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Pasaulio įvykiai
LIEPTO GALĄ PASIEKĖ TRYLIKA OPEC ORGANIZACIJOS 
VALSTYBIŲ, augštomis naftos kainomis kankinusių laisvąjį 
Vakarų pasaulį. Ilgose derybose Londone buvo nutarta geriau
sios naftos kainą sumažinti nuo JAV $34 iki $29 už parduodamą 
statinę. Tai pirmas toks didelis kainos kritimas OPEC organi
zacijos istorijoje. Kartu buvo pasirašyta sutartis kasdieninį naf
tos tiekimą apriboti 17,5 milijono statinių. Pasiūlos sumažinimu 
tikimasi išlaikyti pasirinktą naują kainą. Tas sumažinimas betgi 
nėra pakankamas, nes Vakarų pasaulis kasdien perka tik 14 mi
lijonų statinių. Atrodo, prasidės beveik neišvengiamas slaptas 
naftos kainų mažinimas pasaulinei rinkai Užsitikrinti. Jo turbūt 
neišvepgs ekonominių problemų smaugiama Nigerija, nesibai

Aukso veršeliai
Išjudėję iš gimtojo krašto — Lietuvos, pasidarėme 

nuolatiniais keleiviais. Jieškodami vis geresnių įsikū
rimo galimybių, važiavome iš vienos šalies kiton, iš vieno 
miesto į kitą, keitėm namus, parduodami senus, pirkda
mi naujus. Tas procesas po trijų ar keturių dešimtmečių 
yra gerokai aprimęs, bet toli gražu nepasibaigęs — ke
liaujame įvairiais būdais ir toliau, nes gyvenimo sąly
gos nuolat keičiasi. Toks mūsų keliavimas primena seno
vės izraelitus, keliaujančius iš Egipto ^pažadėtąją žemę. 
Jų kelionė buvo ilga, einanti per dykumąs, reikalaujan
ti didelės savitvardos. Izraelitai turėjo stiprų vadą Mozę, 
buvo vieno Dievo garbintojai, tačiau ir jie pasidavė pa
gundai nusilenkti pasidarytam dievaičiui — aukso ver
šeliui. Dievo garbinimas buvo susietas su tauriais mo
raliniais reikalavimais, keliančiais žmogaus vertę, ta
čiau nelengvai įvykdomais. Ir kai Mozė ilgai negrįžo nuo 
paslaptingo kalno, izraelitai su likusiais vadovais nusi
liedino aukso veršelį, apie jį šokinėjo ir linksminosi. 
Taip buvo daug lengviau ir smagiau. Nors tai buvo nedo
ras darbas, niekinantis Dievo autoritetą, tačiau malo
nus; netaurinantis žmogaus dvasios, bet žavintis, saky
tume, savo apčiuopiama išraiška bei forma.

MUMS keliauti per dykumas šiais laikais neberei
kia. Mūsų kelionės vyksta daugiausia per pasitu
rinčių kraštų plotus. Neturime Mozės, bet mūsų 
horizonte šviečia Betlėjaus ir Lietuvos žvaigždė. Tų 

žvaigdžių šviesoje formuojame savo gyvenimą taip, kad 
jis būtų turiningas, prasmingas, atliekąs savo paskirtį. 
Bet, kaip ir senovės piligrimai izraelitai, esame gundo
mi auksinių veršelių, viliojančių apie juos šokinėti. Vie
niem tas veršelis yra doleris, kitiem sportas, tretiem me
nas, literatūra, mokslas ir t.t. Tiesa, visi tie veršeliai yra 
vertingi bei reikalingi dalykai, tačiau kai jie padaromi 
dievaičiais, absoliutinėmis vertybėmis, kurioms visa ki
ta turi lenktis, prasideda modernioji pagonybė. Ji yra 
viliojanti savo išoriniu blizgesiu, žaisminiu pobūdžiu, 
gražiu pavidalu, bet skurdinanti žmogų moraline pras
me, daranti jį paviršutinišku manekenu, nepajėgiančiu 
aukotis jokiam augštesniam idealui. Sakoma, 
sudaužė izraelitų pradėtą garbinti aukso veršelį, nes 
matė, kad šis kelias veda į asmens ir tautos išsigimimą. 
Išsigimusi tauta nepajėgtų keliauti per dykumas ir pa
siekti pažadėtąją žemę. Tai parodė jau žymiai vėliau ro
mėnai, padarę savo gyvenimo idealu šūkį “panem et cir- 
censes” (duonos ir žaidimų).

LIETUVIŲ tauta ir jos išeivija šiuo metu keliauja per 
labai pavojingus plotus. Pasidavimas kokių nors 

dievaičių pagundai gali būti fatališkas. Dolerinio 
dievaičio grėsmė moraliniam mūsų gyvenimui dažnai 

primenama pamokslininkų, rašytojų, kalbėtojų. Bet yra 
kitų dievaičių, įsiveržiančių viešumon labai rafinuotais 
pavidalais, būtent, literatūrinėmis vertybėmis. Plika 
pornografija yra visų smerkiama, bet jeigu ji ateina ap
vilkta gražia, viliojančia forma, jau daugelio nebelaiko
ma pornografija. Esą forma taip perkeičia turinį, kad 
ir purvas tampa auksu. Tai moderniosios pagonybės die
vaitis, suviliojęs žmones savo išoriniu pavidalu ir panei
gęs moralinį pradą, be kurio žmogaus taurumas neįma
nomas. Apie tą dievaitį šiandieną daug kas šokinėja, ta
čiau tautos egzistencijai jis neteikia jokios atsparos, 
neruošia jai šviesesnio rytojaus. Šis dievaitis, besišvais- 
tąs grožio pavidalais, bet neteikiąs moralinės stiprybės, 
veda tautą į grėsmingą išsigimimą. Tai matantiems yra 
skaudu, o nematantiems smagu, nes šie gyvena akimir
kos nuotaika, skleisdami romėnišką šūkį “carpe diem” 
(naudokis šia diena). Rašytojas, kuris savo kūryba prisi
deda prie vis gražesnio, puošnesnio aukso veršelio gar
binimo, nesukuria tautai sintetinių, taurinančių verty
bių, pajėgančių tautą gaivinti bei stiprinti tragiškose 
dienose, užsidaro asmeniniame kiaute ir nugrimzta už
marštin kaip grėsmingas šešėlis.

KANAPOS [VYKIAI

Premjerai, indėnai ir kiti
Ministeris pirm. P. E. Tru

deau su provincijų premjerais 
svarstė Kanados konstitucijos 
papildymus bei pakeitimus, 
liečiančius pirminių Kanados 
gyventojų palikuonių teises. 
Konferencijoje dalyvavo 325 
eskimų, indėnų ir metisų at
stovai. Dėl komplikuotų reika
lavimų ypatingų sprendimų 
nebuvo padaryta. Pasirašy
tas tik susitarimas surengti 
dar tris konferencijas iki 1987 
m., įjungti tų pirminių gyven
tojų palikuonių žemės teises 
konstitucijon, užtikrinti vyrų 
ir moterų teisių lygybę. Dabar 
indėnės praranda savo oficia
lų indėniškumą, ištekėjusios 
už kitų Kanados gyventojų. 
Konferencijos dokumento ne
pasirašė tik Kvebeko premje
ras R. Levesque, vis dar atsi
sakantis suteikti teisinį pripa
žinimą naujajai Kanados kons
titucijai. Jis netgi perspėjo 
eskimų, indėnų ir metisų atsto

vus nepasitikėti ministerio 
pirm. P. E. Trudeau bei angliš
kųjų premjerų pažadais, kad ir 
jie neprarastų savo teisių, 
kaip jos buvo atimtos Kvebe
ku! konstitucijos pakeitimuo
se 1981 m. pabaigoje. Jis bet
gi pažadėjo savo vyriausybės 
bendradarbiavimą su Kvebe
ko eskimais, indėnais, ir me
tisais.

Konferencijos dokumentą pa
sirašė 330.000 Kanados indė
nų, 750.000 metisų ir 25.000 es
kimų atstovai. Jų vadai nėra 
pilnai patenkinti, bet prita
ria sekančiom trim konferen
cijom, tikėdamiesi palankių 
sprendimų. Pirmosios konfe
rencijos nutarimus turi pa
tvirtinti Kanados ir provin
cijų parlamentai iki š. m. gruo
džio 31 d. Tada jie įsigalios, 
ir bus sušaukta antroji konfe
rencija. Nuosaikesnius reika-

(Nukelta į 8-tą psl.)

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

Toroniškio “Gintaro" dainos grupė, jau daug kur sėkmingai koncertavusi su naujo stiliaus programa, kurioje da
lyvauja ir solistas Rimas Paulionis, ir muzikantai. Grupei vadovauja Giedrė Paulionienė. Ši grupė ruošia sma
gią programą “Tėviškės Žiburių" spaudos baliui š. m. balandžio 9 d. Nuotr. O. Burzdžiaus

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

dr. Antanu Pransk^yic^um Toronte
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Esate sukūręs savo šei
mą. Žmona, rodos, yra korėjie
čių kilmės, gražiai kalbanti lie
tuviškai. Kur teko su ja susipa
žinti ir susituokti?

— Kartu mokėmės Lenin
grado universitete. Ji studi
javo rusų kalbą ir literatūrą, 
o aš — istorinę geologiją. Lie
tuvių kalbą jinai išmoko Lie
tuvoje, kur gyvenome trejus 
metus. Ten lietuvių kalbą iš
moko ir dukra.

— Buvote gerai įsidarbinęs 
Sov. Sąjungoje. Kas paskatino 
emigruoti į JA V-bes ?

— Mano darbas ten buvo dau
giau techniško pobūdžio — pa
skaitos studentams, moksliniai 
straipsniai. Ilgėjausi laisvo 
kūrybinio darbo, nevaržomo 
oficialių privalomų nuostatų 
bei reikalavimų. Tai būdinga 
visiems emigravusiems iš Sov. 
Sąjungos. Be to, per pastaruo
sius pusketvirtų metų neturė
jau jokio darbo. Žmona dirbo 
ir tik iš jos algos gyvenome. 
Neturėjome gyvenamo ploto, 
neleido miestuose net regis
truotis. Turėjome gyventi 150 
km už Leningrado. Visdėlto gy
venome Leningrade pas savo 
draugus. Valdžia tai žinojo, 
bet nieko nedarė. Nebebuvo 
jokių perspektyvų ten gyven
ti.

— Ar lengvai gavote leidi
mą emigruoti sau ir savo šei
mai?

— Per trejus metus kasmet 
duodavome prašymą emigruo
ti. Dukart gavome neigiamą 
atsakymą, o trečią kartą — tei
giamą. Tada jau išleido gana 
lengvai.

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kodėl Jus taip lengvai išlei
do?

— Visų pirma sovietinė val
džia turbūt norėjo manimi nu
sikratyti. Antra, darė spaudi
mą iš užsienio mano giminės, 
mano profesijos kolegos geo
logai ir kaikurie Amerikos 
senatoriai. Kiek tai paveikė 
sovietinę valdžią, sunku pa
sakyti. Pvz. apie 50 JAV sena
torių kreipėsi į Maskvą dėl 
Ščeranskio, bet iki šiol tai 
nepadėjo. Esu linkęs manyti, 

kad mano atveju daugiau lėmė 
vidaus politika. Dabartiniu 
metu vyksta restalinizacijos 
procesas. Norima susidoroti 
su kultūrinio pobūdžio disi
dentais, visokiais būdais jų 
veiklą suardyti. Kadangi bu
vau glaudžiai susijęs su disi
dentinės rašytojų sąjungos 
steigimu ir su jos almanacho 
išleidimu, manau, kad tai ga
lėjo turėti reikšmės svarstant 
mano emigravimą. Dabar daro
mas spaudimas į “Amnesty In
ternational” atstovą Maskvo
je dėl rašytojo Vladimovo iš
leidimo. Jis yra parašęs kny
gą “Ištikimasis Roslanas” ku
riame vaizduojama sovietinio 
lagerio šuns psichologija. Ji 
yra išleista anglų kalba. Au
torių tampė Saugumas, grasi
no kalėjimu. Anksčiau jis ne
norėjo išvažiuoti užsienin, 
nekeldavo tokio klausimo. Da
bar ir jis galbūt išvažiuos.

— Išvažiavote iš Lietuvos 
ar Sov. Sąjungos?

