną už juos. 
Visų pirma jūsų prašymas atė
jo pervėlai. Antra, jis yra 
vienas iš daugelio, kuris nori 
būti paminėtas sekmadienio 
Mišiose. Mums belieka juos ap
riboti bei kontroliuoti. Jei 
norite, kad Lietuvos tikinčių
jų Bendrija būtų prisiminta 
1984 m. kovo mėnesį, patariu 
kreiptis į J. E. kardinolą Car- 
terį vėliausiai 1983 m. spalio 
mėnesį. Tuo būdu turėsime lai
ko aptarti šį reikalą ir įjung
ti į savo planus.”

Visdėlto Tikinčiosios Lietu
vos Diena nepraėjo negirdo
mis ir Toronto arkivyskupijo
je. Ją skelbė savaitraštis “The 
Catholic Register” ir arkivys
kupijos biuletenis “Newslet
ter”, kuris vasario numeryje 
išspausdino KLK Centro krei
pimąsi. Jame prašoma įsijung
ti maldos dienon už Lietuvą 
ir kitas nelietuvių parapijas.

Šioje informacijoje suminė
tos tiktai tos vyskupijos, ku
rios raštu atsiliepė į KLK Cent
ro kreipimąsi. Yra žinių, kad 
visa eilė kitų vyskupų skati
no savo tikinčiuosius įsijung
ti maldos dienon už Lietuvą, 
bet apie tai nepranešė KLK 
Centrui. Inf.

AfA 
mūsų mylima 

Reginutė 
Ramanauskaitė- 

Miškinienė 
mirė prieš metus. 
Iškeliavai, Reginute 
į amžiną Tėvynę, 
iš kurios jau niekad 
nebegrįši.
Viešpatie Dieve, 
būki jai gailestingas.

Jos mirties metinės— 1983 m. kovo 16 d. Bus at
laikytos šv. Mišios už jos vėlę. Prašome pasimelsti 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Nuliūdę tėvai, vyras ir artimieji

Iškilmė mažoje lietuvių gyvenvietėje
Vasario 16 Britanijos Nottinghame

Vasario 16 minėjimą Notting
hame (vidurinėje Anglijoje) vasa
rio 19 d. surengė choras “Ginta
ras”. Jo vadovė Vida Gasperienė 
buvo sakiusi, kad programos at
likti ateina trys lietuvių kartos. 
Taip ir buvo.

M. Barėnienė skaitė paskaitą 
apie lietuvių tautos kelią į nepri
klausomybę.

Keturi jaunimo sąjungos jau
nuoliai — Birutė Jasiukevičiūtė- 
Beech, Brigita Bishop, Nijolė Vai- 
noriūtė ir Algis Kuliukas — vie
nas po kito pakiliais žodžiais 
reiškė meilę ir ištikimybę tėvy
nei Lietuvai.

Po to suėjo į sceną pats mažiau
sias atžalynas — Renata ir And
rius Venskai, Rimutė ir Algiukas 
Gasperai ir Samantha Milne, ku
rie gera lietuviška tarsena, drą
siai, aiškiai ir garsiai sudainavo 
“Tėviškėlę” ir padeklamavo “Te
būna laisva Lietuva”. Be to, dū
dele, ksilofonu ir gitara sugrojo 
“Venecijos karnavalą”, “Nykštu
kus” ir “Ko liūdi, berželi”.

Po jaunimėlio Bronius Čiudiš- 
kis, puikiai kirčiuodamas, pa
deklamavo prieš 160 metų parašy
tą Simano Stanevičiaus eilėraštį 
“Žemaičių šlovė”, kurio baigiama
sis posmas šitaip optimistiškai 
nuskambėjo:

Veizėk, sviete nusiminęs.
Kas ten šiaurėj atsitiko: 
Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko!

Tautiniais drabužiais pasipuo
šusių “Gintaro” 14-kos moterų cho
ras (dir. V. Gasperienė) sudaina
vo “Jaunas dienas”, “Du broliukai 
kunigai” ir “Atsikėlus ankstų ry
telį”. Kanklėmis pritarė Elena 
Vainorienė, o pianinu — Nijolė 
Vainoriūtė.

Savo sukurtą “Partizano laiš
ką” aktoriškai padeklamavo Pet
ras Jezukevičius. Po jo 13 asme
nų “Gintaro” vyrų choras (dir. V. 
Gasperienė) sudainavo “Arą”, 
“Pilki keleliai” ir “Tėvynė Lie
tuva”.

Tada labai jautriai Vida Gas
perienė padeklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį “Aš čia — 
gyva”. Deklamatorei tyliai ir liūd
nai pianinu pritarė Nijolė Vaino
riūtė.

Pilnas mišrus “Gintaro” choras, 
diriguojamas V. Gasperienės, su
dainavo “Oi toli toli”, “Eisiu gi
rion”, “Šaltyšius”, “Tykus buvo 
vakarėlis”, “Kur bėga Šešupė”. 
Į choro dainas su deklamacija 
“O Dieve šventas” įsiterpė Ona 
Jasevičiūtė-Hill.

Dainuojant paskutinę dainą 
“Lietuva brangi”, į chorą įsijun
gė ir atžalyno orkestrėlis. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.

Meninė programa buvo įvairi ir 
įdomi. Žmonių buvo per 150. Gir
dėjau, kad rengėjai buvo paten
kinti, nors prieš savaitę šalimais 
esanti Derbio lietuvių kolonija 
surengė atskirą minėjimą, taigi 
spėliota, ar į Nottinghamą suva
žiuos kiek daugiau lietuvių. Su
važiavo.

Gausiai buvo aukojama Tautos 
Fondui, jaunimas surengė loteri
ją-

Ten, kur spausdinamas 
“Šaltinis”

Rytojaus dieną nottinghamiš- 
kiai ir kaikurie dar iš toliau 
atvažiavusių rytą rinkosi į kun. 
dr. Stepono Matulio vadovauja
mąjį Židinį: jo vadovas atlaikė 
pamaldas, kurių metu giedojo 
Vida Gasperienė. Tądien buvo at
švęsta Pelenų diena, ir visi bu

vome paženklinti pelenais, kad 
neužmirštume, jog dulkės esame 
ir į dulkes pavirsime.

Po pamaldų šeimininkas kun. 
dr. S. Matulis aprodė paskubo
mis savo Židinį. Paskubom, nes 
turėjo tuoj pat važiuoti į kitą 
miestą lietuviams pamaldų laikyti.

Nuostabus tas Židinys. Ta) pa
prastas kiek didesnis gyvenama
sis namas, buvęs viešbutėlis. 
Lietuviai susirinkimams, suva
žiavimams ir siauresnio masto 
minėjimams naudojasi jo patal
pomis. Tai tiek oficialiai dau
gumas mato ir tiek težino. Bet 
čia nekartą prisiglaudžia pavar
gęs lietuvis.

Aprodyti buvo keturi kambariai, 
ir visi jie užgrūsti mašinomis, 
kuriomis daugiausia vienas pats 
redaktorius kun. S. Matulis su
renka, atspausdina ir išsiuntinė
ja savo leidžiamą dvimėnesinį 
žurnalą “Šaltinis” ir knygų. Ir na
mo augštas pilnas knygų bei lietu
viškų spaudinių.

Viename tų kambarių kampas 
užverstas maišais. Tai lietuvių 
sugabenti vartoti drabužiai, ku
riuos Židinio vadovas išsiųs Sei
nų krašto lietuviams. Taip daro
ma nebe nuo šiandien. Notting- 
hamo Židinys įsteigtas prieš 18 
metų. Tai labai lietuviška ir reikš
minga institucija vidurinėje Ang
lijoje.

Kun. dr. S. Matulis yra ir Bri
tanijos lietuvių katalikų sielo
vados vedėjas. Vasario 21 d. jam 
suėjo 65 metai amžiaus. M. B-nė

Solistė ir Britanijos Nottinghamo 
choro dirigentė VIDA GASPERIENĖ

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvcdles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui

LEONARDUI MARCINĖNUI
užbaigus šią žemiškos kančios kelionę ir iškeliavus į 
Augščiausiojo karalystę, nuoširdžiai dėkojame Tėvams 
pranciškonams, lankiusiems velionį namuose bei ligo
ninėse, atnašavusiems šv. Mišias, atkalbėjusiems 
Rožinį laidotuvių namuose ir palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą. Ypatinga padėka Tėvui Eugenijui.

Esame dėkingi visiems karsto nešėjams, sol. V. 
Verikaičiui, taip gražiai giedojusiam per šv. Mišias, o 
V. Kolyčiui, tarusiam atsisveikinimo žodį kapinėse.

Nuoširdi padėka visiems, kurie mus užjautė raštu, 
žodžiu, spaudoje ir per lietuvišką radijo valandėlę, 
aukojo šv. Mišias ir gėles.

Gili padėka broliams Rimui ir Juozui su šeimomis 
už visokeriopą pagalbą mums sunkiose valandose.

Tad visiems dar sykį nuoširdus ačiū.
Likusi liūdėti žmona Joana, 
dukterys — Gražina ir Jūratė, 
sūnus Saulius

AfA 
JONUI MIKŠIUI

mirus,
žmonai ANTANINAI, broliui KAZIMIERUI ir seseriai 
ONUTEI bei visiems artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą -

"Aukuras", 
Hamilton, Ont.

Mylimam vyrui
AfA 

JONUI MIKŠIUI 
mirus,

klasės draugę ANTANINĄ MIKŠIENĘ ir gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

M. ir A. Žižiai
B. Kriaučeliūnas

Mokytojui
a. a. JONUI MIKŠIUI

mirus,
jo žmoną ANTANINĄ , seserį ONĄ, brolį KAZIMIERĄ 
ir brolį STASį (Lietuvoje), jų šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

J. A. Rinkūnai

Mirus
AfA 

JONUI MIKŠIUI,
buvusiam ilgamečiui “Talkos” kooperatyvo kredito 
komiteto pirmininkui, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame žmonai ANTANINAI, broliui KAZIMIERUI, 
seseriai ONAI ir visiems giminėms —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Talka" valdyba, komitetai ir tarnautojai

AfA 
JONUI MIKŠIUI

mirus,
žmoną ANTANINĄ , seserį ONUTĘ, brolį KAZIMIERĄ, 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

E. K. Norkų šeima J. St. Domeikos
R. J. Pleinių šeima L. G. Vyšniauskai



6 psi. • Tėviškės Žiburiai » 1983. III. 17 — Nr. 11 (1726)

Taip suimtas kunigas Svarinskas
Aukojo Kanados Lietuvių 

Bendruomenei
Naujausiomis žiniomis, gau

tomis iš okupuotos Lietuvos, 
kun. Alfonsas Svarinskas, bu
vo suimtas 1983 m. sausio 26 d. 
Grįžęs iš laidotuvių į savo 
parapijos kleboniją, rado šau
kimą atvykti į Raseinių auto
inspekciją. Kai ten nuvyko, 
buvo apkaltintas seniau įvy
kusiu jo automobilio susidū
rimu su briedžiu. Saugumie
čiai jį, suėmė, uždėjo grandi- 
nes-antrankius ir nugabeno 
į Vilniaus Saugumo kalėjimą, 
kur yra laikomas visiškoje 
izoliacijoje, neleidžiama tu
rėti jokių ryšių su išoriniu 
pasauliu.

Dėl kun. A. Svarinsko suėmi
mo Lietuvoje kilo didelis su
sijaudinimas. Pradėta rašyti 
peticijas valdžiai ir rinkti 
parašūs. Vien Kaune surinkta 
2000 parašų. Ypač aktyvus pa
rašų rinkime pasirodė jauni
mas. Viena peticija buvo pa
siųsta Sov. Sąjungos valdovui 
Andropovui.

Po kun. A. Svarinsko suėmi
mo buvo tardomi kun. S. Tam-

Lietuviai Brazilijoje
Bendruomenės rinkiniai

Šių metų vasario pabaigoje 
įvyko Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės rinkimai. Kandida
tais į Liet. Bendruomenės ta
rybą buvo pasiūlyti: Augus- 
taitis Antanas, Bacevičius 
J. Vytautas, Bareišis V. Pet
ras, Bratkauskis Robertas, 
Galeckas H. Karolis, Gaulia 
Antanas, kunigas Gavėnas Pra
nas, Guzikauskas Enrikas, 
Kublickas Alfonsas, prel. Ra- 
gažinskas Pijus, Rudys Anta
nas, Šermukšnis Jonas, Silic- 
kas Jonas, Tumas Vytautas, 
Urbonas M. Vytautas, Vaikš- 
noras Juozas, Valavičius Alek
sandras ir Vosylius Vytautas.

Pagal naujus Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės įstatus, 
taip pat tarybos nariais skai
tomi visi buvusieji Bendruo
menės valdybos pirmininkai, 
būtent, Jonas Tatarūnas, Al
gimantas Saldys, Algirdas Slie- 
soraitis, Alfonsas D. Petrai
tis ir Petras Šimonis.

Nauja sąjungos vadovybė
Š. m. sausio 23 d. įvyko Lie

tuvių Sąjungos Brazilijoje val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai 1983 ir 1984 metams. 
Kadangi pasiūlyti rinkimų me
tu tik buvusios valdybos kan
didatai, tai į valdybę buvo iš
rinkti: pirm. Aleksandras 
Bumblis, vicepirm. Norbertas 
Stasiulionis, sekr. Anelė But
kienė, antroji sekr. Helena 
Pupelis, ižd. Albina Ambraze
vičienė, knygininke Pranė Gar- 
šienė, turto globėjas Bronius 
Šukevičius. Į revizijos komisi
ją išrinkti — Jonas Valavičius, 
Jonas Bratkauskis ir Kazys 
Paukštys.

Lietuvių Sąjungai Brazilijo
je priklauso trys nejudomojo 
turto pastatai — Vytauto Di
džiojo vardo rūmai Vila Belos 
rajone, dr. J. Basanavičiaus 
vardo rūmai Vila Anastacio 
rajone ir S-gos centro rūmai 
— dr. V. Kudirkos rūmai 
Mookos rajone. Pirmieji du 
pastatai yra išnuomoti, o dr. 
V. Kudirkos vardo rūmus tvar
ko S-gos valdyba. Šie stambūs 
išnuomoti rūmai duoda dide
les pajamas Liet. Sąjungai Bra
zilijoje. Šiuo metu organiza
cija turi kasoje apie 7 milijo
nus kruzeirų. Liet. Sąjunga 
Brazilijoje turimomis pajamo-

A. a. ALEKSANDRA KAIRYTĖ- 
VAISIŪNIENĖ. gimusi 1913 m. 
Lietuvoje, mirusi 1982 m. kovo 13 
d. Venecueloje. Ji plačiai reiškėsi 
lietuviškoje išeivijos spaudoje ir 
visuomeninėje veikloje. Dėlto ir 
jos antkapio įrašas tai pabrėžia: 
“Ilsėkis svetimoj žemėj . Tėvynei 
dirbusi, Lietuvos dukra". Nuotrau
koje — dail. Petro Luko pieštas ve
lionės portretas 1965 m. 

kevičius, kun. A. Keina ir ki
ti.

Nėra abejonės, kad kun. A. 
Svarinskui ruošiama plataus 
masto byla, kurioje jis kal
tinamas dideliais nusikalti
mais prieš Sov. Sąjungą. Jei
gu jau Sov. Sąjungos žinių 
agentūra “TASS” pranešė apie 
jo suėmimą, tai reiškia, kad 
Maskva tai bylai rodo didelį 
dėmesį. Ant jo pečių bus krau
nami kaltinimai, reikalaują 
didelės bausmės. O visas jo 
nusikaltimas — kova už tikė
jimo ir žmogaus laisvę. Tą 
kovą jis pradėjo dar būdamas 
teologijos studentu. Patekęs 
į saugumiečių nagus, jis 16 
metų buvo kalinamas Sibiro 
lageriuose, kurį laiką darba
vosi- kartu su ukrainiečių vys
kupu dabar kardinolu J. Slipyj. 
Pastarasis prisimena jį kaip 
didvyriškai drąsų kunigą, pa
siaukojusį artimui ir Evange
lijai: “Mes nešėme su juo bend
rą pažeminimo, kančios ir rū
pesčių kryžių ... Jis yra lie
tuvių Katalikų Bendrijos ir 
tautos pasididžiavimas”. Inf.

mis remia lietuvišką spaudą, 
šalpą ir kitas institucijas.