— Iš Sov. Sąjungos, t.y. iš Le
ningrado. Ten pastaruoju me
tu gyvenome. Vasarą dirbdavo
me šiaurėje, bet pastoviai gy
venome Leningrade.

— Ar gyvendamas Leningra
de palaikėte ryšius su Lietuva ?

— Taip, nes ir mano giminės 
ten gyvena. Palaikiau ryšius ir 
su Lietuvos disidentais, bet 
daugiau per Maskvos “Eina
mųjų Įvykių Kroniką”. Imda
vome medžiagą iš “LKB Kroni
kos” ir perduodavom rnaskvi- 
nei “Kronikai”, išvertę ją į ru
sų kalbą. Palaikėm ryšius ir su 
vadinamųjų Helsinkio grupių 
žmonėmis bei jų dokumentaci
ja. Kai buvo susidorota su 
Helsinkio grupėmis Armėnijo
je, Ukrainoje, Maskvoje ir 
Lietuvoje, daug kas suprato, 
kad Helsinkio judėjimo Sov. 
Sąjungoje nebėra. Tai netie
sa. susidarė naujos grupės, 
pasipildė naujais žmonėmis 
ir nuėjo pogrindin. Jos ren
ka medžiagą toliau ir ją skel
bia. Prieš išvažiuodamas už
sienin, buvau Vilniuje ir ga
vau sąrašą 40 politinių kali
nių paskutinių metų. Jį nuve
žiau į Maskvą ir atidaviau ati
tinkamai pogrindžio grupei. 
Tie kaliniai bus įjungti į Sol- 
ženicino fondą politiniams 
kaliniams remti.

— Ar išvažiuojant iš Sov. Są
jungos reikėjo atsilyginti už 
išmokslinimą ?

— Ne. To nebereikalaujama. 
Pagal 1972-73 m. įstatymą iš 
emigruojančių buvo reikalau
jama didelių sumų už gautą iš
mokslinimą. Pvz. mano šeimai 
būtų reikėję mokėti 35.000 rub
lių. Galva sukasi nuo tokio 
skaičiaus. Laimei, įstatymas 
per pastaruosius 8-rius metus 
nebuvo vykdomas, matyt, dėl 
didelio spaudimo iš Vakarų. 
Visi matė, kad praktiškai nie
kas negalėtų išvažiuoti.

— Ar atvykęs į JAV-bes pa
laikote ryšius su rusų išeivi
jos veikėjais? Kokia aplamai 
rusų ir jų išeivijos pažiūra į 
Lietuvos ateitį? Ar griuvus so
vietinei imperijai naujoji Ru
sija būtų palanki Lietuvos ne- 
prikla usomybei ?

— Tą klausimą mes labai dis
kutuojame. Kai kalbame su ru
sų disidentais apie ateitį, tu
rime galvoje sovietinės impe
rijos žlugimą. Visuomet ir vi
si pabrėžia, kad tuo atveju 
kiekviena tauta turi teisę į 
nacionalinę nepriklausomybę. 
Atvažiavęs į JAV-bes išgirdau 
sakant, esą Ginzburgas Čikago
je pareiškęs, jog Lietuva tu
rėtų pasilikti Rusijos impe
rijos dalimi. Girdi, Solženi- 
cinas sakęs, jog visur turinti 
būti išplėsta ortodoksų tiky
ba ir Rusijos imperija negalin
ti būti skaldoma. Nieko pana
šaus. Aš manau, kad tai yra 
KGB provokacija. Aš garantuo
ju, kad nei Ginzburgas, nei Sol- 
ženicinas niekad tuo klausimu 
nepasisakys minėta prasme. 
Rusų disidentai pripažįsta vi
soms Sov. Sąjungos tautoms 
teisę į nepriklausomybe.

Kas kita su sienų klausimu. 
Pvz. visi disidentai pripažįsta 
totoriams teisę į savo istorinę 
tėvynę, bet kai jie paprašė nu
statyti jų būsimos valstybės 
sienas, disidentai atsisakė, 
nes tai pačių totorių ir jų kai
mynų reikalas.

Kai susidarė baltiečių komi
tetas, reikalaujantis panaikin
ti Molotovo-Ribbentropo su
tartį, ir prašė Sacharovo pa
ramos, šis mielai parėmė tą 
bylą, pripažindamas Baltijos 
kraštams teisę į nepriklauso- 

(Nukelta j 2-rą psl.) 

giančiame kare su Iraku įstri
gęs Iranas, daug skolų turinti 
Venecuela. OPEC organizaci
jos valstybės 1980 m. nekomu
nistinėms Vakarų pasaulio ša
lims parūpindavo 60% naftos, 
o dabar — tik 40%. Čia daug 
įtakos turėjo Meksikos, Bri
tanijos ir Norvegijos surasti 
naftos šaltiniai, didesnis pa
sitikėjimas šiomis valstybė
mis, nepriklausančiomis OPEC 
organizacijai. Daug naftos iš 
Meksikos perka kaimynystėje 
esančios JA Valstybės, iš Bri
tanijos ir Norvegijos — V. Eu
ropa. Milijoną statinių naftos 
Europai kasdien siūlo ir Sovie
tų Sąjunga, savo kainas suma
žinusi kovo 1 d. Iš jos šiauri
nių uostų pristatoma statinė 
naftos kainuoja $27, Vidurže
mio jūros uostuose — $28. Mek
sika ir Britanija laikosi OPEC 
organizacijos nustatytos kai
nos, bet taip pat gali padary
ti nunlaūi'is s'iyo klientams, 
norėdamos užsitikrinti garan
tuotą rinką.

Išmelžta karvutė
Prieš penkerius metus sta

tinė naftos kainuodavo $16. 
Staigus jos kainų kilimas nuo 
1979 m. naftos paklausą suma
žino 20%, o tai praktiškai reiš
kia apie 7 milijonus statinių 
kasdien. Kaikurios valstybės 
naftos įplaukas apkarpė dėl 
ekonominio savo gyvenimo su
lėtėjimo, kitos perėjo į piges
nius energijos išteklių šalti
nius. OPEC organizacijos vals
tybės seniau kasdien parduo
davo 31 milijoną statinių naf
tos, o dabar jos tiekimą ban
dys sumažinti iki 17,5 milijo
no, kai rinkos paklausa tesuda
ro 14 milijonų. Reiškiama vil
tis, kad naftos paklausa vėl 
padidės su ekonominiu pasau
lio atkutimu.

Trilijonai dolerių
Pentagonas paruošė planus, 

liečiančius karinį JAV pajėgu
mą sekančių penkerių metų 
laikotarpyje. Projektas yra 
vadinamas gairėmis, kurias 
pasirašė krašto apsaugos sekr. 
C. Weinbergeris. Dokumentas 
buvo parūpintas keturiasde
šimčiai pareigūnų, bet jo ko
pija pasiekė ir spaudą. Kari
niams JAV reikalams siūloma 
išleisti beveik du trilijonus 
dolerių. Tai milžiniška suma. 
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Ją padalinus JAV gyventojams, 
kiekvienam vyrui, moteriai ir 
netgi vaikui tektų po $8.000. 
Gairės apima pasiriiošimus 
dvejopam karui su Sovietų Są
junga — be atominių ginklų ir 
su atominiais. Pirmajam karui 
numatomas raketų su atomi
niais užtaisais sumodernini- 
mas, panaudojimas erdvių sa
telitų, naujų bombonešių, ato
minių povandeninių laivų. 
Antrojo karo galimybei sutik
ti peršamas karinių pajėgų 
skaičiaus padidinimas, jį su
lyginant su šiuo metu gerokai 
didesne Sovietų Sąjungos ka
riuomene. Gairėse taipgi pa
brėžiamas JAV vyriausybės 
įsipareigojimas rūpintis drau
giškų valstybių apsauga, savo 
interesais laisvajame pasau
lyje. Atrodo, šiuo spaudą pa
siekusiu dokumentu daromas 
diplomatinis spaudimas So
vietų Sąjungai pradėti rim
tas derybas atominiams gink
lams suvaržyti. Dviejų trili
jonų dolerių suma liudija, 
kad tokio masto ginklavimo
si varžybos būtų nepakelia
mos nei J. Andropovui, nei ki
tiems Kremliaus vadams. Lig 
šiol ginklavimasis būdavo ma
tuojamas bilijonais dolerių, 
o dabar pirmą kartą jau perei
nama prie trilijonų.

Netikėtas laimikis
Baltijos jūroje prie Dani

jai priklausančios Bornholmo 
salos į V. Vokietijos žvejybos 
laivo “Gertraud” tinklus įstri
go povandeninis laivas. Žvejai 
buvo velkami kelias mylias. 
Tada atplaukė kiti Varšuvos 
Sąjungos manevruose dalyva
vę karo laivai. Povandeninis 
laivas, priklausantis Sovietų 
Sąjungai arba Lenkijai, iški
lo vandens paviršiun. Jo įgula 
ištisą pusvalandį pjaustė tink
lus, kol pagaliau iš jų išvada
vo savo laivą. Šį incidentą ste
bėjo Danijos karo aviacijos 
lakūnas, malūnsparniu atskri
dęs iš Bornholmo salos. Ji yra 
netoli pietinių Švedijos pa
krančių. Švedijos laivynas ne
kartą buvo aptikęs sovietinės 
gamybos povandeninius laivus 
prie savo bazių, bet neįstengė 
jų pagauti. Niekas tada nesu
galvojo panaudoti žvejybos lai
vo tinklų.
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Du Sadūno pareiškimai
Tardytoja R. Juciūtė terorizuoja Nijolės Sadūnaitės brolį

Sūnus - į kunigus, tėvai - į bedarbius
Lietuvoje kunigo Vytauto Skipario tėvai ir sesuo atleisti iš darbo

Lietuvos TSR Prokurorui
Jono Sadūno, gyv. 

Architektų 27-2,
PAREIŠKIMAS

1982 m, spalio 18 ir 27 dieno
mis buvau raginamas atvykti į 
Vilniaus rajono prokuratūrą, 
esančią Manto gatvėje, Nr. 2, 
pas tardytoją R. Juciūtę kaip 
liudytojas baudžiamojoje bylo
je Nr. 57-2-031-81.

Tardytoja R. Juciūtė pažei
dė Lietuvos TSR baudžiamojo 
proceso kodekso 163 straips
nį, kuriame rašoma: “Liudinin
kas šaukiamas pas tardytoją 
raginimu, kuris įteikiamas 
liudininkui pasirašytinai, 
kartu nurodant įteikimo da
tą. Jo parašas, kad raginimas 
įteiktas, grąžinamas tardyto
jui prijungti prie bylos. Liu
dininkui nesant, raginimas 
jam perduoti įteikiamas pasi
rašytinai kuriam nors iš kar
tu su juo gyvenančių suaugu
sių šeimos narių”.

Abu minėti, raginimai buvo 
įmesti į mūsų pašto dėžutę, 
o antras raginimo puslapis 
— “Pranešimas apie ragini
mo atvykti į prokuratūrą ga
vimą” visai tuščias, neužpil
dytas, nėra šaukiamojo ir ra
ginimo įteikėjo parašų.

1982 m. spalio 27 dienai 9 
valandai 30 minučių atvykti į 
minėtą prokuratūrą ragini
mas buvo išimtas iš pašto dė
žutės spalio 28 d. 16 vai. 30 min.

1982 m. gruodžio 8 d. 9 vai. 
30 min. atvykti į prokuratūrą 
raginimas buvo išimtas iš paš
to dėžutės gruodžio 8 d. 12 vai. 
Iš minėto raginimo jau išplėš
tas antras lapas su pranešimu 
apie raginimo atvykti į proku
ratūrą gavimą, nors nei aš, nei 
mano žmona Marytė Sadūnie- 
nė, kuri gruodžio 8 dieną visą 
laiką buvo namuose, nes slau
gė sergančią dukrelę Mariją, 
jo nepasirašė. Aš iš namų gruo
džio 8 d. 10 vai. 40 min. ėjau 
į Vilniaus miesto penktąją po
likliniką, bet tada mūsų paš
to dėžutėje dar nieko nebuvo.