Vasario 16-ji
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo iškilmingas minė
jimas šiais metais įvyko va
sario 20 dieną S. Paulo lietu
vių kolonijoje. 3 v.p.p. Šv. 
Juozapo lietuvių šventovėje 
buvo atlaikytos Mišios, kurias 
celebravo prel. Pijus Ragažins- 
kas, kun. J. Šeškevičius, kun. 
dr. A. Milius, kun. Pr. Gavėnas 
ir kun. P. Urbaitis. Pamokslą 
pasakė klebonas kun. J. Šeške
vičius. Pamaldose su Lietuvos 
trispalve vėliava dalyvavo lie
tuviai skautai ir pilnutėlė 
lietuvių šventovė.

Po pamaldų visi dalyviai 
susirinko seselių pranciškie- 
čių salėje meninei programai. 
Ją pradėjo Brazilijos Liet. 
Bendruomenės pirm. Jonas Ta
tarūnas, lietuviškai pasvei
kinęs susirinkusius dalyvius. 
Jaunimo S-gos pirm. Aleksand
ras Valavičius tokį sveikini
mą pasakė portugališkai. Po 
to žymus Brazilijos žurnalis
tas Muaricio Louroira Gama 
skaitė portugališkai paskai
tę, iškėlęs istorinę Lietuvos 
praeitį ir išdėstęs dabartinę 
tarptautinę padėtį. Jis reiš
kė viltį, kad ir ateityje Lie
tuva sulauks nepriklausomy
bės. Paskaita buvo palydėta 
visų dalyvių atsistojimu ir 
gausingais plojimais.

Jaunųjų šokėjų “Gintaras”, 
tautinių šokių grupės “Nemu
nas” ir “Rūtelė” atliko po ke
lis šokius. Jungtinis choras 
ir “Volungė” atskirai, padai
navo po kelias lietuvių dainas. 
Meninė programa buvo už
baigta poeto Maironio “Lietu
va brangi” ir Lietuvos himnu.

Muzėjus ir archyvas
Prieš porą metų Sao Paulo 

lietuvių kolonijoje buvo suda
ryta Brazilijos Lietuvių Muzė- 
jaus ir Archyvo valdyba: pirm. 
Aldona Valavičienė, vicepirm. 
Jonas Valavičius, sekr. Halina 
Mošinskienė, ižd. Ona-Vera Ta
tarūnas, reikalų vedėja Marė 
Bumblis, ryšininkė Janina Va
lavičienė.

Po dvejų metų muzėjaus ir 
archyvo valdyba susidūrė su 
patalpų klausimu. Lietuviai 
Sao Paulo mieste turi savas 
patalpas, kaip Liet. Kat. Šv. 
Juozapo Bendruomenė, Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje, bei 
visos tos patalpos yra užim
tos. Muzėjui ir archyvui pa
talpų klausimas dar neišpręs- 
tas.

Tokiam muzėjui ir archyvui 
yra nemaža eksponatų. Vien 
tik Brazilijoje išėjusios spau
dos, laikraščių ir žurnalų 
komplektai sudarytų didelį 
kiekį. Valdyba stengiasi, kad 
patalpų reikalas būtų išspręs
tas.

R. Kymantas

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).

Britanijos Nottinghamo lietuvių choras “Gintaras". Penktoji iš kairės — dirigentė VIDA GASPERIENĖ

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMA
Studijų dienos bus Trento uni

versitete, Peterborough, Ontario. 
Kanadoje, 1983 m. liepos 10-20 d.d. 
SEKMADIENIS, liepos 10: bus dis

kutuojamos grupės sudėties 
bei vadovavimo sąvokos.

PIRMADIENIS, liepos 11, asmeni
nės vertybės, grupinės verty
bės, tautinės vertybės.

ANTRADIENIS, liepos 12: Kokie 
yra sąmoningo lietuvio bruo
žai? Kodėl veikti pas lietuvius 
bei rūpintis lietuviškais rei
kalais? Simpoziumas tema: 
“Veiklos svarba tautai". Pa
baigoje — pratybų būreliai, ku
rių tikslas nustatyti veiklos mi
siją Lietuvai, išeivijai, kraš
tui ir sau, nustatyti jaunimo 
veiklos ilgalaikius (5 melų) ir 
trumpalaikius (1 metų) uždavi
nius.

TREČIADIENIS, liepos 13: Kas da
rytina politinėje, kultūrinėje 
ir visuomeninėje srityje (pa
skaitos, simpoziumai, diskusi
niai būreliai)? Iš įvairių disku
sijų išplauktų medžiaga, kuri 
būtų siūloma kongreso nutari-' 
manis balsavimo būdu per at
stovų suvažiavimo sesiją. Taip 
pat būtų duodama proga kraš
tams nustatyti savo veiklos pla
ną visose trijose srityse.

KETVIRTADIENIS, liepos 14, ski
riamas tolimesniam nagrinėji
mui trečiadienį iškeltų trijų 
sričių temų bei jų pritai
kymui atskirų kraštų veiklai.

PENKTADIENIS, liepos 15, skiria

Savininkams ir nuomininkams metropoliniame Toronte

Jūsų 1982 metų 
įkainojimo pranešimas
Išsiuntimas įkainojimo pranešimų
1982 metų įkainojimo pranešimas, liečiantis 1983 metų savivaldybės ir mokyklos mokesčius, buvo 
išsiųstas prieš arba 10 dieną kovo visiems savininkams ir nuomininkams šiose savivaldybėse:

Borough of East York, Borough of Etobicoke, Borough of York, 
Borough of Scarborough, City of North York, City of Toronto.

Du informaciniai lapeliai, išsiųsti kartu su įkainojimo pranešimu, išaiškina apeliacijos procedūrą ir 
pateikia jūsų apylinkėje veikiančių įstaigų tvarkaraštį.

Atidarytos įstaigos 
atsakys į jūsų 
klausimus
Suplanuotos specialios sesijos jums patogiomis 
valandomis regijoninėse įkainojimo įstaigose, kad 
galėtumėte peržiūrėti savo įkainojimą drauge su 
įkainotoju.

įkainojimo įstaigos tarnautojai mielai paaiškins 
jums, kodėl tiek įkainota. Jie turi teisę pakeisti 
visus duomenis (mokesčius mokykloms, įkaino
jimą ir t.t.) jūsų pranešime.

Skatiname jus pasinaudoti šiuo patarnavimu.

Sąrašai prieinami 
patikrinimui
Įkainojimo sąrašai bus prieinami norintiems juos 
patikrinti jūsų savivaldybių įstaigose reguliariomis 
darbo valandomis nuo 1983 metų kovo 25 dienos.

Jei norite 
apeliuoti
Jeigu manote, kad jūsų įkainojimas yra netikslus, 
galite įteikti formalų skundą įkainojimą peržiū

Ministry 
of
Revenue

Ontario 

mas nagrinėjimui konkrečių 
siūlymų veiklai. įvairių asme
nų pranešimai mažiems būre
liams apie savo atliktus dar
bus. Būtų kalbama apie žmo
nių įjungimą, idėjų, medžia
gos suradimą, šeštadieninių 
mokyklų steigimą bei vedimą, 
chorelių bei tautinių šokių gru
pių steigimą, parengimus vi
suomenei, rinkimą gyvos isto
rijos bei archyvinės medžia
gos, lėšų veiklai telkimą ir t.t.

ŠEŠTADIENIS, liepos 16. ir SEK
MADIENIS, liepos 17, skiriami po

ilsiui bei turistinėm kelionėm 
į Torontą. Lietuvių visuomenė 
Toronte ruošia atstovų priėmi
mą, kongreso balių šeštadie
nio vakare. Sekmadienį iškil
mingos pamaldos Prisikėlimo 
šventovėje Toronte ir išvyka 
laivu į Toronto saUs.

PIRMADIENIS, liepos 18. skiria
mas susipažinimui su kraštų 
veiklos sąlygomis bei simpo
ziumo būdu nagrinėjami veik
los pasisekimai ir nepasiseki
mai bei siūlymai ateičiai. Sim
poziume dalyvauja visų 13 kraš
tų Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkai. Renkama PLJS 
valdyba.

ANTRADIENIS, liepos 19, skiria
mas Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tikslų bei atlik
tų darbų nagrinėjimui. Refe
ratų būdu nagrinėjami konkre
tūs veiklos projektai: talkinin
kų siuntimas į kraštus, kultū
rinių vienetų-asmenų pasikei
timai, finansų telkimas veik

A. F. Thompson, MIMA 
Assessment Commissioner 
City of Toronto Regional 
Assessment Office 
2221 Yonge Street 
Toronto, Ontario 
Telephone 486-6300

M. K. Bowen, MIMA 
Assessment Commissioner 
Scarborough-East York 
Regional
Assessment Office 
7 Overlea Blvd. 
Toronto, Ontario 
Telephone 423-1240 

VERTIMAS PADARYTAS ŠIO LAIKRAŠČIO IŠ TEKSTO, ATSIŲSTO 
ONTARIO PAJAMŲ MINISTERIJOS

lai. karo nusikaltėlių medžiok
lės. kultūrinių ryšių su Lietu
va klausimas.

TREČIADIENIS, liepos 20, skiria
mas dabartinės PLJS valdybos 
veiklos apžvalgai bei įvertini
mui, kongresų darbų įvertini
mui ir siūlymams ateičiai. 
Paskutinė atstovų suvažiavi
mo sesija skiriama organiza
ciniams reikalams bei kraštų 
susitikimams su nauja PLJS 
valdyba.

KETVIRTADIENIS. liepos 21. 
Atstovai ir visi studijų dienų 
dalyviai vyksta į Kanados sosti
nę Otavą. Tenai kraštai aplan
ko savo ambasadas ir Otavos 
lietuviai priima su pietumis 
parlamento rūmuose. Vyksta
ma į Montreal) uždarymo sa
vaitgaliui.

Jaunimo kongreso sudijų dienų 
uždavinys yra išnagrinėti tris pa
grindinius klausimus, kuriuos 
pakartotinai iškėlė į anketą atsa
kiusieji kraštai, būtent: KODĖL 
VEIKTI? KĄ VEIKTI? KAIP 
VEIKTI? Akademinės programos 
komisija šiuos tris klausimus ban
dė atsakyti, naudodamasi jais kaipo 
griaučiais, ant kurių statė tolimes
nę programą. Tikimasi, kad jauni
mas, išvykęs iš studijų dienų, tu
rės pilnesnę sąvoką, ką reiškia bū
ti lietuviui kodėl yra naudinga bei 
vertinga reikštis lietuviškoje veik
loje. Taip pat tikimasi, kad išsiveš 
daug naudingų siūlymų bei asme
niškos patirties, naudingos toli
mesnei veiklai savuose kraštuose.

G J I*

rinčiai tarybai (Assessment Review Board). 
Paskutinė diena įteikti apeliacijai yra 1983 metų 
balandžio 15 diena.

Informacija apie apeliacijos tvarką išspaus
dinta ant jūsiškio įkainojimo pranešimo antrosios 
pusės ir pridėtuose lapeliuose.

Rezidencinės 
nuosavybės, 
turinčios 
kenksmingų 
medžiagų izoliacijas 
Rezidencinė nuosavybė, turinti izoliaciją su 
kenksminga Urea Formaldehyde Foam medžiaga 
(U.F.F.I.) gali gauti 35% nuolaidą nuo rezidenci
nio pastato dalies 1982 metų nuosavybės įkai
nojime.

Mokesčių mokėtojai, kurių rezidencinės nuo
savybės turi U.F.F.I. izoliacijas, prašomi ateiti 
į specialias sesijas (Open House) savo apylin
kės įkainojimo įstaigose (Regional Assessment 
Office) ir pareikšti savo teises į tos rūšies įkai
nojimo nuolaidą.

E. R. Bailey 
Assessment Commi: 
Etobicoke-York Regi 
Assessment Office 
4 Eva Road 
Etobicoke, Ontario 
Telephone 621-9400

S. C. Stephen, MIMA 
Assessment Commissioner 
North York Regional 
Assessment Office 
55 Doncaster Road 
Thornhill, Ontario
Telephone 889-9503

Vasario 16-tos proga Kanados 
Lietuvių Bendruomenės veiklai 
surinkta aukų: Hamiltone minė
jimo metu — $811.00, Toronte prie 
Prisikėlimo šventovės — $1177.00, 
Anapilyje per minėjimą suaukota
— $4591.00, laiškais gauta -$190.00.

Aukojo: $30.00 — P. Bosas; po 
$25.00 — J. Asmenavičius, W. Agur- 
kis, V. Pilkauskas, L. Skripkutė,
F. Urbaitis: po $20.00 — J. Griga
lius, L. Gutauskas, B. Mačys, J. 
Liaugminas, K. Mileris, J. Milte
nis, A. Mingėla, R. J. Piciniai, A. 
Paulius, Pr. Sakalas, O. B. Stepona
vičius, P. Vaitonis, P. Žulys; po 
$15.00 — R. Bulovas, A. A. Eršti- 
kaičiai, A. Juozapavičius, P. La- 
tauskas, A. Lukas, J. K. Norkus, 
V. Sakas, E. J. Steiblys, A. Virbic
kas;'po $10.00 — E. Antanaitienė, 
V. Bagdonas, J. Bersėnas, K. A. 
Bungarda, J. Baron, 'V. Blauzdys, 
A. Dronsutavičius, A. D. Enskai- 
čiai, M. Janilionis, V. Kėžinaitis, 
J.. Mazulaitis, S. Labuckas, A. Lu
kas, V. Lukoševičius, A. Obcars- 
kis, Ch. Rulys, D. Stukas; po $5.00
— P. E. Brasai, J. Deksnys, A. Gar- 
kūnas, A. Gedrimas, K. E. Gudins- 
kai, A. Gurgždienė, P. Guzas, p. Ka- 
lainiai, J. Kažukauskas, A. Mačiu- 
laitienė, K. Mikšys, P. Lukošius,
A. Parėštis, V. Perkauskas, E. Ra
manauskienė. J. Stanaitis, A. S. Šu- 
kaitis, A. Tumaitis; po $2.00 — 
V. Bruzgys, B. Jurevičius, J. Klypas,
B. Orvydas, L Vasiliauskienė; kiti 
aukojo po mažiau.

PRIE PRISIKĖLIMO šventovės 
aukojo: $60.00 — Delph. Zulonas; 
po $50.00 — V. Ignaitis, I. Kandro- 
tienė, V. Simonaitis, V. Sinkevi
čius; po $30.00 — Tėvai pranciško
nai, B. Pabedinskas; po $25.00 — 
A. E. Abromaitis, Ad. Ledas, A. 
Saulis, J. Šergalis, S. Šergalis, L. G. 
Vyšniauskas, A. Žilėnas, po $20.00
— J. Aukštaitis, L. Balsys, Baltru
šaitytė, V. Kecorius, J. Kirvaitis, 
A. Kantvydas, P. Kurpis, J. B. Mazi
liauskai. V. Pniauskas, E. Senkus, 
P. Skablauskas, B. Stalioraitis, F. 
Stirbys, M. V. Tamulaitis, B. D. 
Vaidila, V. Vaitkus, J. J. Varkavi- 
čius, A. J. Venslovaitis; po $15.00
— M. Gečienė. S. Mazlaveckas; po 
$10.00 — J. Bacevičius. A. Diržys, 
O. Gailiūnaitė, C. E. Javas, P. Jur- 
kšaitis, S. Juodviršis, D. S. Kaz
lauskas, J. Kušlikis, Martišius, B. 
Misevičius, F. Mockus, M. Norman
tienė, V. Paulionis, R. Paškaus- 
kas, J. Petravičius, A. Raslanas, 
M. Remeikis, A. Rūkas, J. Skilan- 
džiūnas, J. A. Šulcas, 107 Colbeck; 
po $5.00 — Iz. Antanaitis, T. D. 
Burokai, Br. Girčys, J. Kalinskis, 
1160 — Z. K., A. Lukas, P. Misevi
čius, V. A. Paulionis, St. Ruibys,
O. Spincaitis. B. Trunkevičius, J. 
Vaškela, Venckus, B. O. Vilimas; 
po $3.00 — K. Černiauskas, P. Ži- 
būnas; po $2.00 — A. B. Beresnevi
čius, P. Šukevičius; kiti aukojo po 
mažiau.

AUKOJO LAIŠKAIS: po $25.00 — 
St. Kabaila, J. Vaičeliūnas; po 
$20.00 — E. Repčytė. H. Sakalaus
kas, P. Kirstukas, E. Čepas; po 
$15.00 — J. Burba, P. Gulbinskas; 
po $10.00 — P. Ancevich, V. Bakū- 
nas, A. Samus, J. Arcimavičius.

ANAPILIO SALĖJE Vasario 16 
tos minėjime aukojo: $200.00 dr. 
J. Sungaila; $100.00 — dr. J. Yčas; 
po $75.00 — H. Lapas, E. Punkris; 
po $50.00 - A. Baltrūnas, St. Jagėla, 
S. V. Liuima, A. Mašalas, V. Mont
vilas, B. Narbutas, J. Pikelis, J. A. 
Puteris, V. J. Skrebutėnas, R. Z. 
Žiogarys; po $40.00 — V. Aušrotas,
P. Basys, G. Ignaitis; $35.00 — E. 
Čuplinskas; po $30.00 — A. M. Bum
bulis, K. B. Čepaičiai, A. L. Čepas, 
S. Čepas, K. Kaminskas, V. Krikš
čiūnas,-G. Kurpis. J. Rukša, K. Stir
bys, V. Šaltmiras, E. Šlekys, B. J. 
Vaidotai, J. Vitkūnas; po $25.00
— V. Bireta, A. D. Brazys, Budre- 
vičius, P. Dalinda, C. K. Jonys, A. 
Kazilis, P. J. Malis, M. S. Meškaus
kas, K. Otto, L. Rudaitis, B. Sap- 
lys, J. Tamošiūnas, V. F. Urbonai, 
A. Vasiliauskas.

Po $20.00'— V. O. Anskis, J. M. 
Astrauskas, A. P. Augaičiai, V. 

Lietuvišką raguolį pjausto Kanados parlamento narys JESSE FLIS baltie- 
čių vakare parlamento rūmuose. Jo dešinėje — DANUTĖ DANIENĖ, kai
rėje — RITA RUDAITYTĖ Nuotr. J. V. Danio

Bačėnas, V. Balčiūnas, J. O. Bal
siai, A. Banelis, A. Basalykas, E. 
Birgiolas, V. A. Bubelis, M. Bu- 
šinskas, J. Bukšaitis, A. Čepaitis, 
P. O. Dapkus, K. Daunys, J. L. Didž- 
baliai, L. Einikis, J. A. Empake- 
ris, M. Empakeris, kun. Pr. Gaida, 
Z. Girdauskas, T. Girdzijauskas, J. 
J. Ignatavičius, V. P. Jankaičiai, 
P. Janulis, J. Janušas, O. Juodikie
nė, J. Juodikis, J. A. Jurevičius, 
V. Karauskas, J. Kasakaitis, B. Ke- 
rulienė, J. Krištolaitis, V. A. Kul
niai, J. Leveris, V. Matulaitis, J. J. 
Mažeika, V. Melnykas, L. V. Mor
kūnas, V. Nausėda, L. Novogrods- 
kjenė, J. Pargauskas, A. Piragis, 
V. J. Plečkaitis, J. Prišas, P. Rau
dys, O. J. Ražanskai, A. S. Sakus,
G. A. Sakus, V. Sendžikas, T. V. Si- 
čiūnas, A. Sprainaitis, J. Stankus, 
P. G. Stauskas, J. Stravinskas, J. 
Tamulionis, V. O. Taseckai, A. Vai
čiūnas, V. Vaičiūnas, D. P. Vaidi
la, M. A. Vaišvila, S. V. Vaitkus,
D. Valaitytė-Yoeger, B. Vaišnoras, 
L. H. Vekteris, A. Vekterytė, J. Zu- 
brickas, A. P-. Žemaitis, J. B. Žė- 
kas, A. Kamaitis, E. Lengnikas, J. 
Sadauskas, E. P. Šeirys, J. V. Da
nys, P. L. Murauskai; $55.00 — Sta
sys J. Dalius; $25.00 — Vanda 
Stankus.

Po $15.00 — K. Aperavičius, J. 
Augustinavičius, J. Ažubalis, G. 
Balčiūnienė, A. Barkauskas, A. 
Ciplijauskas, K. Konkulevičius, 
J. Morkūnas, J. Pacevičius, J. A. 
Ranonis, A. Simonavičius, V. 
Skrinskas, V. Skukauskas, V. Štui- 
kys, A. Šeškus, M. Valaitis, M. F. 
Yokubynienė; $14.00 — T. L. Ta
mošauskas; $11.00 — J. Krali- 
kauskas.

Po $10.00 — V. Akelaitis, P. Ado
maitis, S. J. Andrulis, J. Andrukai- 
tis, K. Batūra, J. Birgelis, J. Bud- 
reika, S. O. Dačkus, A. R. Grigonis, 
T. V. Gražuliai, P. Gurklys, B. Ga
linis, P. L. Jurėnas, O. Jakimavi
čienė, J. S. Jagėlos, J. Janulaitis, 
O. Juodviršienė, A. S. Kalūza, V. 
Kalendrienė, A. Krikščiūnas, A. 
Kalendra, A. Kanapka, J. G. Kau
lius, O. T. Krasauskas, P. Kulie- 
šis, M. L. Malinauskas, (Bevardis), 
V. Narkevičius, B. M. Norkai, Z. 
J. Mažonai, L. Oleka, S. A. Pun- 
dzius, J. Palys, V. Pačkauskas, B. 
A. Petkevičius, J. Petronis, L. Pi
lipavičius, S. Povilenskis, P. Pra
naitis, J. Priščepionka, V. Puo
džiūnas, S. Ražanskas, J. J. Ro- 
vas, B. Saulėnas, I. Stasiulis, S. 
Škėma, J. Simanas, E. Šileikis, O. 
Svarinskienė, K. Tuba, E. A. Valeš- 
kos, K. Vaičaitis, A. Vaitonienė, 
I*. Valiukas, P. Vilutis, V. Vytas, 
J. Žakas, R. Zubrickas.

$8.00 —J. B. Jonynas; po $7.00 — 
J. Kazlauskas, V. O. Marcinkevi
čius; po $5.00 — V. Abramavičius,
O. Banelienė, V. O. Beresnevičius, 
L. Baziliauskas, V. Dailydė, O. Do- 
baitienė, V. Norkus, A. Pauliuko- 
nienė, B. Mackevičius, V. K. Gapu- 
čiai, J. Kasperavičius, Panevėžie
tis, A. S. Petraitis, A. Paškevičius,
E. Spilchak, A. Rinkūnas, M. Raš- 
kauskienė, V. Balsys, A. Pavilonis,
P. Čeponkus, V. Stabačinskas, J. 
Valiulis, N. J. Uogintas, V. But- 
kys, A. Jokūbaitis, S. Olekienė, B. 
Vaitiekūnas, A. D. Keršienė, K. 
Vegys, S. P. Valiukas, V. K. Naru
ševičius, T. Varneckienė, J. Gegu
žis, G. Gaižutis, J. R., A. Matulio
nienė, A. Bubelis, J. Varanavičius, 
V. Urbonas, K. Lukošius, Trinka, 
V. A. Ramanauskas, S. Vaitiekū
nienė, O. R. Bėrentas, P. Jonikas, 
A. Stankus, E. Žolpis, V. Karnila- 
vičius, Z. A. Underiai, J. Kairys, 
A. Vanagas, J. Šablinskas, P. V, 
Sturno, S. S.; po $4,00 — P. Armė
nas, M. Gegužis; po $3.00 — R. Rey
nolds, P. Lukošius; po $2.00 — B. 
Račkauskas, J. Gataveckas, J. 
Didžbalis; trys pavardės neišskai
tomos ir trys vokai be užrašų.

Iš anksto atsiprašau tuos kurie 
radot savo pavardes iškraipytas; 
kaikurias teko net su padidina
muoju stiklu studijuoti ir vistiek 
buvo neaišku.

J. Krištolaitis,
• KLB valdybos iždininkas



Solistai — VYTAUTAS PAULIONIS ir IRENA ČERNIENĖ, koncertavę
Ontario Londone Vasario 16 proga Nuotr. J. Aušroto

Garsėjantis violončelistas iš Lietu vos
Š. m. “TŽ” 2 nr. išspausdintas 

Al. Gimanto straipsnis “Susipa
žinkime su Dovydu Geringu”. Jame 
yra netikslumu — D. Geringas pro- 

ffesoriauja ne Bremeno muzikos 
akademijoje, o Luebecko augšto- 
joje muzikos mokykloje. Čia pa
teikiu “Luebecker Nachrichten” 
dienraščio bendradarbio pokal-

• bį, išspausdintą minėto laikraš
čio 1982.VII.4 laidoje.

VERTĖJAS
Antri metai Luebecko kon- 

; servatorijos violončelės kla
sėje dėsto kuklus iš Lietuvos 

į kilęs docentas Dovydas Gerin
gas, kuris, be konservatorijos 

■ koncerto, dar neturėjo progos 
i viešai čia pasireikšti. Tik “Kie
ler Woche” — pasaulinio jach- 

! tų atidarymo šventės proga Ky
lyje duotu koncertu, kuris bu
vo transliuojamas ir per televi-

• ziją, jis atkreipė muzikos kri- 
I tiku dėmesį. Jie visi laiko jį 
I pasaulinio garso violončelistu.

1982 m. liepos 4 d. “Luebe- 
! cker Nachrichten” dienraščio 

muzikos kritikas Wolfgang 
Tschechen turėjo su 36-rių 
ųietų iš Lietuvos kilusiu mu-

I ziku pokalbį, kurio laisvą ir 
kiek sutrumpintą vertimą čia 

i pateikiu.
LN: Jūsų Kylyje duotą kon- 

. certą pažymiu “Weltklasse”. 
į Čaikovskio Rokoko variacijos 
i puikios. Kur pasaulyje Jūs esa- 
' te koncertavęs?

Geringas: Manau, kad bus 
; paprasčiau, jeigu aš sakysiu 
| kur nesu koncertavęs. Tai Ja- 
' ponija, Australija ir P. Ameri- 
’ ka.

LN: O šiaipjau visur? Saky- 
j sime, Afrikoje, Vidurio Azijo- 

( je, Hongkonge?
Geringas: Taip, ir ten. Anks

čiau ir visose Ryty bloko vals- 
j tybėse; vien tik Sovietu Sąjun- 
į goję esu koncertavęs 200-se 
' miestų.

LN: Skaičiau, kad Jūs stu
dijavote Maskvoje 1963-1973 

i metais. Jūsų mokytojas buvo 
į garsusis Rostopovičius. Koks 
I buvo tada Jūsų stipriausias 
’ pasirodymas?

Geringas: Tai buvo Čaikovs- 
į kio muzikinės varžybos 1970 
Ę m., kuriose laimėjau pirmą 
I vietą.

LN: Su Čaikovskio Rokoko 
į variacijomis, kurios, atrodo, 
Į privalomos kiekvienam reper- 
' tuarui?
į Geringas: Taip, jas turi kiek- 
į vienas mokėti. Be to, aš mėgstu 
■ Čaikovskį. Visų priekyje stovi 
Į Prokofjevo violončelės koncer- 
f tas, opus 125, kartu su abiem 
| Šostakovičiaus violončelės 
! koncertais opus 107 ir 126. To- 
į liau — garsusis Brahmso ir 
i Richardo Strausso dvigubas 

koncertas, Don Quixote, Ro- 
į berto Schumanno ir visos 
Į Haydno kompozicijos.

LN: Jus kviečia kaip solis
tą koncertuoti visame pasau
lyje. Kaip galite visa tai sude
rinti su docento pareigomis 
Luebecko muzikos konserva
torijoje?

Geringas: Tai nesunku su
derinti, ir aš dėl savo gastro
lių neturiu sąžinės graužimo 
klausytojų atžvilgiu, nes aš 
pasidalinu savo patyrimais su 
konservatorijos klausytojais. 
Be to, koncertinis gyvenimas 
šiandien yra kitoks, kaip prieš 
šimtą metų. Pavyzdžiui, mano 
neseniai duotas koncertas Los 
Angeles. Aš nuskrendu, kon
certuoju iratskrendu atgal.

LN: Norėčiau paklausti iš 
kur kilusi Jūsų pavardė?

Geringas: Galūnė yra lietu
viška, šaknis yra vokiškai-žy- 
diškos kilmės. Pavardės Geo- 
ring, Gering čia gana dažnos.

LN: Iš kur Jūsų šeima yra 
kilusi?

Geringas: Iš Lietuvos. Mano 
tėvas kilęs iš T; uragės.

LN: Kur gen. York Prūsiją 

nuo Napoleono atpalaidavo? 
(Tauragės konvencija 1812 m. 
gruodžio 30 d. Požėrūnuose, 
J.P.).

Geringas: Visiškai taip. Ma
no tėvai jau metai gyvena Iz
raelyje, vienas brolis pianis
tas — Sov. Sąjungoje, kitas — 
groja simfoniniam orkestre, 
abu vyresni už mane, trečias 
dar studijuoja.

LN: Dėkoju už pokalbį ir 
linkiu pasaulinio garso ir sty
giniame instrumente iš 18 šimt
mečio, vardu “Baryton”.

Prie pokalbio vokiečių laik
raštyje buvo atspausdinta di
delė Dovydo Geringo nuotrau
ka. Profesorius laisvai ir gra
žiai kalba lietuviškai, yra la
bai malonus ir simpatiškas 
žmogus.

Vertė J. Pyragas

Pavadinimai parodoje
“Original print” ar “reproduction”

Nuo vasario 7 iki vasario 
27 d. Toronto O’Keefe Centre 
vyko meno paroda. Į ją galėjo 
patekti tik tie paveikslai, ku
riuos skirta meno komisija 
pripažino tinkamus parodai.

Vasario 17 d. buvo parodos 
atidarymas, į kurį galėjo at
vykti visi, kurie domėjosi pa
roda (buvo ir grupelė lietuvių). 
Kitomis dienomis parodą ma
tė tik tie, kurie atsilankė į 
baletą. Taip pat kitomis die
nomis galėjo atvykti į parodą 
ir grupės iš mokyklų.

Parodos atidarymo kalboje 
buvo iškelta publikai įdomi 
meno terminologija, būtent: 
kas yra “original print” ir kas 
yra “reproduction”?

“Original print” vadinasi pa
veikslas, kurio vaizdą meninin
kas pirma sukuria ant akmens, 
vario plokštės, medžio gabalo, 
šilko ar kitos medžiagos ir tik 
vėliau jis pats jį perkelia 
su pritaikyta technika ant po
pieriaus. Iš savo sukurto pa
veikslo ant akmens, vario 
plokštės ar kitos medžiagos 
menininkas gali padaryti pa
veikslų, kiek nori, ir kiek
vienas jo taip padarytas pa
veikslas vadinasi “original 
print”. Kiekvienas jų bus ly
gaus vertingumo. Padaręs pa
veikslą, menininkas turi jį pa
žymėti numeriu, pvz. 8/20, ku
ris reiškia, kad menininkas 
iš viso padarė iš to paties 
suprojektuoto originalo 20 
paveikslų, o šis yra 8-tas. 
Taip pat jis turi pasirašyti 
pieštuku ant kiekvieno savo 
paveikslo. Padaręs nustatytą 
skaičių paveikslų, menininkas 
savo sukurtą vaizdą ant ak
mens, vario plokštės ar kitos 
medžiagos panaikina. Ir tai 
reiškia kad daugiau tokių pa
veikslų nebebus.

Perkant “original print”, rei
kia žiūrėti: 1. ar “original 
print” paveikslas yra numeruo
tas, 2. ar menininko pasirašy
tas. Toks “original print” žy
mėjimo būdas yra nustatytas ir 
priimtas “Professional Art 
Dealers Association of Cana
da”.

Terminas “reproduction” 
(kartais vadinamas “print”) 
neturi jokio giminingumo su 
“original print”. Reproduk
cija yra tiktai kopija kito 
paveikslo (pvz. aliejinių da
žų ar akvarelės), lengvai pa
gaminama fotografiniu būdu. 
Jų skaičius nėra ribotas. Tai 
yra tik fotografija jau nupieš
to paveikslo.

Norėčiau pastebėti, kad į 
šią parodą buvo išrinktas tin
kamu ir menininkės Snaigės 
Valiūnaitės-Šileikienės pa
veikslas. Snaigė turės savo 
paveikslų parodą š. m. balan
džio 7 — gegužės 5 d.d. Bramp- 
tone. L.Š.

Šimtametis Krėvė VINCAS MA CIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vienijantis Šarūnas
Krėvės “Šarūne” tokia isto

rinė kryžkelė, kurion buvo pa
tekusi lietuvių tauta, buvo žūt
būtinis reikalas iš ramios idi
linės būklės, gyvenant pasi
skirsčius mažomis gentelėmis, 
susijungti į vieningą ir stip
rią valstybę, kad būtų galima 
išlikti laisviems naujo, dar 
nematytai galingo priešo, kry
žiuočių ordino, grėsmėje. Ta
sai valstybės vienytojo vaid
muo teko legendiniam kuni
gaikščiui Šarūnui, žmogui, 
kuris savo būdo atšiaurumu, 
rodos, tik visus atstumti, o ne 
sujungti galėtų. Betgi anam 
istoriniam uždaviniui vykdyti 
reikėjo galingos asmenybės, 
kuri pajėgtų įveikti visuoti
nę inerciją, prisirišimą prie 
tradicijos ir atkaklų prieši
nimąsi naujovėms. Tai tikrai 
romantinė pažiūra į lemiamą 
individo vaidmenį istorijos 
eigoje.
“Prisiekiu pelenais tavo, mū
sų tėvų pelenais, šventa ugni
mi, kad neužmiršiu ir tavęs, 
broli. (...) Daug jėgų mano 
krūtinėje, daugel darbo pada
rysiu, ko nesapnavo net ir Ša
rūnas. Jis Dainavoje vienas 
norėjo būti. Man maža Daina
vos ...”