1982 m. gruodžio 8 d. apie 10 
vai. tardytoja R. Juciūtė skam
bino į mano darbovietė Žemės 
ūkio ekonomikos mokslinio ty
rimo instituto žemės ūkio skai
čiavimo centrą viršininkui Vy
tautui Plungei, kodėl aš ne
atvykau į Vilniaus rajono pro
kuratūrą? Kaip aš galėjau at
vykti, jei nebuvau gavęs atvyk
ti raginimo iš minėtos prokura
tūros?

Lapkričio 16 d. mano žmonai 
Marytei Sadūnienei paskambi
no telefonu į namus neprisista- 
čiusi savęs moteris ir liepė 
atvykti į Vilniaus raj. proku
ratūrą. Žmonai atsisakius at
vykti, kol nebus įteiktas raš
tiškas raginimas atvykti į mi
nėtą prokuratūrą, moteris pa
gąsdino: “Ak šitaip, tada mes 
su jumis kitaip kalbėsime . ..”

1982 m. lapkričio 19 d., šį kar
tą jau į žmonos darbovietę, 
skambino telefonu vyriškis, 
prisistatęs milicijos viršinin
ku, bet pavardės nesiteikė pa
sakyti ir ėmė gąsdinti žmoną, 
kad jei neatvyks į Vilniaus ra
jono prokuratūrą, tai bus mili
cininkų prievarta atvesta į 
prokuratūrą.

Ar tam rašomi tarybiniai 
įstatymai, baudžiamojo proce
so kodekso straipsniai, kad net 
teisės mokslus išėjusi R. Ju
ciūtė ir kiti už jos nugaros sto
vintys, augštesnes pareigas už
imą pareigūnai jų nesilaikytų, 
juos ignoruotų? Nesinori tikė
ti, kad R. Juciūtė kaip teisinin
kė nežino šios elementarios 
liudytojo ar kaltinamojo iš
kvietimo tvarkos. Susidaro 
įspūdis, kad nenorima iškvies
ti į prokuratūrą, o tik daugiau 
papiktinti, suerzinti ir tada 
turėti pagrindą prievarta at

vesdinti ar suimti mane, netu
rint kitų įkalčių suėmimui.

Taip pažeidinėti įstatymus 
R. Juciūtė gali tik dėl to, kad 
už jos nugaros stovi ir jai va
dovauja Vilniaus KGB darbuo
tojai.
1982 m. gruodžio 9 d.
Lietuvos TSR Prokurorui

Jono Sadūno, gyv. Vilnius, 
43, Architektų 27-2

PAREIŠKIMAS
Lietuvos TSR baudžiamojo 

proceso kodekso 164 straips
nyje rašoma: “Svarbiomis liu
dininko, kaltinamojo neatvyki
mo, tardytojui raginant, prie
žastimis laikomos šios: 1. tai, 
kad nelaiku gavo raginimą; 2. 
liga, dėl kurios kaltinamasis 
negali atvykti. Liga turi būti 
patvirtinta nedarbingumo la
peliu.

1982 m. gruodžio 9 d- 16 vai. 
jaunuolis atnešė raginimą 1982 
m. gruodžio 10 d. 9 vai. 30 min. 
atvykti į Vilniaus rajono pro
kuratūrą pas tardytoją R. Ju
ciūtę. Kadangi sirgau nuo gruo
džio 8 d. ir turėjau nedarbin
gumo lapelį serija 36809 Nir. 
064968 su ligos diagnoze “ka- 
taralinė angina”, gulėjau lo
voje su užrištu ant kaklo kom
presu ir turėjau 37,8 laipsnius 
temperatūros, tai ant raginimo 
antro lapo užrašiau: “Sergu, 
turiu nedarbingumo lapelį” ir 
pasirašiau. Jaunuoliui pasa
kiau, kad pas tardytoją R. Ju
ciūtę minėtu laiku atvykti ne
galėsiu, nes geriu vaistus, pra
kaituoju, guliu lovoje, kad grei
čiau pasveikčiau.

1982 m. gruodžio 14 d. vėl 
atvyko minėtas jaunuolis su ra
ginimu atvykti pas tardytoją R. 
Juciūtę. Jaunuolį įleido žmo
na, aš gulėjau lovoje su kom
presu ant kaklo. Raginimo ne
ėmė, nes buvo pratęstas minė
tas nedarbingumo lapelis. Jau
nuoliui pasakiau, kad tardyto
ja R. Juciūtė gerai žino, kad 
aš sergu, turiu nedarbingumo 
lapelį, tai kodėl ji neduoda 
man ramiai gydytis? Gal ji turi 
tikslą dar iki teismo mane nu
varyti į kapus? Jaunuolis at
sakė: “Matau, kad rimtai serga
te, bet kai R. Juciūtė mane 
siunčia, tai ir tenka nešti jums 
raginimą atvykti į prokuratū
rą ...”

1982 m. gruodžio 15 d. gydy
tojų komisija, susidedanti iš 
G. Urbonavičienės, G. Artio- 
menko ir G. Zakarevičienės, 
patvirtino, kad tikrai sergu 
(turėjau 38,1 laipsnį tempe
ratūros) ir pratęsė minėtą ne
darbingumo lapelį iki gruo
džio 17 d.

1982 m. gruodžio 16 d. 8 vai. 
15 min. ryto žmona įsileidžia 
milicijos darbuotoją. Jis turi 
nurodymą jėga ątvesdinti ma
ne pas tardytoją R. Juciūtę. 
Kai žmona įleido milicijos dar
buotoją į mano kambarį, jis pa
sakė: “Matau, kad rimtai serga
te, apie tai pranešiu tardyto
jai R. Juciūtei”. Siūliau pasi
žiūrėti nedarbingumo lapelį, 
bet jis atsisakė, tardamas, kad 
ir taip viskas aišku, ir atsisvei
kinęs išėjo.

Tardytoja R. Juciūtė dabar 
pažeidė Lietuvos TSR baudžia
mojo proceso kodekso 165 
straipsnį, kuriame rašoma: 
“Jeigu liudininkas, kaltina
masis neatvyksta be svarbios 
priežasties, jis tardytojo nu
tarimu gali būti atvesdinamas. 
Atvesdinti galima tik patikri
nus neatvykimo priežastis”.

Kodėl R. Juciūtė ir toliau 
grubiai savivaliauja ir pažei
dinėja Lietuvos TSR baudžia
mojo proceso kodekso 164 ir 
165 straipsnius? Tai dar kar
tą įrodo, kad R. Juciūtei vado
vauja Vilniaus saugumo dar
buotojai.
1982 m. gruodžio 17 d.
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mybę, bet atsisakė pasirašyti 
tekstą, kuriame' minimos būsi
mų valstybių sienos, nes tai 
pačių lietuvių ir kitų baltie- 
čių reikalas.

Atvykusi armėnų delegacija 
pas Sacharovą paprašė, kad jis 
savo ranka pažymėtų būsimos 
armėnų valstybės sienas pa
teiktame žemėlapyje. Sacha
rovas, žinoma, to negalėjo pa
daryti.

Visi tikri rusų disidentai 
pripažįsta tautų teisę į ne
priklausomybę, Išskyrus pseu- 
dodisidentus, kaip broliai 
Medvedevai. Vienas jų gyve
na Maskvoje, kitas Londone. 
Jie gali pilti vandenį ant 
KGB malūno ir kalbėti prieš 
Sov. Sąjungos tautų nepriklau
somybę.

— Kaip Jums atrodė lietu
vių išeivija žiūrint iš anapus 
Atlanto ir kaip ji atrodo da
bar iš arti ?

— Galiu kalbėti tiktai apie 
Čikagą, nes kitur buvau tiktai 
vieną kitą dieną. Žiūrint iš ana
pus lietuvių išeivija mums at
rodė daugiau monolitinė, la
biau efektyvi. Deja, teko nusi
vilti susidūrus su Čikagos lie
tuvių visuomene, kuri yra la
bai susiskaldžiusi ir tai išpro
vokuotai susiskaldžiusi. Reikė
tų autoriteto, kuris pajėgtų 
jungti visus į vieną monoliti
nį telkinį. Antra, reikėtų su
stiprinti ryšius su kitom etni
nėm grupėm. Tarptautiniame 
forume laisvinimo klausimą 
turėtų kelti visos sovietų pa
vergtos tautos bendru frontu. 
Būtų daug efektingiau. Būtų 
kalbama daugelio milijonų 
vardu.

— Ar gyvendamas Sov. Są
jungoje dauggirdėdavote apie 
lietuvių išeiviją?

— Labai mažai. Girdėdavau 
“Amerikos Balsą”, kuris Sov. 
Sąjungoje geriausiai girdimas, 
nors paskutiniu metu taip pat 
buvo trukdomas. Jo programo
se perduodama daugiausia 
JAV valdžios nuomonė įvai
riais klausimais. “Laisvės ra
dijas” žymiai įdomesnis (rusų, 
ukrainiečių, lietuvių tarnyba), 
bet beveik negirdimas, nes la
bai trukdomas. Kad išeivijoje 
yra tokie laikraščiai, kaip 
“Draugas”, “Naujienos”, “Tė
viškės Žiburiai”, aš nežinojau.

— Kaip ir kur manote įsikur
ti Amerikoje?

— Visų pirma turiu susitvar
kyti su almanachu “Sankt Pe
terburgas”. Tai man pavedė 
draugai, likę Sov. Sąjungoje. 
Antra, stengsiuos įregistruoti 
Nepriklausomų Sov. Sąjungos 
Rašytojų Draugiją kurioje nors 
tarptautinėje organizacijoje 
— Pen klube, UNESCO ar kito
se humanitarinėse organiza
cijose. Paskui teks rūpintis 
ir kasdieninės duonos darbu.

— Baigiant šį pokalbį dar 
norėtųsi paklausti apie dabar
tinę religijos būklę Sov. Są
jungoje — kaip ji atrodo iš ar
ti? Savo paskaitose minėjote, 
kad pastebimas netgi religinis 
atgimimas?

— Pastaruoju metu religinis 
atgimimas vyksta spontaniškai 
visoje Sov. Sąjungoje. Jis yra 
labai glaudžiai susijęs su na
cionaliniu judėjimu. Tai dvi 
pusės to paties medalio. Reli
gija be kultūros ir istorijos 

ir kultūra be religijos nesu
daro pilnatvės. Religinis su
judimas yra labai didelis vi
sų tikybų Sov. Sąjungos tau
tose. Didėja susidomėjimas re
ligija ir jaunimo tarpe. Mano 
amžiaus žmonės ir truputį jau
nesni Leningrade dabar eina 
krikštytis. Jaunos šeimos ma
siškai krikštija savo vaikus 
šventovėse. Tokių šeimų pri
skaičiuojama iki 75%. Patys 
tėvai gal nebuvo krikštyti, bet 
vaikus krikštija šventovėse 
arba privačiuose namuose.

— Kokie motyvai skatina 
jaunas šeimas rūpintis religi
ja?

— Vidinis žmonių jausmas, 
kylantis iš įžvalgos, kad kul
tūra negali duoti žmogui pil- 
naprasmio gyvenimo. Žmogus 
pradeda jausti religijos būti
numą. Tai buvo pastebima net 
primityvioje visuomenėje 
prieškrikščioniškais laikais. 
Jai kultas (iš jo ir kultūra) 
buvo prigimties balsas. Ir da
bar, kai žmogaus sieloje atsi
randa tušSumą, jis jieško ati
tinkamo ti/iriio. Kai komunis
tinė revoliucija Rusijoje už
slopino oficialią religiją, jos 
nesunaikino, o tik pakeitė par
tine religija. Tikėjimas į ko
munizmą, į šviesią ateitį ir t.t. 
buvo religinis reiškinys. Kai 
po kelių dešimtmečių teroro 
žmonės pamatė, kad tai yra ap
gaulė, pasijuto tušti, be idea
lų, be moralės. Jei nėra Die
vo, jei nėra tikėjimo, analizės 
savo gerų ir blogų darbų, kas 
žmogui lieka? Kažkokia tuštu
ma, kurioje nėra į ką orientuo
tis.

— O kokia dabar religijos 
būklė Lietuvoje? Ar teko iš ar
čiau ją patirti?

— Lietuvoje ypač garsėja 
“LKB Kronika”. Bažnyčia Lie
tuvoje niekad nebuvo visai už
spausta. Žmonės, nepaisydami 
persekiojimo, visą laiką gau
siai lankė šventoves. Jaunimo 
tarpe taip pat pastebimas reli
ginis atgimimas. Tai dalis 
bendro proceso, besireiškian
čio Sov. Sąjungoje. Skirtumas 
tėra niuansuose. Pvz. mano 
duktės amžiaus (16 metų) jau
nimo eilėse yra labai daug ti
kinčiųjų. Apie 1950 metus re
liginiu auklėjimu rūpindavosi 
tėvai. Dabar susidomėjimas re
ligija yra spontaniškas — be 
tėvų iniciatyvos. Tai nebūti
nai reiškia, kad žmogus jau 
dalyvautų liturginėse apeigo
se ir laikytųsi praktinių re
ligijos nuostatų. Tai yra kaž
koks dvasinis pakilimas, susi
domėjimas religine literatū
ra, ypač Šv. Raštu, Evangeli
ja. Visi gaudo tas knygas, fo
tografuoja, kopijuoja, kad ga
lėtų paskui pasiskaityti. Jau
nieji mokslininkai nevengia 
Šv. Rašto citatų, net remiasi 
jomis, kaip pagrindinėmis gy
venimo tiesomis. Jaunimas jau 
atvirai diskutuoja religinius 
klausimus. Biologijoje popu

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ
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CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424 

liarėja mintis, kad be Dievo 
buvimo galutinai neišaiškina
ma ir komunistų skleidžiama 
evoliucijos teorija.

Religinį atgimimą mato ir 
valdžia, daro didelį priešin
gą antireliginį spaudimą, nes 
žino, kad religija savaimin
gai siejasi su nacionaliniu 
atgimimu. Sovietinė valdžia 
siekia diskredituoti ir tauti
nį, ir religinį gyvenimą. Ne
galėdama sunaikinti religi
jos per tiek daug metų, ji 
bando infiltruoti į religines 
bendruomenes savo žmones. 
Taip daroma ir Lietuvoje. Pvz. 
Lietuvoje, norint įstoti į ku
nigų seminariją, reikia turėti 
partijos komiteto sutikimą 
bei rekomendaciją. Paprastai 
kompartijos atstovai, siųsda
mi kurį jaunuolį seminarijon, 
nereikalauja, kad jis ten kenk
tų. Jam pataria studijuoti fi
losofiją, teologiją, o tikėsi 
ar netikėsi Dievą — nesvarbu. 
Partijai rūpi, kad kandidatas 
būtų palankus komunistams, 
atliktų kunigo pareigas kaip 
artistas, būtų partijos kon
trolėje. Jeigu partijai tuo 
būdu pavyktų infiltruoti di
desnį skaičių tokių jaunuolių, 
pakirstų religijos šaknis, su
ardytų bendruomeninio pobū
džio religinį gyvenimą. Šiuo 
keliu, atrodo, einama ir Lie
tuvoje.

— Ar gyvenant Jums Sov. 
Sąjungoje teko matyti bei skai
tyti “Kroniką”?

— Ją teko ne tik skaityti, bet 
ir perduoti rusų “Einamųjų 
Įvykių Kronikai”. “LKB Kroni
ka” yra žinoma visoje Sov. Są
jungoje. Tai vienintelis “sa- 
mizdato” leidinys, kuris yra 
labai populiarus. To negalė
čiau pasakyti apie “Aušrą”, 
“Rūpintojėlį” ir kitus. Jie yra 
žinomi tik Lietuvoje.

— Pagaliau ką galėtumėte 
palinkėti “T. Žiburių" skaity
tojams?

— “TŽ” yra skaitomi visame 
laisvajame pasaulyje. Linkė
čiau jų skaitytojams ir visai 
lietuvių bendruomenei bend
radarbiauti kiek galint glau
džiau, atsisakyti skaldymosi, 
jungtis su kitomis tautinėmis 
grupėmis bendrai kovai prieš 
sovietinę imperiją. Pastarai
siais metais galimybės atgauti 
Lietuvai ir kitiems kraštams 
laisvę yra žymiai padidėjusios. 
Neverta sakyti, kad mes gal ne
spėsime sugrįžti į Lietuvą. Man 
rodos, kad po II D. karo pirmą 
kartą horizonte švyti reali ga
limybė matyti Lietuvą nepri
klausoma.

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

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

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

“Valstiečių Laikraštis” va
sario 15 d. paskyrė tris skiltis 
Upynos kunigui Vytautui Ski- 
pariui. Straipsnio autorė ko
respondentė Mockuvienė, vai
dindama prokurorą, jaunam 
kunigui priskaičiavo daugybę 
kaltinimų. Pasak Mockuvienės, 
kun. Skiparis savo pamoksluo
se šmeižia tarybinę santvar
ką ir įstatymus. Jis įrengė 
centrinį šildymą medinėje 
Upynos šventovėje ir tuo su
žalojo liaudies architektūros 
paminklą; antra, pavertė šven
tovę “degtukų dėžute, kuri ga
li per kelias minutes sulieps
noti”; trečia, neprašydamas 
leidimo, sulaužė įstatymą; 
ketvirta, valstybei priklausan
čiame šventovės pastate jis 
“šeimininkauja kaip nuosava
me dvare”.

Atskirai paimtas kiekvienas 
Mockuvienės kaltinimas kuni
gui Skipariui yra pakankamai 
sunkus baudžiamajai bylai iš
kelti. Tiktai korespondentė šį 
kartą kagebistiškai persisten
gė. Teisenojė jau nuo seno ga
lioja dėsnis: “Qui nimis pro- 
bat, nihil probat” — kas per
daug įrodinėja, nieko neįrodo. 
Taip atsitiko ir Mockuvienei, 
perdaug uoliai vykdžiusiai 
KGB pavedimą. Ji tiek kalti
nimų Upynos kunigui priskai
čiavo, kad vargu ar jos nekant
rumui bus lemta išsipildyti. 
O Mockuvienė degte dega iš ne
kantrumo, kad pagaliau pro
kuratūra susidorotų su kuni
gu Skipariu. Tikėkim, jog šiuo 
atveju tebegalioja senas mūsų 
liaudies priežodis apie tokį 
balsą, kurs neina į dangų.

Šiuo metu, apsigarsinęs pa
saulyje su kunigo Svarinsko 
byla, KGB vargu ar pageidautų 
daugiau bylų kunigams Lietu
voje. Juk šiaip ar taip pasau
lis mato. Laikai nebe tie. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad Upynos 
tikintieji neturėtų susirūpin
ti savo kunigo saugumu. Aišku 
ir tai, kad savo jėgomis jie jo 
neapsaugos. Tik tada, kai ateis
tų kėslai pasidarys žinomi pla
čioje visuomenėje ir užsienyje, 
galima tikėtis, kad niekšybė 
prieš jauną kunigą nelaimės.

Kun V^įįjparis yra dar jau
nas žmogus, gimęs 1954 m. ta
čiau jau yra nemažai nukentė
jęs nuo tikėjimo persekiotojų. 
Kai 1975 m. jis įstojo į kunigų 
seminariją, jo tėvai — seni gar
bingi mokytojai tuojau pajuto 
negailestingą režimo leteną. 
Tėvas Antanas Skiparis buvo 
išdirbęs mokykloje 27-rius me
tus, motina Marija Skiparienė 
— 25-rius. Abudu buvo labai 
geri mokytojai, netgi sovieti
nės valdžios teigiamai įver
tinti ir apdovanoti. Bet kai 
sūnus įstojo į kunigų semina
riją, Mažeikių švietimo sky
rius, juos išsikvietęs, įsakė 
rašyti pareiškimus, kad savo 
noru išeina iš darbo. Tai ne-

Canadian SHrt jffitenioriate Htti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamos pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

O

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

buvo rajoninės valdžios pasi
karščiavimas. Mažeikių švie
timo skyrius vykdė tiktai cent
ro — ministerijos įsakymą.

Už jaunuolio pasiryžimą 
būti kunigu nukentėjo ne tik 
tėvai, bet ir sesuo. 1977 m. 
Audronė Skiparytė buvo at
leista iš vaikų darželio auk
lėtojos pareigų. Ir tik už tai, 
kad brolis nemetė seminarijos 
ir 1980 m. rugsėjo 21 d. priėmė 
kunigo šventimus. Tada ir pra
sidėjo jo ritualinis “vanoji- 
mas” respublikinėje spaudo
je.

1981 m. sausio 24 d. “Tieso
je” pasirodė Kauno Politechni
kos instituto mokslinio komu
nizmo katedros vyresniojo dės
tytojo Felikso Laurinaičio puo
limas, bet jis buvo toks nevy
kęs, kad mes jį tada palygino
me su nelabai guviu Pakuršės 
žveju Janiu Kuisiu, aprašytu
Valančiaus “Paaugusių žmo
nių knygelėje”. Laurinaičio 
straipsnis buvo tik signalas, 
kad KGB neketina palikti ra
mybėje jauno kunigo. 1981 m. 
spalio 14 d. Šilalės rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Baguška išsi
kvietė parapijos komiteto na
rius — Juozą Štembergą, Ju
lijoną Aužbikavičių, Joną Ma- 
sidunską ir pagrasino jiems: 
jei nesutvarkysite savo vika
ro Skipario, uždarysime Šila
lės šventovę! Štembergas ir 
Aužbikavičius perspėjimo raš
to nepasirašė, o Masidunskas 
greižtai pasakė, kad kunigas 
Skiparis nemoko žmonių nie
ko blogo, jų nekursto, bet iš 
sakyklos skelbia tiesą. .

1982 m. sausio pradžioje Ši
lalėje vėl pasirodė grupė Vil
niaus čekistų, klausinėjo žmo
nes apie kunigą Skiparį. Jiems 
ypač rūpėjo patirti, kokiu bū
du žinios patenka į “Kroniką”. 
Šilaliečiai gerai prisimena, 
kad pernai kagėbistai jiems 
aiškino: jūsų vikaras nori su
pūti lageriuose, bet mes dar 
neskubam jam kankinio aureo
lės uždėti. Bet visdėlto pasi
stengė, kad kunigas Skiparis 
būtų iš Šilalės iškeltas į Upy
ną. Čia savo negarbingą vaid
menį suvaidino “Tiesos” kores
pondentas Gediminas Pilaitis, 
kurio straipsnis respublikinia
me organe pasirodė 1982 m. 
sausio 26 d. Neva laiško kelio
nėn pakviestas koresponden- 
tas-prokuroras dengėsi kaiku- 
rių Šilalės mokytojų pareiški
mais. Netgi parapijos komite
to narius Štembergą ir Aužbi
kavičių jis mėgino paversti 
kunigo kaltintojais.

Atidavusi savo duoklę su 
kaupu, “Tiesa” šiemet jau sa
vo skilčių standartiniam puo,- 
limui prieš kunigą Skiparį ne
bedavė. Pavaduoti teko “Vals
tiečių Laikraščiui”, kuris šį 
nedėkingą uždavinį pavedė pa
tirtį turinčiai savo korespon
dentei Mockuvienei. Lmb.
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Niujorke buvo surengtas informacinis susirinkimas, kuriame kviestiniai kalbėtojai supažindino dalyvius su 
veikla amerikiečių įstaigos, tyrinėjančios asmenis, nusikaltusius žydų naikinimu II D. karo metu, ir besire
miančios sovietų pateiktais suklastotais dokumentais. Iš kairės: paskaitininkas dr. ADOLFAS DAMUŠIS, orga
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RASKAUSKAS, adv. POVILAS ŽUMBAKIS Nuotr. L. Tamošaičio

'Vokietis ir danas apie baltiečius

Paskutinis Lietuvos atstovas?
Londono dienraštis “The Times” apie Lietuvos atstovą Vincą Balicką

V. Vokietijos dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” 1983.11.25 paskelbė sa
vo korespondento Ženevoje ke
lių skilčių pranešimą apie bal- 
tiečių kreipimąsi į Jungtines 
Tautas dėl žmogaus teisių pa
žeidimo. Trys baltiečių vadi
namos BATUNo grupės atsto
vai Ženevoje lanko čia posė
džiaujančios Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijos na
rius, skųsdamiesi dėl blogė
jančios padėties Sov. Sąjun
gos aneksuotose Baltijos vals
tybėse. Daug susirūpinimo ke
lia stiprėjantis šių šalių ru
sinimas. Čia vis daugiau pri- 
vežama ne tik darbininkų, bet 
ir kriminalistų iš Rusijos. 
Atlikę bausmę jie pasilieka 
ir terorizuoja vietinius Bal
tijos kraštų gyventojus.