Išpopuliarėjo pas mus Krė
vės “Šarūnas”: buvo nekartą 
spausdintas, mokyklose skaito
mas ir nagrinėjamas, netgi ta
po neretu krikštavardžiu. “Ša
rūno” spektaklis, 1929 m. Kau
ne režisoriaus A. Olekos-Ži- 
linsko paruoštas, buvo žymus 
įvykis lietuvių teatro istori
joje.

Skirgaila
Savo dvasia Šarūnui gimi

ningas yra Skirgaila, to pava
dinimo Krėvės dramoje iš XIV 
amžiaus Lietuvos istorijos. 
Tai jau nebe legendinis ku
nigaikštis kaip Šaęūnas, o iš 
istorijos žinomas asmuo. Jis 
buvo Jogailos brolis ir jo vie
tininkas Lietuvoje, kai Jogai
la išvyko Krokuvon. Krėvė bet
gi laisvai sugalvojo daugelį 
Skirgailos gyvenimo įvykių, 
nepaliudytų istoriniuose šal
tiniuose.

Kaip ir Šarūnas, Skirgaila 
yra niaurios dvasios ir kietos 
rankos valdovas. “Čia nėra ki
tos valios, jei aš savo pasa
kiau”, kaip kirviu kerta. Ta
čiau jis nėra toks impulsyvus 
kaip Šarūnas. Savo niekam 
lenktis nenorinčią prigimtį jis 
jau nekartą sutramdo, pa
klausydamas realias istori
nes sąlygas apsvarstančio pro
to. Didžiausias jo troškimas, 
kuriam jis pats aukotųsi, yra 
didelė ir galinga Lietuva. Bet
gi jis aiškai mato tą lemtingą 
kryžkelę, kurion yra patekusi 
Lietuva; jis supranta, kad gau
sių priešų krikščionių apsupta 
ir naikinama pagoniškoji Lie
tuva neįstengs atsispirti. Vai
dilai, raginančiam laikytis 
senųjų tradicijų, Skirgaila 
karčiai atkerta: “Tautų liki
mo tu nenumanai, vaidila. Tu 
pažįsti praeitį, kuri tau jau
namartės grožiu spindi. Apie 
ateitį tu negalvoji. Iš rytų 
ir vakarų, iš pietų ir šiaurės 
apsupo šalį mūsų dievų prie
šai. Vokiečiai ir lenkai kala
viju ir ugnimi naikina kraš
tą, o kitos tautos teikia jiems 
pagalbą. Mes neišgalėsim at
silaikyti prieš visą pasaulį”.

Čia ir yra toji kryžkelė, ku
rią skaudžiai išgyvena Skir
gaila: ar klausyti širdies, lik
ti ištikimam senosioms protė
vių tradicijoms ir didvyriškai, 
nors ir beviltiškai, grumtis 
su priešų persvara; ar eiti pro
to diktuojamu keliu, laikytis 
naujojo tikėjimo ir tuo gelbė
tis nuo kitaip neišvengiamos 
pražūties. Toje kryžkelėje ir 
glūdi Skirgailos tragedija: 
“. .. esu niekšas, kad žmonių 
akivaizdoje priverstas esu gar
binti nepakenčiamos tautos 
piktą ir neteisingą dievą, to
dėl, kad per jį krauju paplu
kusi mūsų Lietuva, kad kala
viju ir ugnimi privertė mus 
jam nusilenkti”.

Netekęs pagarbos sau pa
čiam, Skirgaila niekina ir ki
tus, ypač kai išgirsta klaidin
gą žinią, kad griežtasis senų
jų tradicijų gynėjas vaidila 
Stardas prieš mirtį apsikrikš
tijęs. Skirgailos nusivylimas 
siekia dar giliau. Jis nusivi
lia net ir senaisiais Lietuvos 
dievais. Jis, kuris sugebėjo 
nuoširdžiai pasidžiaugti net 
ir savo narsaus priešo pasise

kimu, negalėjo suprasti ir 
gerbti dievų, kurie neteko ga
lios keršyti ir bausti tų, ku
rie niekšingai jų išsižadėjo: 
“Kodėl gi tyli Perkūnas ir ne
trenkia tų, kurie jį aplei
džia? ...” — skausmingai klau
sia jis vaidilą. Tame visuoti
niame Skirgailos nusivylime 
taip ir pajuntame visos pago
niškosios ano meto Lietuvos 
tragediją. Skirgailos asmuo 
įgauna epochos simbolio pras
mės.

Kaimo buitis
Šarūnas ir Skirgaila kaip 

kokie milžinai iškyla iš mig
lų pridengtos senovės. Tačiau 
Krėvė nesuteikia savo kūrybi
nio dėmesio tik į didingus kar
žygius. Nemažiau kaip niauru
sis Šarūnas traukia jį gimto
jo dzūkų kaimo žmogus, kurio 
pilkąją buitį nuo mažens jis 
gerai pažino, su kurio gausiais 
rūpesčiais rūpestėliais ir ne- 
taip dažnais džiaugsmais, su 
intymiomis svajonėmis bei 
mintimis artimai susigyveno. 
Apsakymų rinkinyje “Šiaudi
nėj pastogėj” Krėvei ne tiek 
rūpėjo atvaizduoti viršinį kai
mo gyvenimą ir jo buitines pro
blemas, kiek su psichologo 
akylumu įžvelgti žmogaus vi
dun ir parodyti, kiek daug ten 
nekartą glūdi dvasino turtin
gumo ir grožio, kurio net ir ne
būtume tikėjęsi pilkame šiau
dinės pastogės žmoguje. Štai 
“Bobulės varguose” su didele 
autoriaus simpatija išryškin
tas nuolatinio darbo nuo anks
tyvo rytmečio iki vėlumos iš
vargintos kaimo senutės moti
niškas rūpestingumas ir atlai
dus gerumas suteikia visam pa
sakojimui žavios moralinės ši
lumos.

Gamta ir žmogus
Viena iš pagrindinių temų 

Krėvės apsakymuose yra gam
ta ir žmogus. Gamta čia nėra tik 
gražus peizažas, nėra tik deko
racija, kur vyksta kaimo žmo
gaus gyvenimas. Gamta — tai 
didžiulė jėga, kuri stipriai 
veikia šiaudinės pastogės žmo
gų, nekartą nulemdama ne tik 
jo nuotaikas, bet ir jo pažiūras 
bei veiksmus. Gamta jam tebė
ra gyva kaip ir pirmykščiam 
senovės žmogui, ir jis įdėmiai 
įsiklauso į jos balsą.

Apsakyme “Perkūnas, Vaiva 
ir Straublys” kalba senas sker
džius: “Štai tau medžiai švokš
čia. Ko jie švokščia, tu neži
nai, o aš jau žinau. Štai ten pjo
vėja pabarėje dainuoja, o kam 
ji dainuoja, tu nesupranti, o 
aš jau suprantu. Štai tau kregž
dė ant kraigo trailiuoja, — ko 
ji trailiuoja, tu neišmanai, o 
aš kaip save suprantu. Tau vė
jas plaukus kilnoja — ir 
tiek! ... — O man jis ausysna 
kušta. . .”

Vainoras, žmonių pramintas 
bedieviu, sename kapinyne sė
dėdamas, pasirodo mums lyg 
koks išminčius, atspėjęs gy
venimo ir gamtos mįslę: “Bet
gi aš vis juntu, kad ten kaž
kas gyvena, ir gana. Ten kry
žius, ir tasai, rodosi, gyvas. 

Detalė iš jungtinio 250 dainininkų-ių choro, atlikusio dalį meninės pro
gramos Vasario 16 minėjime Toronte-Mississaugoje Nuotr. St. Dabkaus

Tik gyvybė ten kitoniška, ra
mi, ne tokia kaip žmonių tar
pe. Sėdi ten žmogus, ir vis ro
dosi, kad štai, štai vienas aki
mirksnis — ir tu sužinosi di
delę didelę paslaptį ir būsi 
tokis pat ramus. Neberūpės 
tau tada nei javai, nei gyvuliai, 
nei bitės”.

Artimiausiai su gamta suau
gęs tai skerdžius Lapinas. Ži
las kaip žydinti obelis, bet dar 
pilnas gyvastingumo, jis sakosi 
gyvensiąs tol, kol stovės didžio
ji Grainio liepa. Bet štai Grai- 
nis, kažko papykęs, nukerta lie
pą. Lapinas miršta.

Tiesa, jo mirties priežastį 
galime visai realistiškai pa
aiškinti: per vestuves kiek ap- 
sikaušęs seniokas užmigo sode 
ant žemės, nušalo ir nebepagi- 
jo. Bet tai, pasakytume, tėra 
paviršutinė jo mirties prie
žastis, o tikroji yra ta, kad jis 
nebeteko noro gyventi: “Jau 
kad žmonės tokių medžių kaip 
liepa nesigaili, tai jie nieko 
nesigaili. Ė, mirti geriau, ne
gu tokiais laikais gyvenus!”

Jis staiga pasijuto atgyve
nęs savo amžių, nebetinkąs 
naujiesiems laikams. Mirė 
betgi ne tik Lapinas: visa se
noji epocha mirė. Mirė laikai, 
stebinę pilnutine žmogaus ir 
jį supančios gamtos sąsaja, 
kupini didžiulės vitalinės jė
gos, trykštantys nemeluotu 
gyvenimo džiaugsmu. Drauge 
su Lapinu užgeso skurdžiame 
“Šiaudinės pastogės” gyveni
me kažkas gražesnio, poetiš- 
kesnio. Apysakaitė baigiama 
melancholiška gaida: visi liūd
nai nusiteikę skirstosi iš lai
dotuvių, nes šmėkštelėjo krau
pus mirties šešėlis.

Krėvė buvo didelis savojo 
krašto gamtos mylėtojas. Va
saros atostogų sulaukęs, sku
bėjo iš tolimojo Kaukazo, kur 
mokytojavo, į gimtuosius Su
bartoms, čia klaidžiojo pa
ežerėmis, paupiais, po miš
kus, šnekėjosi su žilais sker- 
džiais, klausėsi senų padavi
mų, užrašinėjo dainas. Gimtoji 
šalis jam būvo gražiausia: 
“Daugel mūsų tėvynėje yra pui
kių ir gražių vietų, daugel yra 
šalių, kurios pagarsėjo senų 
tėvelių darbais, bet tarpu jų 
visų gražiausia ir garsiausia 
Dainavos šalis ...”

Visai kitokią gamtą jis pa
matė Kaukaze. Savo kalnų di
dingumu ji smarkiai veikė ra
šytoją, pamėgusį stiprias (pa
sakysime, šarūniškos) dvasios 
asmenybes. Žavėjosi Krėvė: 
“Miglos vis klosto balas ir gu
li klonių lygumose. Bet lieps
noja vėl saulės spinduliuose 
snieguotieji Kaukazo kalnai ir 
dar labiau audrina ilgesiu ma
no krūtinę. (...) Eitau ten pat
sai ir kitus šauktau, lėktau ten 
kur dega snieguotosios tolimų
jų kalnų viršūnės. (...) Vai 
jūs, kalnai, aukšti kalnai! Jūs 
laimingi, toli žibat ir audri
nai žmonių sielas! Vai jūs, kal
nai, jūs, galiūnai! Saulę mato
te, kada klonius dar tamsi nak
tis klosto”.

(Bus daugiau)
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EI KULTŪRINĖJE VEIKIOJE
Dail. Nijolės Palubinskienės 

grafikos darbų parodą -kovo 26- 
27 d.d. Klevelando Lietuvių Na
muose rengia “Giedros” korpora
cija. Ji yra laimėjusi kultūrinę 
Ohio lietuvių gydytojų $1.000 pre
miją, dalyvavusi gausiose grupi
nėse bei individualiose parodose, 
pasižymėjusi knygų iliustracijo
mis. Šiuo metu iliustruoja šv. Ka
zimiero 500 mirties metų sukak
čiai skirtą leidinį.

Fotomenininkas kun. A. Kezys, 
SJ, lankėsi pas Niujorko lietu
vius, sausio 16 d. surengusius jo 
nuotraukų parodą ir albumo “Chi
cago” sutiktuves Kultūros Židiny
je, pernai sutrukdytas netikėtos 
pūgos. Savo viešnagę jis pradė
jo jaunimui atnašautomis Mišio- 
mis ir Jam skirtu pamokslu. Kul
tūros Židinio salėje buvo sutelkta 
apie 120 gan didelio formato nuot
raukų atspaudų. Apie trečiąjį kun. 
A. Kezio, SJ, nuotraukų albumą 
“Chicago” kalbėjo Paulius Jurkus. 
Svečias Čikagoje yra įsteigęs lie
tuvišką “Galeriją” dailės darbų 
parodoms. Jis taipgi išleidžia spal
votus ten parodas turėjusių lietu
vių dailininkų darbų atvirukus su 
angliškais įrašais, kurių nemažą 
pluoštą buvo atsivežęs Niujorkan.

Dail. Giedrė Žumbakienė sau
sio 20 — vasario 27 d.d. dalyva
vo šeštojoje amerikiečių grafikos 
darbų parodoje, kurią Havajuose 
surengė sostinės Honolulu dailės 
akademija. Parodai buvo panau
doti rinktiniai geriausių grafikų 
kūriniai.

Jaunųjų muzikų konkursą Kle- 
velande buvo paskelbusi JAV LB 
kultūros taryba, vadovaujama 
pirm. Ingridos Bublienės, gavusi 
$2.000 iš JAV Lietuvių Fondo. 
Konkursą suorganizavo pianis
tas Andrius Kuprevičius, vertin
tojų komisijon pakvietęs tris ame
rikiečius muzikos specialistus. 
Koncertas vasario 19 d. įvyko Die
vo Motinos parapijos salėje. Ins
trumentalistų grupėje I premiją 
laimėjo fleitistė Asta Šepetytė, 
II — smuikininkai Atis ir Regina 
Bankai, pianistų grupėje I premi
ja teko Vytui J. Bakšiui, II — Da
liai Sakaitei. Daininkų grupėje
I premiją išsikovojo duetą iš G. 
Verdi “Rigoletto” dainavę sopra
nas Rūta Pakštaitė ir baritonas 
Carmen Valenčiūnas-De Michael,
II — sopranas Vita Polikaitytė. 
Pirmųjų vietų laimėtonai gavo po 
$400, antrųjų — po $300. Premi
jas įteikė JAV Lietuvių Fondo 
valdybos pirm. Viktoras Naudžius.

Dail. Česlovo Januso tapybos 
darbų paroda, skirta deimanti
nei jo amžiaus sukakčiai, Niujor
ko bei apylinkių lietuviams bus 
surengta kovo 19-20 d.d. Kultū
ros Židinyje. Parodos ruoša ir Č. 
Janušo pagerbimu rūpinasi JAV 
LB Niujorko apygardos sudarytas 
komitetas. Savo 75-tąjį gimtadie
nį Č. Janušas atšventė pernai, bet 
dėl įvairių priežasčių parodą teko 
perkelti į šiuos metus. Sukaktuvi
ninkas yra turėjęs rimtų širdies 
sutrikimų, pergyvenęs net kelias 
jos atakas, kol pagaliau prieš po
rą metų buvo padaryta atvira šir
dies operacija.