“FAZ” korespondentas pla
čiai atpasakoja žinias, gautas 
iš latvių pasaulinės sąjungos 
informacijos skyriaus vedėjo 
Kadelio. Straipsnyje paminė
tas vilniečio Eduardo Bulacho 
likimas ir kunigo Alfonso Sva
rinsko suėmimas. Nurodoma, 
kad priešvalstybine veikla 
apkaltintasis kunigas Svarins
kas yra Katalikų Komiteto Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti narys 
steigėjas.

Korespondentas pažymi, kad 
daugelis JT delegacijų Žene
voje, ypač Australijos ir JAV, 
atstovai parodė didelį dėmesį 
baltiečių delegacijai, tačiau 
priminė, kad šiuo metu nėra 
beveik jokių vilčių žmogaus 
teisių komisijoje pravesti ko
kią nors rezoliuciją dėl žmo
gaus teisių gerbimo Baltijos 
šalyse. Ypač rezervuotai lai
kosi mažųjų tautų delegacijos. 
Jų nuomone, Baltijos šalių 
klausimo iškėlimas šiuo me
tu galėtų tik paaštrinti ir
taip jau didelę Rytų ir Vakarų 
įtampą. V. Vokietijos delega
cijos narys Borchardas bal
tiečių atstovams pareiškė, kad 
Vokietija dėl savo praeities 
negali parodyti iniciatyvos 
šioje srityje. Nepaisydamas 
nepalankių nuotaikų Ženevo
je, Amerikos delegacijos va
dovas Šifteris žmogaus teisių 
komisijos posėdyje vis tiek 
Baltijos valstybių klausimą 
iškėlė. Kai šio mėnesio pra
džioje buvo svarstomas devin
tasis darbotvarkės klausimas 
apie tautų apsisprendimo tei
sę, Šifteris pažymėjo, kad ke
turi dešimtmečiai svetimųjų 
priespaudos nepalaužė Balti
jos tautų ryžto nepriklauso
mai gyventi, o Amerika nieka
da nepripažino ir ateityje ne
pripažins neteisėto Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos užėmimo. 
“Baltiečių nacionalistų, žmo
gaus teisių kovotojų ir religi
nių vadovų engimas, suėmimas 
ir kalinimas mums visiems la
bai rūpi ir įpareigoja reika
lauti atsakomybės iš Sovietų 
Sąjungos”. Tais Amerikos de
legacijos vadovo Šifterio žo
džiais ir baigia V. Vokietijos 
laikraščio “FAZ” korespon
dentas savo pranešimą iš Že
nevos.

BATUNo atstovų žiniomis, 
Ženevoje plačiai pasinaudojo 
ir kito V. Vokietijoje plačiai 
skaitomo dienraščio “Sued- 
deutsche Zeitung” korespon
dentas. Čia irgi pažymėtas ku
nigo Svarinsko suėmimas ir 
Lietuvos dvasininkų peticija 
Sov. Sąjungos augščiausiai 
tarybai.

Dienraštis “Die Welt” 1983. 
II.28 pranešė apie padidėjusį 
saugumiečių siautėjimą Latvi
joje. Laikraščio žiniomis, pa

dėtis ypač paaštrėjo Rygoje, 
kur suėmimai, kratos, ilgi tar
dymai ir teroro veiksmai die
nos šviesoje pasidarė kasdie
niniais reiškiniais.

♦ ♦ ♦
Demokratinės Vakarų vals

tybės niekad nepripažino ne
teisėto trijų Baltijos valsty
bių prijungimo prie Sov. Są
jungos ir nepriklausomų vals
tybių panaikinimo. Tą savo 
nusistatymą jos atitinkamo
mis progomis pakartoja. Gana 
dažnai Baltijos valstybėms 
palankų nusistatymą pareiš
kia JAV vyriausybės ir kon
greso atstovai. Pernai gruo
džio 14-ją Australijos senato 
priimtoje rezoliucijoje buvo 
iškeltas Baltijos valstybių 
dekolonizavimo klausimas. 
Tuo pačiu klausimu ypatingą 
rezoliuciją šiemet sausio 13- 
ją priėmė ir Europos parla
mentas Štrasburge.

1982 m. gale pasklidę gan
dai apie snukio ir nagų ligos 
epidemiją Baltijos kraštuose 
davė progą išryškinti oficia
lų Danijos vyriausybės nusista
tymą Baltijos valstybių atžvil
giu. Nors danams buvo labai 
svarbu gauti tikslių žinių apie 
tikrąją padėtį, kad gulėtų apsi
saugoti nuo gresiančio užsi
krėtimo pavojaus, Danijos už
sienio reikalų ministerija tuo 
reikalu nesikreipė į Maskvą, 
met pasinaudojo netiesiogi
niais informacijų kanalais. O 
tai dėlto, kad Danija labai 
kruopščiai laikosi savo^nosi- 
statymo nepripažinti prievarti-/ 
nio Baltijos valstybių prijun/ 
gimo prie Sov. Sąjungos. I

Apie tai neseniai rašė danų 
socialdemokratų partijos orga
nas “Aktuelt”. Laikraščio 
bendradarbis Henrikas Sko- 

AfA 
ANTANUI MURAUSKUI

Lietuvoje mirus,
jo brolius PETRĄ Toronte ir VYTĄ Montrealyje su 

šeimomis nuoširdžiai užjaučiame-

A. ir E. Pūkai M. ir D. Regina
V. ir P. Melnykai

AfA 
JONUI MIKŠIUI 

mirus,
jo žmoną ANTANINĄ, brolį KAZIMIERĄ, sesutę 
ONĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

KLK Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius

Ilgus metus dirbusiam lituanistinės

mokyklos vedėjui bei mokytojui
JONUI MIKŠIUI

išsiskyrus iš mūsų tarpo, 
reiškiame užuojautą jo žmonai ANTANINAI, ir 

visiems giminėms-

Su velioniu dirbęs tėvų komitetas:

A. Aušrotas L. Ciparienė
J. Sadauskas J. Gedrimienė

D. Vaitiekūnienė

vas kreipėsi į užsienio reika
lų ministeriją, prašydamas ži
nių apie pasklidusius gandus, 
esą Baltijos šalyse — Estijo
je, Latvijoje, Lietuvoje siau
čianti snukio ir nagų epidemi
ja. Užsienio reikalų ministe
rijos atstovas Kerstenas Due 
atsakė, kad neįmanoma oficia
liai patikrinti tų gandų, ir 
pažymėjo: “Mes niekada nepri- 
pažinome šių trijų šalių pri
jungimo prie Sov. Sąjungos. 
Dėl tos priežasties negalime 
užklausti Maskvą dėl gandų, 
kurie liečia šiuos tris kraš
tus. Tai labai nepatogu, tačiau 
šiuo atveju politinis aspektas 
mums daug svarbesnis”. Užsie
nio reikalų ministerijos atsto
vas pridūrė, kad šiuo atveju 
stengiamasi pasinaudoti ma
žiau formaliais informacijos 
kanalais.

Minėtas danų socialdemo
kratų laikraščio bendradar
bis savo straipsnyje kritikuo
ja sovietinės propagandos tei
ginį, kad trys Baltijos valsty
bės laisvai prisijungusios prie 
Sov. Sąjungos. Jis pažymi: “Da
nijos ir kitų Vakarų šalių nuo
mone, 1940 metų rinkimai (Bal
tijos šalyse) visiškai neatiti-i 
ko to, kas vadinama demokrati- į 
niu procesu. Štai kodėl šios 
trys mažosios valstybės ir to
liau tebėra žymimos Danijos 
užsienio reikalų ministerijos 
žemėlapyje”.

Danijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Uffe Ellemann Jenses 
socialdemokratų laikraščio at
stovui pareiškė: “Tai tiesa, 
kad mes nenorime dėl Balti
jos kraštų rašyti rusams. Mes 
nenorime, kad jie iš mūsų gau
tų betkokį raštą, kurį galėtų 
aiškinti, kaip tų trijų mažų 
šalių aneksijos pripažinimą”.

Lmb.

Dienraščio “The Times” 
bendradarbis Richard Dow
den 1983.11.8 laidoje paskel
bė ilgoką rašinį apie Lietuvos 
atstovą Britanijai Vincą Ba
licką, pavadintą “The Last En
voy of a Vanished Nation” ir 
pridėjo jo nuotrauką. Jame sa
koma, kad užsienio reikalų mi
nisterijos diplomatiniame są
raše figūruoja ir V. Balicko 
pavardė. Sąraše yra skyrelis 
su įrašu: “Sąrašas asmenų, ne
įtrauktų į dabartinį sąrašą, 
tačiau priimtų Jos Malonybės 
vyriausybės kaip turinčių tam 
tikras asmenines diplomatines 
privilegijas”.

V. Balickas, Lietuvos atsto
vas (charge d’affaires), yra 
vienintelis išlikęs atstovas 
Britanijoje trijų mažų valsty
bių, gimusių I D. karo pabai
goje ir mirusių II D. karo pra
džioje, būtent, Baltijos valsty
bių. Kai V. Balickas mirs, iš
nyks ir paskutiniai šių valsty
bių diplomatinio pripažinimo 
pėdsakai.

Britanija, kaip ir kitos va
kariečių valstybės, nepripažįs
ta sovietinės Baltijos valsty
bių okupacijos. Tai reiškia, 
kad Britanijos diplomatai 
Maskvoje nesilanko Baltijos 
respublikose — Estijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje ir nesusitin
ka su jų atstovais.

Kai mirė Baltijos valstybių 
atstovai Londone vienas po ki
to, Britanijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė negalinti 
priimti jų pakaitų, nes nėra 
vyriausybių, galinčių juos pa
skirti. Paskutinė diplomatinė 
jų privilegija — alga iš vals
tybės iždo pagal jų normas yra 
atšaukta valstybės iždo patari
mu. Tai gali reikšti jų galą.

V. Balickas, kuris atvyko 
Britanijon kaip prekybinių 
reikalų patarėjas prieš 45 me
tus, nerodo savo rūstumo. Jis 
pareiškė: “Britanijos vyriau
sybė būtų galėjusi mumis nusi
kratyti betkuriuo momentu 
nuo 1940 metų. Aš buvau pa
skirtas atstovu dar prie kara
lienės senelio.”

JAV-se Baltijos valstybių at
stovai tebeturi pilną diploma
tinį pripažinimą.

Vakariniame Lopdone Balti
jos valstybių atstovybės, kaip 
ir jų languose išstatytos vėlia
vėlės, atrodo nykiai. Estijos 
atstovybė yra įsikūrusi niūria
me viktorinio stiliaus pastate 
Queen’s Gate, turinčiame kla
sikinį monumentalų interjerą. 
Juo rūpinasi administratorė, 
kuri ministerio kabinetą lai
ko tokiame pat stovyje, kaip 
ir mirties dieną 1971 m. Tik
tai kiti kambariai užversti se
nais baldais ir sunkiomis užuo
laidomis, pridengtomis nuo 
dulkių saugojančia medžiaga. 
Galėtų būti “Miss Havisham’s” 
namas.

Latvijos pasiuntinybės pa
statu, niūriu ir pelėsiais ap
augusiu, rūpinasi Paul Rein
hards, atvykęs Britanijon 1947 
m. Prieš karą jis buvo Latvi
jos užsienio reikalų ministe
rijos Vakarų skyriaus vedėju.

Lietuvos atstovybės pasta
tas atrodo geriausiai ir tai tur-

Aukojo “Tėviškės Žiburiams
$100: J. Pilkauskas (iš a.a. Alfon

so Mackevičiaus palikimo); $50: 
Adolfas Kuliešius; $40: dr. Mari
ja P. Ramūnienė; $31: J. Strodoms- 
kis; $30: Vincas Ignatavičius.

$10: A. Siminkevičienė, J. Le- 
veris, Valerija Kundrotienė, B. 
Racevičius, Kazys Gaputis, Jo
nas Lukoševičius,. Vladas Pleč
kaitis; $8: Pr. Kalesnykas.

$7: S. Varanka, P. Pargauskas, 
St. Kazlauskas, V. Kupcikevičius, 
A. Tumosa, Natalija Navickienė, 
Balys Vileita, Edvardas Pikelis, 
Ch. Ambrasas, P. Lukas, P. Baro
nas, E. Jurgutis.