Tradicines dailės parodas Va
sario 16 proga kasmet surengia 
JAV LB Niujorko apygarda. Šie
metinė paroda, įvykusi vasario 
26-27 d.d. Kultūros Židinyje, bu
vo jau tryliktoji, susilaukusi be
veik 20 dalyvių. Parodos atidary
mui vadovavo LB Niujorko apy
gardos valdybos pirm. A. Vakse- 
lis, oficialų žodį tarė generalinis 
Lietuvos konsulas A. Simutis. Da
lyviams padėkojo vyriausias šios 
parodos tvarkytojas dail. J. Bag
donas, juos sveikino Niujorko Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos pirm. 
P. Vaškys. Vertintojų komisija 
— J. Bagdonas, P. Jurkus, P. Vaš
kys ir A. Vakselis paskyrė tris 
premijas už geriausius parodos 
kūrinius. LB Niujorko apygardos 
$300 premija teko dail. Pranui La
pei. M. K. Čiurlionio $200 — dail. 
Nedai Macelytei, šios parodos 
$100 — dail. Magdalenai Stankū
nienei. Premijų mecenatai — JAV 
LB kultūros taryba, LB Bushwi- 
cko apylinkė ir S. Kudirkos šau
lių kuopa Brooklyne. Apie pirmą
ją lietuvių dailės parodą Vilniu
je 1907 m. kalbėjo Paulius Jurkus. 
Vasario 27, sekmadienį, surengta
me literatūtos vakare savo kūri
nius skaitė: poetai — kun. Leonar
das Andriekus, OFM, Kotryna 
Grigaitytė, Audronė (Ona Balčiū
nienė) ir prozininkė Nelė Maza- 
laitė. Programą papildė aktoriai 
Vitalis Žukauskas ir Juozas Bo
ley Stepo Zobarsko nevele, Juozo 
Tysliavos eilėraščiais. Literatūros 
vakaru užbaigta tradicinė dailės 
paroda.

Plačiaekranis Lietuvos kino stu
dijos filmas “Skrydis per Atlantą”, 
vaizuojantis tragišką S. Dariaus 
ir S. Girėno žygį, bus rodomas 
Sovietų Sąjungos kino teatruose. 
Scenarijų su dramaturgu J. Glins
kiu yra parašęs to filmo rež. R. 
Vabalas. Filmo operatorius — J. 
Tamoševičius, dailininkas — A. 
Ničius. Pagrindinius vaidmenis su
kūrė: Dariaus — Kauno dramos 
teatro aktorius R. Sabulis, Girė
no — Vilniaus jaunimo teatro rež. 
E. Nekrošius. Filme taipgi vai
dina aktoriai — R. Adomaitis, J. 
Budraitis, E. Bajorytė, E. Masiu
lis, G. Girdvainis, G. Karka, A. 
Karka, G. Jakovlevas, M. Marti- 
sonė ir kt. Filmo kūrėjams tal
kino aviacijos konstruktoriai ir 
specialistai.

Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los kultūros rūmai turi muzikinę 
jaunimo studiją. Kauniečiams ji 
paruošė dviejų dalių spektaklį 
“Vade mecum” (“Eik su mani
mi”), panaudodama Justino Mar
cinkevičiaus kūrinius — “Homo 
sum”, “Pradžios poema” ir “Ika
ras”. Jaunimui talkino rež. S. Ru- 
binovas.

Tarprespublikinius studentų 
mišrių chorų konkursus kas ke- 
leri metai rengia Kauno politech
nikos institutas. Šiemetiniame 
šeštajame konkurse “Juventus-83” 
dalyvavo 17 chorų iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrai
nos ir Gudijos. Augštosioms Lie
tuvos mokykloms atstovavo — 
Kauno politechnikos instituto 
“Jaunystė”, Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto “Gabija”, Vil
niaus universiteto ir pedagoginio 
instituto chorai. Vertintojų ko
mitetas, vadovaujamas Vilniaus 
konservatorijos prof. A. Jozėno, 
pagrindinį “Juventus-83” prizą 
paskyrė Latvijos P. Stučkos uni
versiteto chorui “Juventus”.

Vilniaus filharmonija rengia 
koncertų ciklą “Jaunųjų debiu
tai”, kuriuose jau dalyvavo trys 
pianistai — Justinas Brūzga, Leo
nidas Melnikas ir Jūratė Sleinytė. 
Kompoz. prof. Konradas Kavec- 
kas šilčiausiai atsiliepė apie J. 
Šleinytės koncertą, kurin ji bu
vo įjungusi S. Vainiūno, J. S. Ba
cho, M. K. Čiurlionio, A. Skriabi
no, F. Chopino kompozicijas. 
Esą jaunoji pianistė koncerto da
lyvius pradžiugino visų kūrinių ne
priekaištingu atlikimu.

Krakių M. Katkaus vidurinės 
mokyklos kraštotyrininkai jo 130- 
tąsias gimimo metines paminėjo 
“Balanos gadynės” laikų insceni
zacija. Mikalojus Katkus (1852- 
1943) buvo agronomas, etnogra
fas, švietėjas, “Aušros” bei kitų 
lietuviškų raštų platintojas, bran
ginęs senolių palikimą. Juos gerb
damas, jis užsiaugino barzdą, val
gydavo iš medinio dubens. Paliko 
etnografinį aprašą “Balanos gady
nė”, apimantį antrosios XIX š. 
pusės gyvenimą. “Balanos gady
nė” buvo atspausdinta ketvirta
me “Mūsų tautosakos” tome 1931 
m., atskirai išleista 1949 m. Mo
kyklos vakaronėje dalyvavo M. 
Katkaus sūnūs Antanas ir Pranas, 
dukra Elena Savickienė. Jie su ve- 
lionies vaikaičiais uždegė bala
nas mokyklos salėje. Apie M. Kat
kaus gyvenimą ir veiklą kalbėjo 
kraštotyrininkų būrelio .vadovė 
A. Klimavičienė. Vakaronės da
lyviai susipažino su etnografiniais 
patiekalais, pagamintais pagal se
noviškus receptus.

Sol. Irena Milkevičiūtė, Vil
niaus operos sopranas, vilniečius 
pakvietė į kūrybinį savo vakarą 
Lietuvos meno darbuotojų rūmuo
se. 1976 m. ji yra laimėjusi pirmą 
vietą tarprespublikiniame jaunų
jų dainininkų konkurse Taline, 
1977 m. tapusi pirmosios premi
jos laureate sąjunginiame M. Glin- 
kos dainininkų konkurse Tašken
te, susilaukusi diplomo tarptau
tiniame P. Čaikovskio konkurse 
Maskvoje 1978 m. Sėkmingi sol. 
I. Milkevičiūtei buvo ir 1982 m., 
kai ji iš Budapešte įvykusio tarp
tautinio Z. Kodajo ir F. Erkelio 
konkurso parsivežė II laipsnio dip
lomą ir laureatės vardą. Operinio 
dainavimo studijas gilino garsia
jame Milano “La Scalos” teatre. 
Apie kūrybinius sol. I. Milkevi
čiūtės laimėjimus kalbėjo Vilniaus 
konservatorijos prof. Z. Paulaus
kas, o ji pati atskleidė savo nau
jus sumanymus. Kūrybiniam vaka
rui buvo paruošusi visiškai naują 
programą. Su pianistu R. Biveiniu 
sol. I. Milkevičiūtė atliko J. Ind
ros dainą “Saulė leidžias”, V. Vla- 
sovo “Bachčisarajaus fontaną”, R. 
Strausso “Serenadą”, “Vėlines”, 
arijas iš Ch. W. Glucko operos 
“Elena ir Paris”, iš J. Haydno ora
torijos “Metų laikai”. V. KsL
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š 21 milijono dolerių
= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius .... 8 % 
= 180-185 d. termin. ind.......... 81/4%
= term, indėlius 1 metų.........  872%
= term, indėlius 2 metų......... 83/4%
= pensijų s-tą............................11 %
= spec. taup. s-tą.................... 772%
= taupomąją s-tą ...................  7 %
= depozitų-čekių s-tą.............. 6 %
= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ................... 1472%
= mortgičius nuo 1172% — 13%

Kalgario tautiniu šokiu grupės narės šoka Sadutę per A. DUBAUSKAITĖS- 
CONDON vestuves 1982 m. Priešakyje - vadovė JULIJA VYŠNIAUSKIENĖ

Kanados įvykiai

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

AKTYVAI vir
KASOS VALANDOS:

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

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% jkainoto 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

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

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 į mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

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

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius 
Telefonai: 534-9286 • namų 537r2291

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

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

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

PARKSIDE -kET
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 Sov. Sąjungą

• 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 ,r Jana*'č'a'

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., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Spaudoje plačiai nuskambė
jo antras įvykis Kvebeko pro
vincijoje, liečiantis prancū
zų kalbos teisių gynimą. Jis 
yra susietas su angliška St. 
Mary’s katalikų ligonine Mont- 
realyje. Jos specialios prie
žiūros skyriuje 1981 m. pava
sarį vėžiu mirė 67 metų am
žiaus prancūzų kilmės mote
ris Marie Larose, kurios duk
ra Huguette tada padėkojo li
goninei už gerą motinos prie
žiūrą. Pernai rudenį ji staiga 
kreipėsi į prancūzų kalbos 
teises ginančią komisiją, ap
kaltindama ligoninę tų teisių 
pažeidimu. Ęsą mama nebuvo 
aptarnaujama prancūzų kal
ba. Tyrimo rezultatus dabar 
paskelbė komisijos pirminin
kas G. Cholette. Pasak jo, bu
vo nustatyta, kad ligonę aptar
navo 25 medicinos seserys, ku
rių 10 menkai arba labai men
kai moka prancūzų kalbą. Tad 
velionė 34% tame skyriuje pra
leisto laiko nesusilaukė ap
tarnavimo prancūzų kalba. Li
goninei įsakyta iki š. m. rugsė
jo 1 d. užtikrinti pilnas paslau
gas prancūzų kalba specialios 
priežiūros skyriuje. Priešin
gu atveju teks sumokėti $1.000 
baudą. Toks sprendimas suer
zino anglų kilmės montrealie- 
čius, nes esą oficialios kalbos 
teises Kanadoje turi ir anglų 
kalba.

Kanados valdžia gali suvėlin
ti pajamų mokesčio pataisas 
išlyginančių čekių atsiuntimą 
kanadiečiams. Tos pataisos at
liekamos, gavus užpildytus pa
jamų mokesčio blankus, kurie 
už 1982 metus turi būti nusiųs
ti iki š. m. balandžio pabaigos. 
Problemą sudaro lik šiol parla
mente nepatvirtinti pajamų 
mokesčio pakeitimai, susieti 
su 1982-83 m. biudžetu bei Vė
lesnėmis jo pataisomis. Finan
sų ministeris M. Lalondas pri
sipažino, kad čekių išsiunti
mą gali suvėlinti ne tik mokes
čio pakeitimų, bet ir paskolų 
valdžios iždui patvirtinimas. 
Kalbama, kad čekiai gal bus 
pradėti siuntinėti tik gegužės 
viduryje, kai juos pernai tuo 
laiku jau buvo gavę 6,5 milijo
no kanadiečių. Pernai iš 15 mi
lijonų pajamų mokesčio blan
kus užpildžiusių kanadiečių 
net 85% gavo čekius už darbo
vietėse atskaitytas perdideles 
įmokas. Galimą čekių suvėlini- 
mą kritikavo konservatorių 
atstovas parlamente T. McMil- 
lanas. Pasak jo, suvėlintų če
kių valdžios ižde sulaikyta su
ma tampa kanadiečių paskola 
vyriausybei, negaunanti jokių 
palūkanų. Čekių suvėlinimu 
naudojasi finansinės grupės, 
perkančios būsimus čekius. 
Jos moka tik 85% būsimo če
kio sumos, o sau gauna pilną 
jo vertę. Tokias sutartis pasi
rašo pinigų stokojantys kana
diečiai, teisę į būsimus čekius 
atiduodami finansinėms gru
pėms. Esą šiemet dėl ekonomi
nių negerovių ir siaučiančio 
nedarbo tokiomis nuostolingo
mis paslaugomis gali pasinau
doti apie 200.000 kanadiečių.

Ekonominėmis Kanados pro
blemoms išspręsti Kanados 
vyriausybė pernai rudenį su
darė karališką dvylikos as
menų komisiją, jos vadovu pa
kvietusi buvusį finansų minis
ter) D. Macdonaldą, prieš ke
letą metų pasitraukusį iš po
litikos. Jau tada šis žingsnis 
buvo sutiktas kritiškai. Savo 
sprendimus komisiją turi pa
ruošti per trejus metus, o jų 
reikia dabar. Po trejų metų ga
li būti visiškai kita ekonomi
nė būklė ir netgi kitos parti
jos valdžia Kanadoje. Protes
to balsus dabar sukėlė pa
skelbti atlyginiamai tos komi
sijos nariams. Pirm. D. Mac- 
donaldui už kiekvieną darbo 
dieną bus mokama po $800, ki
tiems nariams — nuo $350 iki

$750. Posėdžiams už gyvena
mosios vietovės ribos apmo
kama kelionė ir dargi pride
dama $125 maistui ir viešbu
čiams. Daugiausia priekaištų 
susilaukė D. Macdonaldui skir
tas $800 atlyginimas už darbo 
dieną. Ministeris pirm. P. E. 
Trudeau atsikirto, kad iš tikrų
jų jis gaus tik $350, o likusio
ji dalis teks vienai Toronto 
advokatų firmai, kurios narys 
yra D. Macdonaldas. Pastara
sis viešai prasitarė, kad jis 
esąs vertas daugiau negu $800 
už darbo dieną.

Svarų vedamąjį šiuo klausi
mu paskelbė Toronto dienraš
tis “The Globe and Mail”, skai
tomas visoje Kanadoje dėl sa
vo stipraus ekonominio sky
riaus. Jame kritiškai žiūrima 
į D. Macdonaldui pažadėtus 
$800 už darbo dieną. Jeigu jis 
dirbtų penkias dienas per sa
vaitę ir paimtų mėnesį atosto
gų, per metus gautų $192.000. 
Atsisakęs atostogų, susilauktų 
$208.000. Dienraščiui toks at
lyginimas atrodo nepriimtinas, 
kai paties Kanados ministerio 
pirm. P. E. Trudeau metinė al
ga tėra $124.000. Per penkis 
pirmuosius savo veiklos mėne
sius karališkoji ekonominė ko
misija, dar net pilnai nesuda
ryta, jau spėjo išleisti milijo
ną dolerių.

Australiečių viešnagė 
Toronte

Australijos lietuvių sportinin
kų viešnagei sudarytas komitetas 
iš sporto ir visuomenės atstovų 
jau turėjo tris posėdžius.

Australijos lietuviai sportinin
kai atvyksta į Torontą 1983 m. bir
želio 17, penktadienį, ir birželio 
21, antradienį, išvažiuos Čikagon, 
kur dalyvaus Il-siose Pasaulio Lie
tuvių Sportinėse Žaidynėse (birže
lio 26 — liepos 2).

Toronte numatyta ši programa.
Birželio 17, penktadienį, austra

liečių parvežimas dviem autobu
sais iš aerodromo į viešbutį ir 
paskirstymas nakvynėms pas To
ronto lietuvius.

Birželio 18, šeštadienį, sporto 
varžybos nuo 9 v.r. iki 6 v. vakaro 
Lansdown ir College mokyklos sa
lėse. Šiose varžybose be australie
čių dalyvaus: Londono “Tauras”, 
Hamiltono “Kovas”, Montrealio 
“Tauras”, Toronto “Aušra” ir “Vy
tis”. Vakare —jaunimo šokiai Pri
sikėlimo salėje. Tuo metu ten vyks 
Karavanas.

Birželio 19, sekmadienį, 9— 11.30 
v. r. pamaldos visose šventovė
se. Po pamaldų iki 6 v. v. sporti
nių varžybų tęsinys. Tinklinio var
žybos vyks Anapilyje. Golfinin- 
kus į žaliuosius laukus išsives 
Toronto Lietuvių Golfo Klubo na
riai. 6 v.v. — didysis balius Toron
to Lietuvių Namuose.

Birželio 20, pirmadienį, nuo 9 
v.r. iki 5 v.v. išvyka į Niagara Falls 
dviem autobusais. 7 v.v. tęsinys 
sportinių varžybų, miesto apžiūrė
jimas arba vakaras Karavano me
tu Prisikėlimo salėje.

Birželio 21, antradienį, 10 v.r., 
priėmimas pas Toronto burmistrą 
ir Toronto australiečių bendruo
menę. 1 v.p.p. atsisveikinimo vai
šės Toronto Lietuvių Namuose, 4 
v.v— į areodromą.

Komitetas ruošiasi kreiptis į lie
tuvių institucijas ir asmenis pa
ramos. Komiteto nariai netrukus 
pradės šį vajų parapijose ir lan
kys torontiškius namuose. Bus pra
šoma taip pat sportininkus pri
imti į šeimas. Netrukus gausime 
vardinį atvykstančiųjų sąrašą. 
Gal atsiras pažįstamų ar gimiAių, 
kuriuos artimieji galės pasikvies
ti į savo namus.