$5: Juozas Rudaitis, A. Gražulie- 
nė, Jonas Liorentas, Juozas Viz
girda, A. Rukšys, Justinas Žakas, 
Pranas Gustas, J. Lapp, D. Karo
sas, prel. J. Balkūnas, K. Balčiū
nas, Jonas Banaitis, J. Svetule- 
vičius, kun. V. J. Dabušis, Vincas 
Skaisgirys, E. Sventickienė, Pi
jus Lapinskas, Egnas Eursa, K. 
Lisauskas, Kazys Gimžauskas, 
Juozas Baužys, Eugenija Žolpis; 
$4: kun. A. Babonas, Aleksandras 
Žemaitis.

$3: D. Renkauskas, M. Senkie- 
nė, dr. J. Skaudys, Stasys Majaus
kas, Sally Jatis, M. Rudzinskaitė, 
J. Stankevičius, dr. A. Liaugmi- 
nas, V. Jukna, J. Liudvikauskas, 
kun. A. Perkumas, O. Pranckūnie- 
nė, Grasilda Mačys, M. Jurkšas, 
Vladas Šalvaitis, E. Dambriū- 
nienė.

$2: Antanas Zinaitis, Liudas 
Šelmys, P. Palys, Jonas Grikavi- 
čius, Petras Gulbinskas, J. Koje
lis, V. Rociūnas, Stasė Balčiūnie- 

būt dėlto, kad V. Balickas turi 
"privačių išteklių. Be to, tai kar
tu ir jo rezidencija, ant kurios 
priekinių durų matyti naujai 
nudažytas vėliavos kotas. Lie
tuviai Britanijoje yra gausiau
si iš visų baltiečių bendruo
menių ir turi geresnę valstybi
nę praeitį — Lietuva kaip ne
priklausoma valstybė gyvavo 
iki XVI š.

Nė vienas iš Baltijos vals
tybių atstovybių vedėjų neno
ri kalbėti apie lėšas, tačiau 
yra žinoma, kad jiems atlygini
mai mokami iš palūkanų, gau
tų už prieškarinių jų vyriau
sybių įdėtas sumas vakariečių 
bankuose. Jos taip pat buvo 
įdėjusios ir aukso Anglijos 
Banke, bet viena dalis jo buvo 
atiduota rusams 1968 m. Wil- 
sono vyriausybės, o kita da
lis parduota. Iš gautos sumos 
buvo išmokėta kompensacija 
Britanijos piliečiams, kurie 
neteko nuosavybių užėmus 
Baltijos kraštus rusams.

Tuoj po karo atstovybės tu
rėjo daug darbo su pabėgusiais 
nuo sovietinės okupacijos. 
Dabar, nors jos turi teisę iš
duoti pasus, tačiau jų prašo 
tiktai retais atvejais seni pa
triotai ir jūrininkai, pabėgę 
nuo sovietinių laivų. Kartais 
į atstovybes kreipiasi turis
tai, bet jos, deja, turi nukreip
ti juos į Sov. Sąjungos ambasa
dą.

Pagrindinis Baltijos kraštų 
atstovybių dėmesys skiriamas 
po pasaulį pasklidusiai išei
vijai, o ne pastangoms atsukti 
istorijos ratą savo kraštuose. 
Jos nekalba apie savo kraštų 
sukilimą prieš sovietinę oku
paciją. P. Reinhards betgi pri
minė, kad 1975 m. Australijo
je baltiečiai nuvertė Whitla- 
mo vyriausybę, kuri pripažino 
Baltijos valstybes sovietams. 
Jis taip pat entuziastiškai kal
bėjo apie Europos parlamento 
rezoliuciją, išreiškusią viltį, 
kad Europos užsienio reikalų 
ministerial palankiai svarstys 
Baltijos valstybių^ bylą. “Aš 
tikiuosi. Turime pasitikėti 
patys savimi. Mes nepražūsi
me” — pareiškė P. Reinhards.

V. Balickas, atsisveikinda
mas su manimi, tarė: “Tik ne
vadinkite mūsų šmėklinėmis 
ambasadomis. Tai labai skau
du”.

Prie šio straipsnio buvo pri
dėta ir V. Balicko nuotrauka 
su įrašu, kad jis neilgai trukus 
neteks ir paskutinių diplomati
nių privilegijų drauge su ki
tais Baltijos valstybių atsto
vais. “The Times” redakcija se
kančią dieną, t.y. vasario 9, 
atitaisė tą įrašą ir atsiprašė 
Lietuvos atstovą V. Balicką už 
padarytą klaidą. Reiškia jam 
negresia diplomatinių privile
gijų atėmimas.

Ir iš viso minėtasis straips
nis dvelkia liūdna laidotuvių 
nuotaika, nes autorius laiko 
Baltijos valstybes mirusiomis, 
nesvarsto Baltijos atstovų tęs
tinumo galimybių Britanijoje 
keičiantis vyriausybėms ir ne
mini Baltijos valstybių prisi
kėlimo galimybės ateityje. M.

nė, K. Černiauskienė, Danutė Vi
džiūnas, Vladas Jasinevičius, C. 
Šaltys, Ana Vasis, Juozas Petro
nis, Jonas Kartis, Z. Romanaus- 
kas, A. Gačionis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$50: J. Žaliaduonis; $44: A. Ste
ponavičienė; $37: Jonas Gude
lis; $30: A. Valavičius, kun. A. 
Rubšys.

$27: Jonas Plečkaitis, Jonas Ro- 
mikaitis, Liucija Puskepalaitie- 
nė, Vladas Jankaitis, A. Šiukšta, 
R. Dirvelis, Petras Žemaitis, B. 
Blekys, Antanas Svirplys.

$25: J. Šmaižys, J. Žilys, K. Pa
bedinskas, kun. Antanas Rubšys, 
Juozas Bubelis, B. Mackiala, dr.
A. L. Čepulis, Monika Jankauskie
nė, Kazys Linkus, Petras Muraus
kas, L. Prialgauskas, Zigmas Už- 
dravis, Natalija Navickienė, P. 
Serepinas, K. Račiūnas, Motiejus 
Jonikas, M. Grincevičius, Vytas 
Biliūnas, T. E. Apanavičius, Lai
ma Baltrūnas, J. Dvilaitis, kun. 
Kęstutis Balčys, Elena Bobelis, 
V. Genčius, Vytautas Jučas, Ig
nas Kazlauskas, Dalius Brazdžio
nis, Barbora Kripkauskienė, K. 
Černiauskienė, M. Petronis, B. 
Pūras, J. Paulaitis, A. D. Puteris,
B. Stasiulis, P. Šalna, D. Ramelis, 
Ona Urnavičienė, Danutė Vidžiū
nas, Gaida Zarkis, W. Lackus, Al
girdas Kurauskas, V. Renyi, H. 
Matušaitis, S. Aleksa, J. Mikonis, 
Birutė Gylys, P. Dronseika, J. Ma- 
liška, A. R. Rygelis, V. Stanaitis, 
dr. A. Saunoris.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.
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Šv. Tėvas JONAS-PAUL1US II po kardinolo A. SAMORĖS laidotuvių iš
reiškia užuojautą velionies sekretoriui mons. V. MINCEVIČIUI ir testa
mento vykdytojams Nuotr. A. Mari

Tokio kardinolo dar nebuvo
A.a. kardinolo Antonio Samorės laidotuvėse Romoje dalyvavo 
daug lietuvių — išeivijos ir okupuotos Lietuvos tikinčiųjų atstovai

A. a. kardinolas Antonio Sa- 
morė mirė Romoje, “Flaminia” 
ligoninėje, 1983 m. vasario 3 
d., 9 v.r. (buvo gimęs 1905 m.). 
Pastaraisiais metais velionis 
tarpininkavo derybose tarp Či
lės ir Argentinos, kai kilo 
ginčas dėl kaikurių salų pri
klausomybės, tvarkė Vatikano 
archyvus, teikė pagalbą lie
tuviams išeivijoje ir Lietuvo
je, nors sveikata buvo silpna. 
Liko jo liūdinti sesuo, kuri 
taip pat rodė daug palankumo 
lietuviams.

Laidotuves tvarkė mons. V. 
Mincevičius, velionies sekre
torius ir artimiausias bendra
darbis per 22 metus. Velionis 
buvo pašarvotas ligoninės ko
plyčioje, kur jį lankė kardi
nolai, vyskupai, diplomatai, 
valdžios atstovai ir lietuviai 
— iš Lietuvos ir išeivijos. Iš 
visų vainikų didžiausias ir 
įspūdingiausias buvo lietuvių. 
Ant jo kaspino buvo įrašyta: 
“I lituani an loro Cardinale” 
(lietuviai savo kardinolui).

Vasario 4 d. velionies kars
tas buvo nuvežtas į jo įsteig
tą gimnaziją “Villa Nazareth”, 
kur buvo pašarvotas paškutinį 
vakarą prieš laidotuves. Ten 
visą naktį budėjo gimnazijos 
auklėtiniai ir mokytojai, lan
kė Romos gyventojai ir artimi 
velionies draugai.

Vasario 5 d., 12 v., Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II Šv. Petro bazi
likoje laikė gedulines pamal
das. Savo pamoksle jis pami
nėjo, kad velionis savo diplo
matinę tarnybą pradėjo Lietu
voje, ten darbavosi šešerius 
metus, buvo pavyzdingas kuni
gas, išmintingas diplomatas, 
visuomet ištikimas Šv. Tėvui.

Mišias su Šv. Tėvu koncele- 
bravo 36 kardinolai, jų tarpe 
ir kard. Casaroli, patarnavo 
lietuvių Šv. Kazimiero kole
gijos klierikai. Dalyvavo apie 
2000 tikinčiųjų, apie 120 di
plomatų, kurių tarpe buvo ir 
St. Lozoraitis, jn., daug val
džios pareigūnų ir įvairių vie
tovių delegacijų. Vyskupų bu
vo per 300. Jų eilėse matėsi 
pronuncijus arkiv. J. Bulai
tis, vyksk. A. Deksnys ir Pane
vėžio vysk. R. Krikščiūnas. Da
lyvavo ir Šv. Kazimiero kolegi
ja su savo rektoriumi prel. L. 
Tulaba priešakyje, taip pat — 
Romos lietuviai. Iki šiol ne
buvo tokių iškilmingų laidotu

Kanados baltiečių vakare Otavoje parlamento rūmuose 1983.11.16 genera
linis Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS kalbasi su Ontario liberalų 
partijos vadu D. PETERSONU (dešinėje); viduryje — pastarojo asistentas 
A. JUZUKONIS Nuotr. L. Giriūno

vių Šv. Petro bazilikoje nė vie
nam kardinolui.

Po Mišių Jonas-Paulius II 
išreiškė užuojautą velionies 
seseriai ir kalbėjo su mons. 
V. Mincevičiumi; paminėjo, 
kad žino kardinolo nuopelnus 
Lietuvai.

Pasibaigus pamaldoms Šv. 
Petro bazilikoje, kurios tru
ko dvi valandas, velionis bu
vo nuvežtas į Vetralbo (Viter
bo provincijoje), 70 km už Ro
mos, į karmeličių vienuolyną. 
Ten jo kūnas buvo įmūrytas į 
sieną, kur palaidotas ir kard. 
Tartini, buvęs Vatikano vals
tybės sekretorius. Pamaldas 
laikė kard. Rossi, koncelebra- 
vo arkiv. Silvestrini, arkiv. 
Poggi, vysk. A. Deksnys, vysk. 
R. Krikščiūnas, prel. A. Bač- 
kis, prel. Saeuz (Baltijos ki-aš- 
tų reikalų sekr. Vatikane), 
arkiv. Montalvo ir kiti.

Italijos spauda plačiai rašė 
apie kardinolą Samorę ir jo lai
dotuves, paminėdama, tarp ki
tų dalykų, kad jis buvo ypatin
gai gerbiamas lietuvių. Net 
šveicarų dienraštis “Giornale 
de Popole” 1983 m. vasario 8 d. 
ilgame straipsnyje aprašė kar
dinolo gyvenimą, jo nuopelnus, 
dažną lankymąsi Šveicarijoje 
su savo sekretoriumi mons. 
Mincevičiumi.