Australijos lietuviai sportinin
kai Toronte bus sutinkami jau tre
čią kartą. (1972 m. lankėsi jų krep
šinio rinktinė, 1978 m. buvo at
vykę į I-mąsias Pasaulio Lietu
vių Sportines Žaidynes). Šį kartą 
atvyksta žymiai gausesnė grupė. 
Australijos lietuviai sportinin
kai yra gerai susiorganizavę ir jų 
pasirodymas visuomet palieka 
malonų Įspūdį. Nuoširdus ir rū
pestingas priėmimas sportininkų, 
viešėjusių Australijoje, dar ir

Ateitininkų žinios
Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 

vasaros stovyklos vadovų kursai 
vyks balandžio 9 d. (9 v.r. — 8 v.v.) 
Ateitininkų Namuose Lemonte. 
Visi vyresnieji moksleiviai, ku
riem iki liepos mėnesio bus suėję 
16 metų, ir studentai ateitininkai 
yra kviečiami šiuose kursuose da
lyvauti. Pagal Mičigano valstijos 
įstatymus, yra reikalaujama, kad 
kiekvienas, norintis vadovauti 
Dainavoje, privalo pereiti pasi
ruošimo kursus ir būti 16 m. am
žiaus. Kursams vadovaus Janina 
Udrienė ir Birutė Bublienė.

Norintieji vadovauti š. m. jau
nųjų ateitininkų stovykloje pri
valo registruotis iki kovo 31 d. 
pas Birutę Bublienę, 255 Green
wood, Birmingham, Michigan 
48009, USA. Gavę jūsų registraci
jas, išsiųsime pasiruošimo me
džiagą, kurią turėsite perskai
tyti prieš atvykdami į kursus. Re
gistracijos lape pažymėkite var
dą, adresą, telefoną, amžių ir sa
vo polinkius kokioje nors srity
je, pvz. sporte, mene ir t.t. Re
gistracijos kaina $10.

Visi ateitininkai, ypač sendrau
giai, kviečiami dalyvauti balan
džio 4, pirmadienį, 7 v.v., Prisikė
limo šventovėje rengiamoje mal
dos valandoje už Tėvynę. Vakarui 
yra paruošta speciali programa. 
Po jos — kavutė ir sendraugiams 
trumpas einamų reikalų prane
šimas.

Sendraugių stovykla Dainavo
je įvyks rugpjūčio 7-14 d.d. Mo
kestis už patalpas — $65 šeimai 
(atskirai už maistą). Pernai ke
lios ateitininkų šeimos negavo 
kambarių, todėl šiemet registra
cija ateitininkams priimama iki 
birželio 15 d. (po to atvira visiems) 
pas Vytautą Šoliūną, 115 Stephen 
St., Lemont, IL 60439, USA.

Kun. dr. A. Paskųs sutiko atvyk
ti į Toronto ateitininkų metinę 
šventę gegužės 28-29 d.d. pasida
linti mintimis su studentais ir 
sendraugiais. L. U.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmijos pirm, 

v.s. fil. S. Miknaitis iš Čikagos ko
vo 5-6 d.d. lankėsi Toronte, daly
vavo sukaktuvinės stovyklos org. 
k-to posėdyje ir atidarė Kaziuko 
mugę. i

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų surengta Kaziuko mugė kovo 
6 d. Prisikėlimo salėse buvo itin 
gausi lankytojais. Labai gerai 
veikė ir visus lietuviškais valgiais 
pasotino tėvų k-to ir vyr. skaučių 
— sk. vyčių valgyklos. Draugovių 
paviljonai nepasižymėjo didesniu 
originalumu, bet k-jos buvo įver
tinti. Pirmą vietą ir $30 laimėjo 
jaun. skaučių paviljonas “Trakai”, 
antrą — $20 “Dainos” skaučių dr- 
vė, trečią — $10 vilkiukai. V. sk. 
dail. Snaigės Šileikienės paveiks
lą laimėjo H. Bukauskas.

• Šį mėnesį sueina 60 metų, 
kai Šiauliuose pasirodė pirmas 
“Skautų Aido” nr. Sukaktis bus 
plačiau paminėta sukaktuvinė
je stovykloje. Toronte “Skautų 
Aidas” buvo leidžiamas 13 metų. 
Kaziuko mugės metu “Sk. A.” au
kojo: po $10 — A. Stepaitienė ir 
A. Jucys, $8 — St. Draugelienė, 
$4 — J. Dambaras, $3 — M. Kaza
kevičienė. Nuoširdus ačiū. Šiais 
sukaktuviniais metais visi kvie
čiami surasti bent po vieną nau
ją prenumeratorių.

• Romuvai aukojo: $50 — E. 
Senkuvienė, $20 — dr. J. Yčas. 
Skautiškas ačiū.

• Sukaktuvinės stovyklos org. 
k-to posėdis — kovo 29 d. 7.30 v.v., 
br. Česlovo namuose.

• Jūr. ps. R. Namikas, v. vi. V. 
Valaitis (dabar gyvenąs Bosto
ne) ir j.v.s. B. Stundžia vasa
rio mėn. buriavo Bahamų vande
nyse.

• Sukaktuvinių metų proga
skautų-čių vienetams LSS tauti
nio auklėjimo skyriai išsiunti
nėjo nurodymus apie uždavinį te
ma “Parapija ir mes”. Vienetų pa
ruošti darbai — plakatai, karū
nos, kryžiai, koplytėlės bus pa
naudoti sukaktuvinėje stovyklo
je. • Č. S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indėl. 
81/4% už 6 mėn. term, indėlius 
8'/2% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
91/4% už 3 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.)

PARAMA
= IMA:
Z už asmenines
S paskolas nuo...........14 %
” už nekilnojamo turto pa-
- skolas (mortgages):
Z su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................113/4%
Z 2 metų ...................12’/z%
Z 3 metų ...................13 %
- (fixed rate)

-j su keičiamu nuošimčiu
Z 1, 2 ar 3 metų ........ 11’/?%
S (variable rate)

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

ir 532-1149 M6P1A6

Į REALTOR

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 parūpi n i me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Daiva T. Dalinda, b.a.

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

šiandien gyvas mūsiškių atminty
je. Taigi, mieli Toronto lietuviai, 
kai bus į jus kreiptasi, nuoširdžiai 
paremkite šį jaunimo organizuo
jamą susitikimą. Sig. K.

AUŠROS ŽINIOS
“Etobicoke Recreations League” 

krepšinio pirmenybėse kovo 8 d. 
Vincent Massey gimnazijos patal
pose Aušros vyrai laimėjo prieš 
“Library” komandą 77:75 (36:40). 
Rungtynės buvo gero lygio. Abi 
komandos išvystė greitą žaidimą, 
bet labai atsargų, nes pirmą pus- 
laikį 40:36 “Library” baigė savo 
naudai. Aušra išlygino rezulta
tą 10 min. iki rungtynių pabaigos 
ii- abi komandos rinko tašką po 
taško. Dvidešimt sekundžių iki 
rungtynių pabaigos R. Underys 
įmetė lemiantį krepšį ir rungty
nes laimėjo 77:75.

Aušros komandoje žaidė R. Kak
nevičius 12, S. Žulys 23, M. Džiu- 
ba 6, E. Norkus 2, K. Bartusevi
čius, V. Dementavičius, V. Gata- 
veckas 16, R. Underys 12, A. Valiū
kas 6. K.Š.

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

ZHIofotP Simpson’s, 176 Yonge St., 
zlllOICllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

ASMENINIUS ir KOMERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS
(INCOME TAX)

patikimai ir tiksliai Jums apskaičiuoja ir užpildo mokesčių 
srities patarėjas (consultant)

Vladas Geringas.
Mokesčių mokėtojui jis nustato priklausančius atskaitymus, kredi
tus ir nuolaidas, kad išeitų mažiausia ir teisėta mokesčių suma. 
Pajamų mokesčiai užpildomi su kompiuterio pagalba. Tikslumas 
yra garantuotas. Jeigu atsirastų nesklandumų mokesčių valdyboje 
(tax department), VLADAS GERINGAS Jums atstovaus be atskiro 
atlyginimo.

Geras užpildymas visada apsimoka.
Nuolaida pensininkams ir studentams. Pajamų mokesčių specialis- 
tas-patarėjas Vladas Geringas yra pasiruošęs Jums pagelbėti 
sekmadieniais, 9.30 v. r. — 12.30 v. p. p., Prisikėlimo parapijos 
patalpose.
Dėl informacijos skambinkite Toronte savaitės dienomis tarp 9 v.r. 
ir 5 v.p.p. tel. 362-0167 arba tel. 537-3508 (lietuviškai).



SKAITYTOJAI PASISAKO
KNYGOS APIE R. KALANTĄ

“TŽ” 1983.11.24 L. R. paskelbė 
str. “Čekų — Palachas, lietuvių 
— Kalanta”. Jis aprašo susideginu
sio Palacho tragediją, pagiria 
čekų publicistą Jiržį Ledererį, 
kad jis parašęs apie tą kankinį 
studiją, pavadintą “Janas Pala
chas - biografinė apybraiža”, ir 
baigia savo rašinį, priekaištau
damas lietuviams rašytojams: “Tu
rime daug rašytojų, bet savojo 
Jiržio Ledererio neturime”.

Į tą priekaištą galėčiau atsaky
ti: gal ir turime daug rašytojų, 
bet, deja, turime mažai skaityto
jų ... Jei L. R. taip domėjosi li
teratūra apie R. Kalantą, tai knyga 
apie tą didvyrį pasirodė mūsų kny
gų rinkoje 1976 m., t.y. dviem me-, 
tams praėjus nuo Kauno tragedi
jos. Tai Vyt. Alanto “Romas Ka
lanta”, 114 psl., iliustruota. Dail. 
S. Smalinskienės viršelis. Tira
žas 1,000 egz. Rodos knyga seniai 
išparduota, bet teko patirti, jog 
“TŽ” redakcijoje dar esąs vienas 
egz. L. R. ten tą knygą, manau, dar 
galėtų gauti. A. V.

NE TIK SOCIALISTAI
“TŽ” 1983 m. 8 nr. “Skraidan

čios bombos” (Kanados įvykiai) 
rašinyje minimos (teisingai) vien
pusiškos demonstrantų pastangos 
prieš Vašingtoną. Sakoma: “Liūd
niausia, jog kaikurie NDP parla
mentarai kelia balsą, kurių par
tijos politika dažnai sutampa su 
Maskvos”. Tačiau jie nevieni! “The

Globe & Mail” vasario 24 d. laido
je paskelbė laišką, pasirašytą įvai
rių Kanados žymūnų, arkivyskupo 
bei Kanados R. katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininko — Henri 
Legare ir eilės kitų krikščionių 
konfesijų pirmūnų.

“TŽ” turi atsakomybę objektyvu
mui, kai mūsų tikybos pirmūnai — 
vyskupai JAV-se ar Kanadoje “šv. 
Markso” ekonomijos patarimus 
duoda ar priešbombinius sovie
tams pataikaujančius sentimen
tus skelbia.

Edmundas Petrauskas, 
London, Ontario 

Red. pastaba. Šiuo klausimu ver
tėtų atkreipti dėmesį į JAV Lie
tuvių Katalikų Kunigų Vienybės 
laišką JAV vyskupams, kurio 
santrauka išspausdinta “TŽ” 1983 
m. 6 nr.

SANTYKIAI SU ŽYDAIS
Noriu pareikšti savo nepasiten

kinimą dėl “TŽ” spausdinamų žy
dų aiškiai vienašališkų ir labai 
agresyvių lietuvių atžvilgiu 
straipsnių. Taipgi man sunku skai
tyti perdėtai nuolaidūs ir labai 
pataikaują žydų oponentų atsaky
mai bei jų originalūs straipsniai. 
Pataikavimas niekad nepakeis 
neteisingos ir neigiamos žydų lai
kysenos lietuvių atžvilgiu. Jų lai
kyseną kitataučiams matome Izra
elio santykiuosenoj su arabais. 
Tik aiškiais bei griežtais atsikir
timais ir jų niekšybių demaska
vimu mes galime gintis nuo žydų 
užsipuolimų, o ne pataikavimais.

Bronė Vyčinienė
Courtenay, B.C.

Prisikėlimo parapijos 
trisdešimtmetis

parapijos

papuoš- 
dalyvių, 
tarybos 

kviesda-

Septyni tūkstančiai lietuviškai veiklai
Iš metinio Prisikėlimo bankelio narių susirinkimo Toronte

Metinis Toronto Prisikėlimo 
Parapijos Kredito Kooperaty
vo susirinkimas įvyko š. m. ko
vo 6 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Iš 3000 narių dalyvavo 
266. Susirinkimą pradėjo 
pirm. dr. S. Čepas ir pakvie
tė kleboną kun. A. Simanavi
čių, OFM, sukalbėti maldą už 
mirusius narius. 1982 m. mirė 
12 narių, kaikurie išstojo, 
bet įstojo daugiau narių, tai 
kooperatyve narių skaičius 
paaugo 53.

Sekretorius V. Vaičiūnas 
perskaitė pernykščio visuo
tinio susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas su viena 
pataisa. Valdybos pirm. dr. 
S. Čepas pranešime pasidžiau
gė, kad jau 20-tą kartą daro 
pranešimą. Metai, prasidėję 
su nuostoliais dėl nepastovių 
palūkanų, pasibaigė su gra
žiu pelnu. Nekilnojamo turto 
paskolos buvo išduotos žemom 
palūkanom, o už indėlius te
ko mokėti žymiai‘augštesnes. 
Nuostoliai būtų buvę padengti 
iš rezervų, tačiau baigėsi la
bai gerai. Lietuvių švietimo 
ir kultūrinei veiklai buvo 
skirta $7,571 aukų. Didžiau
sia auka buvo paskirta Toron
to Maironio mokyklai — $1,771. 
Pasaulio Lietuvių Dienoms — 
$1000, Vasario 16 gimnazijai 
— $500 ir po mažiau kitiems. 
Iš viso šiais metais sušelpti 
25 lietuviški vienetai. Pirmų 
ninkas padėkojo kooperatyvo 
reikalų vedėjui R. Underiui, 
tarnautojams ir valdybos bei 
komisijų nariams už sąžinin
gą darbą ir visiems nariams 
už talką.

Vicepirm. S. Kaknevičius 
pranešė apie metinį balansą 
ir finansinę veiklą. Koopera
tyvas visiems nariams užmo
ka nario mokestį, drauda, duo
da nemokamus čekius ir be 
mokesčio priima visų sąskai
tų apmokėjimą. Tai yra dide
lė parama nariams. Šiuos me
tus kooperatyvas baigė su 
$20,912,580 aktyvu ir su $85,203 
pelnu.

Paskolų komisijos pirminin
kas Al. Kuolas pranešė, kad 
metų laikotarpyje nariai pra
šė 110 paskolų, kurių tik dvi 
nebuvo patvirtintos, o nekil
nojamo turto paskolų prašė 86,— 
kurių buvo patvirtintos 82.

• Ankstesnes paskolas visi mo
kėjo gerai ir nereikėjo nė vie
no namo perimti.

Revizijos komisijos pirm. 
E. Girdauskas pranešė, kad 
kas mėnesį buvo daroma revi
zija. Viskas rasta tvarkoje.

Kooperatyvo veiklą tikrina 
ir diplomuotas buhalteris

Kovo 13 d. torontiškė Prisi
kėlimo parapija paminėjo savo 
gyvavimo trisdešimtmetį reli
gine ir kultūrine iškilme. Per 
10 v.r. Mišias giedojo parapi
jos choro vyrai ir sol. A. Sima
navičius, per 11.30 v.r. Mišias 
— parapijos choras, vad. V. Ve- 
rikaičio. Pamokslus sakė kun. 
P. Baltakis, OFM, provincijo
las, anksčiau daugelį metų 

, darbavęsis šioje parapijoje.
Po pietų parapijos salėse 

buvo surengta vakarienė su 
menine programa. Jau prieš 5 
v.p.p. dalyviai rinkosi į para
pijos kavinę, kur vaišinosi 
specialiai paruoštu vaisvyniu 
(punšu) ir dailiais užkandė
liais. Programą didžiojoje sa
lėje, kur prie gražiai 
tų stalų laukė 400 
pradėjo
pirm. V. Taseckas, 
mas tylos minute pagerbti mi
rusius ir trumpai perbėgda
mas parapijos atliktus darbus.

Po jo scenoje pasirodė vie
nas po kito plačios meninės 
programos atlikėjai solistai: 
A. Simanavičius, J. Sriubiš- 
kienė, R. Strimaitis su V. Ve- 
rikaičiu, S. Žiemelytė, L. Mar
cinkutė ir parapijos choras. 
Solistams ir chorui akompana
vo P. Vytas ir L. Marcinkutė. 
Chorui dirigavo V. Verikaitis 
ir L. Marcinkutė (moterų cho
rui). Dainos, nors kaikurios 
daug kartų girdėtos, skambė
jo maloniai ir įspūdingai. Dar 
mažai girdėtas dalykas buvo V. 
Verikaičio ir R. Strimaičio 
atliktas duetas A. Budriūno 
“Per amžius teka Minija”. 
Įspūdingai skambėjo J. Stro- 

___ _ lios “Vai ir prijojau”, kurį 
revizorius George atliko solistės S. Žiemelytė, 

L. Marcinkutė ir parapijos cho
ras. Stipriausią įspūdį pali
ko St. Šimkaus kantata “Atsi
sveikinimas su tėvyne” (žodžiai 
A. Baranausko). Solistines da
lis atliko L. Marcinkutė, S. Žie
melytė, R. Strimaitis. Chorui 
dirigavo V. Verikaitis.

Vyriausias lietuvių pranciš
konų vadovas kun. P. Baltakis 
iš JAV savo žodyje prisiminė 
savo veiklą Toronte ir iškėlė 
Prisikėlimo parapiją kaip vie
ną veikliausių ir geriausiai or
ganizuotų parapijų išeivijoje. 

$50. — Susirinkimas’ baigtas Linkėjo daugiau dėmesio 
per vieną valandą. Po susirin- kreipti į jaunąsias šeimas, kad 
kimo visi buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais, pyragais ir 
kava.

Organizacijos, gavusios pa
ramos iš kooperatyvo, turėtų 
paskatinti savo narius būti 
šio kooperatyvo nariai^. Ypač 
mokyklos mokiniams reiktų 
kas metai skirti bent vieną pa
moką apie kooperatyvo naudą 
kiekvienam lietuviui ir paska
tinti atidaryti savo ašmenines 
sąskaitas. Dabar kaikurie ga
vusieji pašalpas net nesusi
pranta parašyti padėkos. Se
kančiais metais reiktų kritiš
kiau vertinti jų prašymus.

Kooperatyve galima turėti 
vardinius čekius. Valdybos 
nariai pageidauja, kad mūsų 
prekybininkai ir profesiona
lai turėtų verslo sąskaitas.

Dr. S. Čepas, Al. Kuolas ir 
J. Tamulionis be pertraukos 
dirba kooperatyvo valdomuose 
organuose nuo kooperatyvo 
įsteigimo 1952 m. Dabar va- 
dovybėn yra išrinkti šeši iš 
vienuolikos jaunesnės kartos 
asmenys. Taigi kredito koope
ratyvas auga ir jaunėja.

V. Matulaitis

George H. Strohyj. Pagal jo 
pranešimą, metinis balansas, 
nepaskirstytas pelnas, rezer
vai, bendri fondai buvę patik
rinti pagal nustatytus reika
lavimus ir viskas rasta tvar
koje. Pirmininkui dr. S. Čepui 
pasiūlius, i
H. Strohyj patvirtintas 1983 
metams.

Iš valdomųjų organų kaden
ciją baigė šie nariai: valdy
bos — S. Kaknevičius, paskolų 
k-jos — Al. Kuolas ir revizijos 
k-jos — E. Girdauskas. Tie pa
tys nariai sutiko kandidatuo
ti. Kitų kandidatų niekas ne
siūlė. Taip visi tie patys bu
vo perrinkti naujam trejų me
tų laikotarpiui.

Atsilankiusiems į susirinki
mą loterijos būdu buvo paskir
ta dešimt laimėjimų po $25 ir

joms lietuviška parapija nebū
tų tiktai močiutė, bet ir moti
na, kuriai rūpi ateitis, patarė 
pergreitai nenurašyti ir miš
rių šeimų. Statistiškai imant, 
parapija nemažėjanti. Per 30 
metų pakrikštyti 1353, suktuok- 
tos 652 poros, palaidoti 536.

Programos vedėjas V. Tasec- 
kas perskaitė garbęs svečių ir 
buvusių parapijos tarybos pir
mininkų sąrašą,' o baigiamąjį 
žodį tarė dabartinis klebonas 
kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
išreikšdamas nuoširdžią padė
ką visiems parapijos darbuo
tojams, iškilmės rengėjams, 
programos atlikėjams ir vi
siems iškilmės dalyviams, kar
tu pasidžiaugdamas, kad para
pijos nebeslegia skolų našta. 
Jam sugiedota “Ilgiausių me
tų”, kurių linkėjimais ir baig
ta sukaktuvinė iškilmė.

Salės sceną puošė dail. A. 
Totoraitienės didelė deko
racija, vaizduojanti tris lietu
viškus kryžius. Bv.

London, Ontario
PARAPIJOS REKOLEKCIJOS — 

kovo 18-20 d.d. Pamaldos ir pa
mokslas penktadienį ir šeštadie
nį vakarais 7.30, sekmadienį — 
9 ir 11 v. ryto. Vedėjas kun. Ra- 
faelis Šakalys, OFM.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDOS: D. Ketvirtadienį 7 v.v., 
D. Penktadienį 3 v.p.p., D. Šešta
dienį 7 v.v. Velykų sekmadienį, 
7 v. ryto, Kristaus Prisikėlimo 
apeigos ir Mišios; 11 v.r. — Mišios.

METINĖ PARAPIJOS VAKA
RIENĖ — balandžio 23, šeštadie
nį. Koresp.

“All THE

Sudbury, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už suruoštą 
man staigmeną 65-tojo gimtadie
nio proga rengėjams — Jadvygai 
ir Zigmui Labuckams; dalyviams: 
žmonai Aldonai, J. B. Stankams, 
K. O. Poderiams, V. O. Stepšiams, 
J. V. Marozevičiams, E. D. Rot- 
kiams, A. J. Gataučiams, P. B. Vi
sockams, J. E. Staškams, J. G. 
Prunskams, L. Griškonienei, J. 
Petrėnui, J. Bataičiui, P. Liutkui, 
VI. Kriaučeliūnui, A. Juozapavi
čiui, V. Bružui, L. Baltučiui, P. 
Juteliui, S. Lencui, A. Braškiui; 
sveikinusiems raštu — Vilniaus 
Šaulių Rinktinės vardu — J. Šiau- 
čiuliui ir G. Gabriui Montrealy- 
je, Maironio kuopos garbės nariui 
— šauliui St. Jokūbaičiui Toronte. 
Nuoširdi padėka visiems už vertin
ga dovaną. Lietuviškas AČIŪ.

Juozas Kručas

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

TORONTO
Šv.Rašto seminaras, vadovau

jamas seselės O. Mikailaitės, 
įvyko vasario 25-26 d.d. Prisi
kėlimo ir L. Vaikų Namų patal
pose. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo svečias iš Niujorko kun. 
prof. A. Rubšys, Šv. Rašto ži
novas ir keleto šios srities kny
gų autorius. Seminaro tema — 
“Kūrimas ir atkūrimas”. Susi
kaupimo nuotaikai sudaryti 
buvo parodytos skaidrės, pa
rinktos iš vietovių, kuriose 
Kristus vaikščiojo. Šeštadie
nio programa vyko L. Vaikų 
Namų salėje. Ją pradėjo se
selė O. Mikailaitė įdomiai pa
ruošta paskaita “Šv. Raštas 
ir mes”. Kun. A. Rubšys pir
moje paskaitoje “Žmogaus kū
rimas Pradžios knygoje”, gvil
deno mįslingą žmogaus paslap
tį, remdamasis graikų ir egip
tiečių meno paminklais, mito
logija ir Šv. Raštu. Po pietų 
pertraukos buvo antroji pa
skaita “Žmogaus atkūrimas — 
atpirkimo paslaptis”. Svečio 
ramus tonas ir gilus temos 
gvildenimas nuteikė klausy- 
"tojus susimąstyti. Popietė 
buvo užbaigta šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Seminare 
dalyvavo apie 100 klausyto
jų. Dalyvių pageidavimu sve
čias mielai sutiko vėl atvykti 
pas mus ir tęsti šį įdomių ir 
aktualių paskaitų ciklą.

Toronto Lietuvių Pensinin
ku Klubo susirinkime kovo 
2 d. aptarta daug svarbių rei
kalų. Rūpinamasi gauti leidi
mą slaugos namams — senelių 
prieglaudai prie statomų pen
sininkų namų (jau pastatyti 5 
augštai). Slaugos namų projek
tą remia lietuvių institucijos 
bei organizacijos. Vykstant 
pensininkų namų statybai, įsi
gytas verslo telefonas su au
tomatiniu atsakinėtoju. Butų 
nuomojimas pensininkų na
muose tęsiamas toliau. Suin
teresuoti- prašomi kreiptis į 
J. Pošką tel. 244-8893. Bus 
pasistengta pašalinti visas 
kliūtis. Nepasiturintieji gaus 
25% nuolaidą. Svarbu išnuo
moti butus prieš pastato už
baigimą. Atlikę butai bus nuo
mojami kitataučiams pagal 
valdžios įstatymą; Metinis pen
sininkų klubo , susirinkimas
— balandžio 5, antradienį.

Adv. Algis Pacevičius, ku
ris dažnai susiduria su testa
mentų sudarymu bei jų vykdy
mu, renka žinias apie galimy
bes pasiųsti testamentinius 
palikimus į sovietų okupuotus 
kraštus, ypač Lietuvą. Turin
tieji praktinio patyrimo toje 
srityje prašomi paskambinti 
įstaigos telefonu 762-7393 ar
ba namų 233-0303.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiem už mums 

suruoštą staigmeną — vaišes 25 
metų vedybų sukakties proga.

Dėkojame parapijų klebonams
— kun. Aug. Simanavičiui, OEM-, 
ir kun. J. Staškui už sukalbėtą 
maldą bei sveikinimus. Nuošir
di padėka D. ir L. Garbaliaus- 
kams, D. ir V. Paškovičiams, B. 
Ramanauskienei, V. Meiluvienei, 
I. Paškauskienei, I. Mačikūnienei, 
D. Šakienei ir O. Yčienei už or
ganizavimą, įdėtą darbą ir rūpes
tį. Dėkojame mūsų pabroliam, 
pamergėm, giminėm ir visiem ne- 
pagailėjusiem laiko praleisti su 
mumis tą vakarą.

Jūsų visų dalyvavimas, sveiki
nimai ir dovanos bus mums ilgas 
ir brangus prisiminimas.

Vida ir Vytas Paškai

Solistė VILIJA MOZŪRAITYTĖ, 
neseniai atvykusi V. Vokietijon 
ir ten apsigyvenusi, koncertuoja 
Š. Amerikoje. Toronte ji koncer
tuos kovo 20 dieną

“Vilniaus” karalaitės 
rinkimai Toronte

■ “Miss Vilnius” rinkimai 
įvyks š. m. balandžio 30-tos 
dienos baliuje. Išrinktoji gaus 
$1,000.00 tęsti savo mokslui, 
jos palydovė — $500.00 irgi 
mokslo reikalams. Visos kitos 
kandidatės taip pat gaus daug 
vertingų dovanų bei premijų.

“Miss Vilnius” turi būti su
brendus lietuvaitė, kalbanti 
sklandžiai angliškai ir lietu
viškai, iškalbi, pareiginga mer
gaitė. “Vilniaus” karalaitė 
turi spindėti skaidria, tauria 
lietuviška dvasia. Jos parei
ga — tinkamai atstovauti lie
tuviams kitataučių tarpe. To
dėl “Miss Vilnius” turi būti 
šviesiausia mūsų bendruome
nės gėlė.

Mes, visi lietuviai, didžiuo
jamės savo kultūra, istorija, 
praeitimi ir ateitimi. Tarpu
savyje lietuvybę augštinti nu
sibosta. Geriausias būdas mū
sų lietuvybę iškelti dar augš- 
čiau yra parodyti kitataučiams 
savo turtus — medžiaginius ir 
dvasinius.

Jau treti metai ruošiami 
“Vilniaus” karalaitės rinki
mai. Mecenatai mielai paau
koja pinigus ir premijas.

1981 m. mums atstovavo Al
dona Biretaitė. Ji šhvo nuošir
dumu, draugiškumu ir pa
trauklia asmenybe visiems 
imponavo ir buvo kelis kar
tus aprašyta anglų spaudoje. 
1982 m. Rasa Rimkutė pasi
reiškė ne tiktai lietuvių tar
pe, bet ir kitataučių visuo
menėje. Ji buvo išrinkta “Miss 
Caravan” palydove Karavano 
metu. Ji gražiai mums atsto
vavo “Vilniaus” paviljone ir 
uoliai darbavosi, kur tik rei
kėjo. Tikimės kad ir 1983 m. 
rasime mergaitę, kuri taip pat 
lietuviams sėkmingai atsto
vaus.

Šių metų karalaitės rinkimų 
baliaus tema yra “Galaktika”. 
Įvairūs komitetai jau ruošia
si. Bus įdomi programa, šilta 
vakarienė (paruošta J. Bubu- 
lienės), šokiai, turtinga lote
rija ir YPATINGAS SVE
ČIAS!!! Kaip ir visuomet, sta
lai numeruoti. Bilietus pra
šoma įsigyti iš anksto — sekma
dieniais po pamaldų Prisikėli
mo parapijoje, Anapilyje ir 
Lietuvių Namuose, o šiokiadie
niais pas L. Kuliavienę — 236- 
1048 arba 766-2996.

“Vilniaus” Karalaitei 
Rinkti Komitetas

EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Gegužės 19
Birželio 16

Birželio 
Liepos

30
21 1

29

Rugpjūčio 11 
Rugsėjo 
Rugsėjo

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.

BAC E MAS
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TORONTO
LIETUVIŲ NAMŲ

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAIVIŲ 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 protokolo 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

HOME Taupyk laiką ir pinigus

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

telefonas 769-4558

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario
M8X1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5 nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

TA T> T? Q T T T7 P INSURANCE &LUTt r J O-11-l-j 11 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

INSURANCE
★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Sutikdami naują pavasarį, 
visi dalyvaukime METINIAME “TEVISKES ŽIBURIŲ”

SPAUDOS BALIUJE
MONTREAL

PASIGĖRĖKIME gintarinio jaunimo ruošiama specialia menine programa, kurią atliks torontiškio “Gintaro ” 
dainos ir muzikos vienetas (dainininkės, muzikantai, solistas), vadovaujamas Giedrės Paulionienės.

IŠBANDYKIME savo laimę didžiojoje loterijoje (su specialiais bilietais) ir taip pat mažojoje (su [ėjimo 
bilietais).

PASISTIPRINKIME šeimininkės J. Bubulienės paruoštais valgiais, atsigaivinkime [vairiais gėrimais, 
pasišokime gero orkestro “Sunset” garsams aidint.

BALIAUS PRADŽIA - 6.30 v.v., meninės programos- 7 v.v. Bilietai -po $6.00 asmeniui. Gaunami “T. Žiburių”
administracijoje darbo valandomis (tel. 275-4672). Stalai po 10 asmenų rezervuojami iš anksto.

Spaudos baliuje kviečiame dalyvauti visus tautiečius iš arti ir toli, 
kad lietuviškoji spaudos šviesa neužgestų. Rengėjai

TOROM T
Anapilio žinios

— Kovo 17, ketvirtadienį, 7.30 
v.v., prasideda parapijos reko
lekcijos pirmąja konferencija 
ir Mišiomis. Rekolekcijų tęsinys
— kovo 19, šeštadienį, 6 v.v.; bus 
konferencija ir religinis koncer
tas, kurio programą atliks muz.
J. Govėdas, muz. D. Viskontienė, 
sol. S. Žiemelytė ir sol. V. Veri- 
kaitis. Kovo 20, sekmadienį, 10 ir 
11 v.r. Mišios su rekolekcijų ve
dėjo kun. dr. V. Cukuro pamoks
lais. Išpažinčių bus klausoma 
prieš ir po rekolekcinių pamal
dų. Rekolekcijos bus baigiamos 
sekmadienį bendra agape — pietu
mis, kurių pelnas skiriamas ko
votojams už tikėjimo laisvę okup. 
Lietuvoje. Bilietus reikia įsigy
ti iš anksto.

— Pamokos besiruošiantiems 
Sutvirtinimo sakramentui — sek
madieniais po 10 v. Mišių.

— Jaunų šeimų sekcijos rengta 
čiuožimo išvyka dėl susidėjusių 
aplinkybių buvo atšaukta.

— Tikinčiajai Lietuvai papil
domai surinkta $1,153.00. Bendra 
suma iki šiol — $5,713.00.

— Kovo 19-20 savaitgalyje kle
bonas kun. J. Staškus ves reko
lekcijas Sudburyje ir Sault Ste. 
Marie, Ont.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $300 — J. Arštikaitis; $100
— J. ir S. Jagėlos, V. ir G. Meilai 
iš Floridos.

— Mišios kovo 20, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Konstanciją Ka- 
minickienę, 11 v.r. — už Studnievs- 
kių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas kovo 20, sekmadie

nį, 9.30 v.r., laikys kun. P. Dilys.
— Gavėnios apmąstymai — ket

virtadieniais šventovėje kovo 
17 ir 24 d., antradienį — kovo 29 
d., 7 v.v. Kviečiame visus dalyvau
ti ir atsinešti Šv. Raštą.