Velionies testamento vykdy
tojai — buvęs Bardi klebonas 
kun. Enrico Perazzi, buvęs Va
tikano valstybės sekretoriato 
pareigūnas Mario Patrizzi, 
taip pat sesuo prof. Jolanda 
kun. V. Mincevičiui atsiuntė 
telegramą, kurioje išreiškė 
padėką lietuviams, gausiai 
dalyvavusiems laidotuvėse ir 
išreiškusiems savo dėkingumą 
velioniui, kuris taip mylėjo 
Lietuvą.

A. a. kardinolas Samorė sa
vo testamente labai pagarbiai 
paminėjo lietuvius ir išreiškė 
jiems savo dėkingumą. Gyvas 
būdamas labai vertino lietu
vius ir dėlto savo sekretoriu
mi buvo pasirinkęs lietuvį 
mons. V. Mincevičių.

Velionis buvo žmogus, kuris 
suprato lietuvių tautos skaus
mus bei problemas, buvo Šv. 
Kazimiero kolegijos garbės 
globėjas, nuolat remiantis šią 
instituciją. Tai buvo turbūt 
pirmas kitatautis kardinolas, 
taip artimai susijęs su lietu
vių tauta. Koresp.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
\ NAUJAS PUOLIMAS
Korespondentė S. Mockuvie- 

nė “Valstiečių Laikraščio” va
sario 15 d. laidoje paskelbė pra
nešimą “Kyla juodas dūmas ...” 
Jame puolamas 1982 m. vasarą 
Upynos parapijoje pradėjęs 
dirbti jaunas kunigas Vytautas 
Skiparis. Esą jis jau buvo spė
jęs pasižymėti prieš sovietinę 
santvarką nukreiptais savo pa
mokslais Vilniaus ir Šilalės 
šventovėse. Tuos pamokslus tę
sia ir Upynos šventovėje. Jau
no kun. V. Skipario puolimui 
buvo panaudota nauja taktika — 
centrinio šildymo įvedimas me- 
dinėn Upynos šventovėn, kuri 
yra laikoma XVIII š. liaudies 
architektūros paminklu ir sau
goma valstybės. Tai esąs dides
nis nusikaltimas už kun. V. Ski
pario pamokslus. Mat jo pasiųs
tos moterėlės surinko aukas, 
centrinis šildymas buvo įves
tas be oficialaus leidimo ir net
gi projekto: “Nuvykę į vietą, spe
cialistai nustatė, jog šildymo 
įrenginys sužalojo paminklo au- 
tentiką, o išvestas į lauką dūm
traukis — čia pat stovintis kuro 
bakas sudarkė paminklo išorę ir 
aplinką. Šie darbai atlikti be 
Kultūros ministerijos žinios . ..” 
Esą senoji šventovė dabar atsi
dūrė lyg degtukų dėžutė ant pa
rako statinės, kuri gali per ke
lias minutes suliepsnoti.

PARAPIJOS KOMITETAS
Puolamas ne tik kun. V. Skipa

ris, bet ir vykdomasis parapi
jos komitetas, reikalaujama lik
viduoti architektūros paminklui 
padarytą estetinę ir materiali
nę žalą. Pasak S. Mockuvienės, 
komiteto prim. Stasys Viliušis, 
jo pavaduotojas Pranas Budgi- 
nas ir sekr. Vaclovas Jurgaitis 
oficialiu savo raštu prisipaži
no, kad centrinis šildymas įves
tas kun. V. Skipario iniciatyva, 
nesilaikant nustatytos tvarkos, 
pažeidžiant įstatymą. Speciali 
komisija, kurią sudarė Šilalės 
rajono architektas J. Spudulis, 
dujų ūkio kontoros vyr. meist
ras F. Žymančius ir Upynos apy
linkės vykdomojo komiteto pirm. 
R. Radzevičius, nustatė, kad 
centrinio šildymo įvedimą ne
mokšiškai atliko kun. V. Skipa
rio pasamdyti kažkokie slapta 
paskubomis uždarbiaujantys 
perėjūnai, įpjovę net sienų su
tvirtinimo piliastrus. Esą kun. 
V. Skiparis atmeta komisijos 
reikalavimą panaikinti tokį 
centrinį šildymą, o savo pamoks
le pabrėžė tikintiesiems, kad 
jie daugiau kaip šimtą metų ša
lo savo šventovėje, besimelsda- 
mi nekūrenamoje patalpoje. Už 
padarytą paslaugą dabar valdžia 
jį puola, o tikintieji turi ginti. 
Korespondentė S. Mockuvienė 
nė nebando atsakyti į klausimą, 
kodėl iš tikrųjų valdžia nepasi
rūpino centrinio šildymo įvedi
mu XVIII š. architektūros pa
minklu laikomoje šventovėje. 
Matyt, jai visiškai nerūpėjo ti
kinčiųjų maldos nekūrentoje 
patalpoje. Klaidą dar ir dabar 
nevėlu atitaisyti valdžios lėšo
mis. Nugriautą įrenginį lengvai 
galėtų pakeisti pagal specialis
tų projektą įvestas naujas cent
rinis šildymas, patogus tikin
tiesiems, nepažeidžiantis seno

Simon ’si
Travel 

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

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

sios šventovės autentiškumo. Ta
da nereikėtų kun. V. Skipariui 
grasinti teismu, verkšlenti, kad 
virš Upynos vis dar kyla juodas 
dūmas.

MUZĖJUS VĖJO MALŪNE
Vėjo malūne prie centrinės 

Kruopių sovchozo gyvenvietės 
Akmenės rajone įsteigtas žemės 
ūkio padargų ir mašinų muzė- 
jus. Netoli malūno yra krašto
tyros entuziasto pensininko Kos
to Petrilos rankomis pastatyta 
žemaitiška klėtelė. Jo iniciaty
va įsteigtame muzėjuje — seno
vinis garo katilas, arklinė ku
liamoji, arklinis volas, vienas 
pirmųjų vikšrinių traktorių, 
daug kitų žemės ūkyje naudotų 
mašinų, padargų, prietaisų. Mu- 
zėjaus rodiniai nuolatos gausė
ja ir įvairėja.

KYŠININKŲ BYLA
Kauno statybinio tresto val

dytojas J. Bytautas, talkon pa
sikvietęs tresto darbuotojus Z. 
Dargevičių ir G. Jurašką, pradė
jo organizuoti kooperatinių ga
ražų statybą Kaune. Ši trijulė 
pasisavino apgaulingai iš pilie
čių surinktus 72.000 rublių. Ky
šius jie perdavinėjo Kauno mies
to Lenino rajono liaudies depu
tatų tarybos vykdomojo komite
to pirm. R. Baltrušiui, kaimo 
statybos ministerijos skyriaus 
viršininkui L. Bielskiui ir Kau
no statybos tresto profsąjungos 
komiteto pirm. J. Mačiui. Teis
mas J. Bytautą nubaudė laisvės 
atėmimu penkiolikai metų, Z. 
Dargevičių — vienuolikai, G. 
Jurašką — septyneriems me
tams. Už kyšių priėmimą R. Balt- 
rušis gavo aštuonerius metus 
laisvės atėmimo, L. Bielskis — 
šešerius, J. Mačys — penkerius. 
Jiems konfiskuotas turtas ir at
imta teisė eiti vadovaujančias 
pareigas po bausmės atlikimo. Į 
kaltinamųjų suolą pateko ir bu
vęs Kauno statybos tresto prof
sąjungos komiteto prim. K. Pet
rulis, bet jam byla atidėta dėl 
ligos.

EISMO NELAIMES
Respublikinės automobilių 

inspekcijos darbuotojas R. 
Strakšas “Valstiečių Laikrašty
je” paskelbė 1982 m. eismo ne
laimių duomenis. Pernai jų bu
vo mažiau nei 1981 m., bet re
zultatai gerokai skaudesni. 
1982 m. eismo nelaimėse žuvo 
818 žmonių, 1981 m. — tik 743. 
Pernykštėse 4.437 nelaimėse 
kaltė teko vairuotojams, 1981 
m. — 4.407 nelaimėse. Tose ne
laimėse 1982 m. žuvo 524 žmo
nės, 1981 m. — 466. Dėl pėsčių
jų kaltės pernai įvyko 1.395 eis
mo nelaimės, 1981 m. — 1.450. 
Jose 1982 m. žuvo 213 pėsčiųjų, 
1981 m. — 210. Dėl neblaivių 
vairuotojų kaltės pernai susi
laukta 848 nelaimių, dėl trak
torininkų — 174. Beveik kas tre
čias į nelaimes įsivėlęs trak
torininkas buvo neblaivus. Dau
giausia nelaimių 1982 m. turė
jo nuosavų automobilių vairuo
tojai, susilaukę atsakomybės 
už 3.066 nelaimes. Kiekvienam 
tūkstančiui privačių automobi
lių teko apie keturis kartus dau
giau nelaimių negu tam pačiam 
skaičiui valstybinio transporto 
priemonių. v K t.

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” kovo 27, Verbų 

sekmadienį, 5 v.p.p., Jaunimo 
Centre ruošia kultūrinę popietę, 
kurios metu bus rodomi dail. A. 
A. Tamošaičių filmai. Pasižiūrė
jus dviejų filmų, galima bus su
sidaryti puikų vaizdą apie kruopš
tų dailininkų darbą, pasišventi
mą lietuvių liaudies menui, ne
paprastą jų darbo įnašą į mūsų 
tautinio meno lobyną. Filmus ro
dys J. Miltenis. Kviečiami visi da
lyvauti, nes filmai įdomūs jaunes
niems ir senesniems. Filmai Ha
miltone rodomi pirmą kartą, tad 
būtų malonu, kad ir apylinkių 
lietuviai pasinaudotų šia proga. 
Įėjimas — laisva auka.

Kovo 18 d. “GYVATARAS” atliko 
dalį programos McMasterio uni
versitete įvykusiame tarptauti
niame vakare. Be lietuvių, daly
vavo ukrainiečiai, kiniečiai, indie- 
čiai ir afrikiečiai. Inf.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 
baigsis kovo 27 d. Vedėjas-prel. V. 
Balčiūnas. Per Gavėnią penkta
dienių vakarais 7 v. atnašauja
mos šv. Mišios ir einami Kryžiaus 
keliai. Bandoma sudaryti 36 sava
norių būrį, kurio nariai, savano
riškai pasiskirstę dienomis, du 
kartus per mėnesį atliktų pagrin
dinį mūsų šventovės išvalymą.

AV PARAPIJOS CHORAS balan
džio 24 d. vyks į Torontą dalyvauti 
Liet. Namuose rangiamoje “Auš
ros” šimtmečio programoje. Choro 
v-ba su vad. D. Deksnyte-Powell 
buvo nuėjusi pas naująjį kleb. 
kun. J. Liaubą pasitarti įvairiais 
parapijos chorą liečiančiais reika
lais. Klebonas, kuris yra mūsų 
choro globėjas, pažadėjo chorą 
remti ir artimai bendradarbiauti.

A. a. JONAS MIKŠYS, gausiai 
visų palydėtas, buvo palaidotas 
Mississaugos Šv. Jono liet, kapi
nėse kovo 7 d. Po ilgos ir sunkios 
ligos jis mirė kovo 3 d. Šv. Juoza
po ligoninėje. Hamiltoniečiai tu
rėjo su velioniu atsisveikinimo 
du budynių vakarus. Paskutinį 
vakarą prie karsto garbės sargy
boje budėjo vietos DLK Algirdo 
būrio šauliai. Atsisveikindami 
su didžių nuopelnų hamiltonie- 
čiu, kalbėjo buvęs liet, mokyklos 
ved. K. Mileris ir apylinkės val
dybos pirm. K. Deksnys. Kovo 7 d. 
mūsų AV šventovėje gedulines 
Mišias už mirusį koncelebravo 
kun. J. Liauba ir kun. L. Januška. 
Per pamaldas giedojo A. V. Pau- 
lioniai. Po pamaldų velionis ilgos 
laidotuvininkų procesijos buvo 
nulydėtas į Mississaugos liet, 
kapines. Ten atsisveikinimo kal
bas pasakė mokyt. Ant. Rinkūnas, 
AV par. tarybos pirm. A. Stanevi
čius ir iš Čikagos atvykęs buvęs 
Lietuvoje kaimynas V. Paliulionis. 
Su DLK Algirdo kuopos šaulių 
žvaigžde apdovanotu šauliu atsi
sveikino pirm. P. Kanopa. Po pa
kasynų Anapilio salėje laidotuvių 
dalyviams buvo paruošti pusry
čiai, kurių metu veliones brolis 
K. Mikšys visiems išreiškė nuošir
džią našlės Ąnt. Mikšienės, sesers 
Onutės ir savo padėką.