— Gavėnios apmąstymo pamal
das kovo 26, šeštadienį, 7 v.v., at
liks moterų draugija, giedos 
parapijos choras.

• — Pamaldos kovo 27 — Verbų 
sekmadienį įprastų laiku; laikys 
kun. P. Dilys. Mišriom šeimom 
ir lietuviškai nekalbantiems na
riams pamaldas anglų kalba — 2 
v.p.p.; laikys kun. Juris Calitis. 
Abejos pamaldos su šv. Komunija.

Lietuvių Namų žinios
— LN gaunami laiškai LN val

dybai arba vedėjui dažnai neturi 
parašo arba grąžinamojo adreso. 
Anoniminiai laiškai valdybos po
sėdžiuose nėra svarstomi ir vedė
jas nėra įgaliotas tokių laiškų 
skaityti. Asmenys, norintys pasi
dalinti mintimis arba atkreipti 
LN valdybos bei vedėjo dėmesį, 
turėtų pridėti savo adresą ir pa
sirašyti.

— Praėjusį sekmadienį LN posė
džiavo LN Moterų Būrelis, “Vy
čio” klubo valdyba, VI. Pūtvio 
šaulių kuopa, repatavo “Atžaly
no” jaunesnioji bei vidurinė gru
pė ir “Gintaro” muzikinis viene
tas.

— LN popietėje lankėsi svečių 
iš okup. Lietuvos. Taip pat lan
kėsi O. Bendikas iš Montrealio 
ir S. Miknaitis iš Čikagos.

— LN raštinėje darbo valando
mis ir sekmadienio popiečių me
tu parduodami bilietai Velykų 
stalui.

Užgavėnių vakarą, sureng
tą Toronto Lietuvių Namuose, 
aprašė vietinis mėnraštis “The 
Villager” kovo mėnesio lai
doje ir įdėjo net keletą nuo
traukų.

Dienraštis “Sun” vasario 
20 d. laidos viršelyje atspaus
dino spalvotą nuotrauką purvi
nų amerikinio futbolo žaidėjų, 
kurių dauguma — lietuviai jau
nuoliai: R. Garbaliauskas, 
Slapšys, R. Marcinkevičius, 
Simon-Siminkevičius, V. Dau
ginis, J. Ažubalis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį iškilmin

gai ir su pakilia nuotaika atšvęs
tas mūsų parapijos trisdešimtme
tis.

— Praėjusį sekmadienį “Share 
Life” surinkta $1,559.45.

— Kovo 9 d. palaidotas a.a. Pra
nas Šutas, 65 m. amžiaus. Paliko 
žmoną Giselą.

— Jei kas dar neprisidėjo prie 
rinkliavos religinei Lietuvos šal
pai, gali aukoti betkada iki kovo 
mėn. galo.

— Labdaros sekcija vėl pasiun
tė 30 siuntinių į Suvalkų trikam
pį. Iš viso iki šiol pasiųsti 395 
siuntiniai.

— Parapijos rekolekcijos prasi
deda kovo 20, sekmadienį. Vedė
jas — kun. M. Burba, salezietis 
iš Romos. Sekmadienį — pamoks
lai per visas Mišias, o šiokiadie
niais — Mišios ir pamokslas 9.30 
v. ryto ir 7.30 v. vakaro.

— Gavėnios penktadieniais mū
sų šventovėje 7 v.v. einami Kry
žiaus keliai, po jų — Mišios.

— Metinis parapijos susirinki
mas — kovo 27 d. Parodų salėje 
po 11.30 v. Mišių. Bus išrinkta 
15 naujų tarybos narių. Nominaci
jų komisiją sudaro A. Totoraitie- 
nė, A. Plėnys ir V. Štuikys.

— Sukaktuvinė parapijos nuo
traukų ir paveikslų paroda — ko
vo 26-27 d.d. Parodų salėje.

— Parapija; aukojo: K. Gilman 
$700, B. Naujalis $400, C. B. Joniai 
$150, parapijos pensininkai $150,
K. S. Lembertai $100, I. Stasiulie- 
nė $50; vienuolynui: P. Gaidelis 
$500; kunigų seminarijai Lietuvo
je: E. Kulienė $25; religinei šal
pai: po $200 — V. J. Gustainis, A. 
Kantvydas, V. Sinkevičius; po $100
— A. J. Rakauskai, P. Sidaras, B. 
Endzelienė, J.A.S., V. Matulaitis, 
A. M. Basalykai, D. K. Manglicai, 
V. Montvilas, O. Plenienė; po $50
— B. J. Vaidotai, B. Navalinskas, 
P.Čiurlys, J. V. Ignaičiai, M. Va
laitis, A. S. Girčiai, S. A. Šerga- 
liai, J. Šergalis, O. Kalinauskie
nė, K. Daunys, V. V. Balaišiai; pa
rapijos pensininkai $25.

— Kiaušinių marginimo pamokai 
vadovaus L. Nakrošienė kovo 20, 
sekmadienį, po 10 v. Mišių para
pijos salėje. Rengia parapijos 
tarybos jaunimo sekcija.

— Stovyklų komitetas jau ruo
šia programas vasaros stovyk
loms. Pirmoji stovykla lietuviš
kai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams — nuo liepos 2 iki 
16 d., lietuviška stovykla — nuo 
liepos 17 iki 30 d., jaunų šeimų 
stovykla — nuo liepos 30 iki rug
pjūčio 6 d.

— Mišios kovo 20, sekmadienį 8 
v.r. — B. Vilimo int., 9 v. r. — už 
Juozą Pesecką, 10 v.r. — už Mari
ją, Antaną ir Jaunutį Šelmius,
11.30 v.r. už parapiją, 7 v.v. — už 
Antaniną Guntulienę.

Bilietai į “T. Žiburių” spau
dos balių gaunami sekmadie
niais — Anapilyje po 11 v. pa
maldų parapijos salėje, Prisi
kėlime — po 10 v.r. pamaldų 
irgi parapijos salėje; kitomis 
dienomis — “TŽ” administraci
joje. Tel. 275-4672. Patartina 
iš anksto rezervuoti stalus, 
kol yra didesnis pasirinkimas.

Toronto Maironio mokyklo
je nebus pamokų kovo 19, 26 
ir balandžio 2. Pamokos prasi
dės įprastu laiku balandžio 9 d.

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.

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

kovo 20, 
sekmadienį, 

12.30 vai. po pietų, 
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.

Radijo programa “Tėvynės Prisiminimai” 32 metų sukakties proga 

maloniai kviečia atsilankyti į solistės 

Vilijos Mozūraitytės

Solistei talkins fleitistas Tomas Regina, 
akompanuos muz. Jonas Govėdas

įėjimo auka — $6.00, studentams ir pensininkams — $5.00. Pakvietimai gaunami Toronto Lietuvių Namų raštinėje.

P.S. Sol. Vilija Mozūraitytė 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.

SEIMŲ ATOSTOGOS
[ ic nuo liepos 30, šeštadienio 2 v.p.p., įm jį > m m į į— nuo liepos 30, šeštadienio 2 v.p.p.,
VVUJ EZ iki rugpjūčio 6, šeštadienio, 12 v.p.p.

Mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėms — šeimininkių pagamintas maistas. Nakvynė — na
meliuose arba barakų kambariuose. Kaina — šeimai nakvynė ir patalpos vienai savaitei $60.00. 
Maistas — vienai savaitei suaugusiam $50.00, vaikui 7-11 metų $35.00, vaikui 4-6 metų $25.00, 
vaikui 2-4 metų $10.00, vaikui žemiau 2 metų $0. Dalyvaujantiems nepilną savaitę: pilnos savaitės 
kaina padalinama į 6 dienas ir padauginama pagal dalyvautų dienų skaičių. Atvykstantiems vienai 
dienai kaina: $10 suaugusiam, $5 vaikui. Registracijos blankus galima gauti skambinant telefonu 
Danai Pranaitienei (416) 762-1482 Toronte.

Stovyklą-atostogas organizuoja Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

Tautos Fondo Kanadoje suva
žiavimas šaukiamas š. m. ba
landžio 16, šeštadienį, 10 v.r., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. West. Į suvažia
vimą kviečiami Tautos Fondo 
apylinkių atstovybės, apylin
kių įgaliotiniai, nariai ir au
kotojai. Suvažiavimas yra atvi
ras visiems. Dalyvaus ir VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, Tautos 
Fondo valdybos pirm. J. Gied
raitis ir visa eilė kitų garbės 
svečių. Po suvažiavimo, toje 
pačioje vietoje, 4 v.p.p., VLI- 
Ko pirm. dr. K. Bobelis Toron
to visuomenei padarys prane
šimą.

Bilietai į “Gintaro” subatva- 
karį balandžio 23 d. gaunami 
pas B. Stanulienę (tel. 231-4937) 
ir pas O. Radzevičienę (827- 
5620).

Organizacija “Canadian Coa
lition for Peace Through 
Strength” iškėlė teisminę by
lą Toronto miestui, neteisė
tai pateikusiam balsuotojams 
klausimą, liečiantį atominį 
nusiginklavimą. Inciatorių 
tarpe minimas ir Giliaras Ur
bonas.

Lietuvių, latvių ir estų ka
rinių organizacijų — Baltic Ve
terans League in Canada meti
nis atstovų suvažiavimas įvyks 
Toronte kovo 19, šeštadienį, 
11 v. r., Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, 999 College St. 
Registracija prasidės 10 v.r. 
Pagrindinę kalbą pasakys Ka
nados karinio-strateginio ins
tituto pirm, generolas George 
G. Bell. Atstovai į šį suvažia
vimą atvyksta iš Montrealio, 
Windsoro, Hamiltono, St. Ca
tharines ir kitų vietovių. Nu
matoma, kad suvažiavimo pro
grama neužtruks ilgiau, kaip 
iki 4 v.p.p. Pertraukos metu 
bus bendri užkandžiai. Šiame 
suvažiavime kviečiami daly
vauti ir kitų organizacijų at
stovai bei svečiai. S.J.

Algis Juzukonis, specialus 
Ontario liberalų partijos D. 
Petersono asistentas, išsiunti
nėjo laikraščiams keturis 
straipsnius — atspaudus iš 
įvairių laikraščių, kuriuose 
rašoma apie D. Petersono, 
kaip opozicijos vado, atlik
tus darbus vienerių metų lai
kotarpyje.

balandžio 9, 
Atvelykio 
šeštadienį, 
didžiojoje 
Anapilio 
salėje 
Mississaugoje 
(2185 Stavebank Rd.)

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

t

“The Globe and Mail” 1983.III. 
2 nežymioje vietoje išspausdi
no Zena Cherry rašinį apie bal- 
tiečių vakarą parlamento rū
muose Otavoje. Jame nesako
ma, kad Baltijos valstybės yra 
sovietų okupuotos, bet “Sov. 
Sąjungos valstybės” (the count
ries are now states of the So
viet Union). Z. Cherry yra “The 
Globe a. Mail” bendradarbė, 
aprąšinėjanti įvairius pramo
ginius balius, priėmimus.

Maironio mokyklos mokinių 
grupė (X ir IX sk.) kovo 12 d. 
aplankė “T. Žiburius”. Čia jie 
susipažino su administracijos, 
redakcijos ir spaustuvės dar
bais. Įdomiausi jiems buvo 
spaustuvės darbai, ypač elekt
roninės rinkimo mašinos. Va
sario 16 proga Maironio mokyk
la išleido laikraštėlį “Vėjas” 
ir įteikė “T. Žiburiams”. Jį re
dagavo Rasa Malinauskaitė ir 
Dovydas Genys, talkinami L. 
Balaišio, P. Greičiūno, A. Ka
roso, L. Medelio, A. Nausėdo,
L. Radzevičiūtės, D. Ross, J. 
Sinkevičiaus, T. Slivinsko, E. 
Stanulio. Laikraštėlyje yra 
daug rašinių apie Lietuvą.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Kovo 
6, sekmadienis, buvo skia-tas šv. 
Kazimierui paminėti. Klebonas 
kun. St. Šileika atnašavo giedo
tines Mišias, pasakė pamokslą 
apie šv. Kazimierą, kuris savo 
šventu gyvenimu ir užtarimais 
švietė Lietuvai per penkis šimt
mečius, o šiai parapijai — per 
75 metus. Ateitininkų ir skautų 
vėliavos su budėtojais dalyvavo 
Mišiose. Du jaunuoliai skaitė 
maldas į šv. Kazimierą Mišių me
tu. Choras užbaigė pamaldas gies
me “Šv. Kazimierai”. — Šventės 
išvakarėse svetainėje įvyko Ka- 
zimierinių vakarienė. Jos metu 
gauta aukų iš Ch. Ambrazo $100, 
K. Petrulienės — $100, K. Luko
šiaus $50, KLKM Dr-jos — $100. 
Vakarienėje dalyvavo kun. Mario 
Paquette, salezietis kun. svečias, 
ir kiti, grojo geras A. Ruselio 
orkestras. Pelnas — $1.800 skiria
mas parapijos sukakties rengi
nių išlaidoms padengti. — Į pra
šymą paramos parapijos sukak
čiai gautas neigiamas atsakymas 
iš valdžios. Sukakties proga vys
kupija atleido parapiją nuo me
tinio $2.000 mokesčio. —- Pakrikš
tytas Adomas-Juozas, Lilijos ir 
Viktoro Alinauskų pirmagimis. 
— Mirė Patrikas Ūsas JAV-se, 69 
m. amžiaus. Montrealyje liko žmo
na Irena ir duktė Patricija. Ve
lionis buvo parapijiečio J. Sky
riaus svainis. Sk.

Šv. Kazimiero parapijos 75-rių 
metų sukakties proga bus išleis

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

Res.: 256-5355

C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

f THflfit? MONTREALIO LIETUVIŲ 
lillilM KREDITO UNIJA______

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% M

PASKOLAS:
Terminuoti indėliai: ■

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

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

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

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

JANE-ANNETTE RAJONE iš
nuomojami be baldą Il-me augšte 
trys kambariai, virtuvė ir prausyk
la. Pageidaujama vyresnio am
žiaus nerūkanti pora. Skambinti 
tel. 766-1505 Toronte.

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 mėnesiu kūdikio 
dvi dienas savaitėje. Skambinti 
antradieniais ir nuo ketvirtadie
nio iki sekmadienio tel. 286-1231, 
Scarborough.

Pianino technikas 1 
A. BRIČKUS 

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

255-9924 

tas metraštis su parapijos isto
rija, sveikinimais, nuotraukomis 
ir skelbimais. Metraštį ruošia 
inž. J. V. Danys, (vairių firmų, 
profesijonalų bei asmenų sveiki- 
nimai-skelbimai priimami iki š. 
m. Velykų. Kaina — nuo $25 iki 
$75. Adresas: St. Casimir’s R. C. 
Church, Montreal, Que. H2K 3T7.

A.a. Julius Aniolauskas, 61 m. 
amžiaus, mirė kovo 4 d. Po pa
maldų AV šventovėje kovo 7 d. kū
nas buvo sudegintas. Liko liūdin
ti žmona.

“Vaivorykštė” kovo 27 d., 12 v., 
rengia dail. A. Tamošaičio kny
gos “Lithuanian Easter Eggs” su
tiktuves. Bus rodomas filmas “Lie
tuvių audimo dailė” ir margučių 
bei Vilniaus verbų paroda. Daly
vaus knygos autorius dail. A. Ta
mošaitis. Apie knygą kalbės B. Na- 
gienė.

“Le Messager LaSalle” 1983.III.1 
laidoje išspausdino Luce La- 
marche platų aprašymą Vasario 16 
iškilmės Verduno katalikų gimna
zijos salėje vasario 13 d. Autorė, 
trumpai priminusi Lietuvos pra
eitį (su keliom klaidom), gražiai 
aprašė visą programą, ypač jos 
meninę dalį, pagirdama oktetą, 
mišrų chorą, “Gintaro” šokėjus 
ir ypač sol. G. Čapkauskienę, ap
gailestaudama, kad jos talentu 
nesusidomėjo televizija ir radi
jas. Prie aprašymo autorė pridėjo 
dvi mažytes nuotraukas. B.S.

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

JIEŠKOME MOTERS prižiūrėti 
4 mėnesių mergaitės penkias die
nas savaitėje nuo 8 v. ryto iki 6 v.v. 
Vieta — Etobicoke prie požeminio. 
Geras atlyginimas. Skambinti tel. 
232-1601.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonią, tua
letą ir prausyklą įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

ATLIEKU visokius namą remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindą kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte-J. Baliūnas.

LIETUVIŠKA I 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
(vairiomis 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.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
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.