PRANUI ROČIUI, dabar išėju
siam į pensiją, gražias pagerbtu- 
ves surengė jo sūnus bei dukra ir 
sukvietė didelį būrį tėvelio drau
gų iš Hamiltono, St. Catharines 
ir kitų vietovių. Naująjį pensinin
ką visų suvažiavusiųjų vardu pa- 
veikino K. Mileris. Gražų žodelį 
savo tėveliui pasakė ir dukrelė 
Rita. Buvęs Lietuvoje kaimynas J. 
Šarapnickas prisiminė keletą įdo
mių nuotykių iš P. Ročiaus gyve
nimo. Buvo įteikta jam nuo visų 
sveikinimo įrašas ir sugiedota 
“Ilgiausių melų”. Jaunieji pa- 
gerbtuvių rengėjai buvo nuste
binti, kai suvažiavę svečiai atsi
vežė taip pat ir savo bendrą do
vaną: gražų laikrodį su grandi
nėle. Iš St. Čatharines J. Šarapnic
kas atsivežė taip pat ir savo dovaną 
— barui papuošti dekoratyvinį 
laikrodį. Vaikai ta proga nupirko 
jam gerą stereo. Pagerbtasis šiuo 
vakaru buvo labai sujaudintas ir 
visiems padėkodamas pasakė 
jautrų žodį. St. P. Ročiai yra gražiai 
užauginę ir į universitetus išleidę 
du savo vaikus, kurie dabar jau turi 
augštas tarnybas. Sūnus Stasys, in
žinierius, gyvena Windsore ir yra 
“Stelco” įmonės prekybos atstovas. 
Dukra Rita, baigusi prekybos ad
ministraciją, gyvena Toronte ir 
dirba “Bell” telefono bendrovėje.

ALF. JUOZAPAVIČIUS yra įga
liotas Kanadoje rinkti aukas Vo
kietijoje, buvusioje Augsburgo lie
tuvių stovykloje, naujam stato
mam lietuviškam kryžiui. Buvę 
augsburgiečiai, kurių pastangomis 
ir aukomis ir senasis kryžius buvo 
pastatytas, dabar turi progos vėl 
prisidėti prie šio gražaus užsimo
jimo. Aukas siųsti: 20 Kensington 
Ave. N., Hamilton, Ont. L8L 7M9.

JONAS STANKUS yra paskir
tas Kanados Lietuvių Fondo įgalio
tiniu Hamiltone. Šis veiklusis mū
sų visuomenininkas įieško naujų 
įnašų šioje apylinkėje. Kanados 
Liet. Fondo pinigai yra telkiami 
nepriklausomai Lietuvai, o inves
tuoto kapitalo palūkanos yra ski
riamos tautinei veiklai išeivijoje. 
Jau dabar nemažas pinigų sumas 
gauna mūsų lietuviškos organi
zacijos. K. M.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŠVENTOVĖJE kovo 6 d. Hamilto
no ateitininkai surengė ketvirtą

Sudburio miesto šimtmečio iškilmėse dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje 
— dalis lietuvių tautodailės parodos. Iš kairės: KLB Sudburio apylinkės 
valdybos vieepirm. J. BATAITIS, pirm. E. TOLVAIŠIENĖ, narys ST. 
TOLVAIŠĄ Nuotr. A. Albrechtienės

metinį religinį koncertą Tikin
čiosios Lietuvos Dienos ir šv. Ka
zimiero šventės proga.

Vargonams palydint, Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas” atliko 
B. Brazdžionio tekstu sukurtą mu
ziko Gailevičiaus giesmę “Mūsų 
žemė Lietuva”. Choras šia ir ki
tomis giesmėmis kėlė klausytojų 
širdis iš kasdienybės į Augščiau- 
siąjį ir išlaikė toje augštumoje 
per visą koncertą.

Tai progai pritaikytą skaitymą 
atliko gražia lietuviška tarsena 
lituanistinės mokyklos mokinys 
Stasys Kareckas. Tuo pačiu metu 
ant altoriaus buvo uždegamos sim
bolinės žvakės.

Po skaitymo suskambėjo solisto 
Vaclovo Verikaičio sodrus bari
tonas. Jis pagiedojo “Gyvenimo 
prasmė” (iš Lietuvos) ir “Pro pec- 
catis” G. Rossinio.

Fleitistas Tomas Regina atliko 
du muzikos kūrinius — “Sicilia
no” G. Rossinio, “Sicilienne” op. 
78 G. Faure. Aidietės savo skam
biais balsais perdavė maldą “O 
Kristau” (žodžiai kun. St. Ylos, 
muzika St. Gailevičiaus).

Klebonas kun. J. Liauba prabilo 
į susirinkusius maldininkus šiai 
progai pritaikytu jautriu žodžiu. 
Jis išsamiai apibūdino šv. Kazi
miero gyvenimą, iškeldamas jį kai
po pavyzdį mūsų jaunimui. Savo 
mintis jis sujungė su kenčiančia 
Lietuva.

Vėl pasigirdo aidiečių malda “O, 
Skaisčiausioji”. T. Regina su flei
ta atliko “Fantąsia No. 2” G. Tele- 
manno ir "Sonata No. VII” G. Haen- 
delio.

Tarp tų fleitos kompozicijų pa
sigirdo sol. V. Verikaičio “Ne
beverk, Marija” (iš Lietuvos). Mu
zikinę dalį baigė sol. V. Verikai- 
tis kartu su aidietėmis giesme 
“Parvesk, Viešpatie” (žodžiai P. 
Jurkaus, muzika J. Strolios). Kon
certas baigtas Švč. Sakramento 
palaiminimu ir visų giesme “Kurs 
kentėjai už mus kaltus”.

Klausytojai liko dėkingi koncer
to rengėjams, mergaičių chorui 
“Aidas”, sol. V. Verikaičiui, T. 
Reginai, akompaniatorei, “Aido” 
dirigentei bei koncerto koordina
torei Darijai Deksnytei-Powell, 
davusiems klausytojams dvasinio 
peno.

Po koncerto ateitininkai visus 
pavaišino skaniomis vaišėmis ir 
davė progos pasidalinti pakilia 
dvasine nuotaika.

Dalyvis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Hamiltono 

AV parapijos kunigui klebonui 
už man suteiktą palaiminimą, Ka
talikių moterų draugijai už lanky
mą ir dovanas man būnant Šv. Juo
zapo ligoninėje, pensininkų klu
bui už lankymą ir dovanas. Dėko
ju visiems, kurie mane lankė, siun
tė gražius linkėjimus, gėles ir do
vanas. Taip pat esu labai dėkinga 
už man padarytą malonią staig
meną HLP klubo dainos vienetui, 
susirinkusiam į mūsų namus ir pa
dainavusiam keletą dainų, kurių 
aš buvau pasiilgusi. Dėkoju dai
nos vieneto vadovui A. Juozapa
vičiui už tokį sumanymą. Ačiū vi
siems. Tegul Dievas visus laiko
savo globoje. 
Hamilton, Ont. E. Šeirienė

j Sudbury, Ontario
SUBURIO MIESTUI švenčiant 

Savo šimtmetį, daugiakultūrė orga
nizacija suruošė 10 dienų karava
ną. Dalyvavo ir lietuviai kartu su 
estais ir latviais. Jie toje pačio

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.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

je “Le Centre De Jeunes” salėje 
surengė tautinio meno dirbinių, 
knygų ir laikraščių, tautinių au
dinių parodą ir maisto gaminių iš
pardavimą. Parodą aplankė ir lie
tuviško maisto paragavo šimtai 
Sudburio gyventojų ir svečių iš vi
sos Kanados. Tenka džiaugtis, nes 
lankytojai pripažino, kad parodo
se lietuvių tautinio meno skyrius 
buvo geriausias, įdomiausias ir 
gražiausias. Paroda truko keturias 
dienas. Viena diena buvo paskir
ta specialiai lietuviams — “Lietu
vių diena”.

Ta proga KLB apyl. valdyba su
ruošė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 65 metų sukakties 
paminėjimą. Dalyvaujant lietu
viams ir etninių grupių svečiams, 
apylinkės v-bos pirm. Elena Tol- 
vaišienė skaitė paskaitą — “Va
sario 16”. Jūratė Tolvaišaitė ir" 
Petras Tolvaišą kanklėmis pa
skambino keletą tautinių dainų. 
Tik gaila, kad daug lietuvių minė
jime nedalyvavo.

Parodai rengti, lietuviškiems 
maisto gaminiams ruošti apylin
kės valdybos buvo iš anksto suda
rytas komitetas: Audra Albrech- 
tienė, Grasė Petrėnienė, Birutė 
Stankienė, Nijolė Paulaitienė, 
Jadvyga Labuckienė, Marija Vens- 
kienė, kurios, padedant kitoms 
talkininkėms, šį didelį tautinės 
reprezentacijos darbą ir atliko. 
Apie tai rašė ir vietinis laikraš
tis “The Sudbury Star”.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA š. m. gegužės 7, šešta
dienį, 6 v.v., 231 Bloor St. W., ser
bų salėje rengia motinų pagerbi
mą. Programoje: paskaita, meni
nė dalis, vakarienė ir kt. Kviečia
me visas motinas, jaunimą, visus 
lietuvius ir svečius dalyvauti.

Apyl. valdyba
JUOZAS BATAITIS, veiklus vi

suomenininkas, sulaukė 60 metų 
amžiaus. Gimęs Šakių apskr., Gel
gaudiškio valsč., Dapkūniškių km. 
Sukaktuvių proga Birutė ir Jus
tas Stankai savo namuose suruošė 
sukaktuvininko pagerbimą. Daly
vavo labai daug lietuvių. Sveiki
no J. Labuckienė ir J. Kručas. J. 
Bataitis yra labai energingas ir 
veiklus tautiniame lietuvių gyve
nime. Ilgiausių Metų! J. Kručas

Calgary, Alta.
MIESTO BURMISTRAS Ralph 

Klein Vasario 16 proga paskelbė 
tą datą Lietuvos Diena. Tame 
oficialiame rašte sakoma: “Šian
dieną Kalgario Lietuvių Bend
ruomenė mini 65-ją Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukak
tį. Lietuva per trumpą 22 metų ne
priklausomybės laikotarpį pasie
kė daug laimėjimų švietimo, ūki
niame, socialiniame, regliginia- 
me ir kultūriniame šalies gyveni
me. Tas pažangos laikotarpis pasi
baigė 1940 metais ir kova už išsi
laisvinimą iš priespaudos tebeina 
ir šiandieną.

Mes, Kalgario gyventojai, nuo
širdžiai užjausdami prispaustuo
sius, jungiamės su lasivojo pasau
lio žmonėmis, remdami Lietuvos 
piliečius jų kovoje už pagrindi
nes teises ir žmogaus orumą. Mes 
kreipiamės į savo vyriausybę ir 
visas laisvojo pasaulio vyriausy
bes įsipareigoti su nauju ryžtu, 
energija ir ištekliais tarptautinei 
kovai už žmogaus teises”. Kor.

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

MOKAME UŽ:
=- depositus (P.C.A.)..............6%
E santaupas........................... 73/4%
E kasdienines palūkanas
= už santaupas......................   7%
X term, depoz. 1 m................. 9’/a%
E term, depoz. 3 m.....................10%
= reg. pensijų fondo............  9’/i%
Eį 90 dienų depozitus ..........  9’/4%
=! IMAME UŽ:
E| neklln. turto pask............. 111/z%

asmeninės paskolas............ 14%

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV kongreso pašto komisijos 
narys B. Gilmanas renka doku
mentinę medžiagą, liečiančią 
Sovietų Sąjungos pašto neprista- 
tymą laiškų bei kitų siuntų adre
satams. Esą tuo reikalu jau 1978 
ir 1979 metais buvo pora pasita
rimų su žydų, kitų etninių gru
pių, profesinių ir mokslinių or
ganizacijų atstovais. Juose gau
ta konkrečių pavyzdžių, liudi
jančių, kad Sovietų Sąjungoje 
sąmoningai sulaikomos pašto 
siuntos, skirtos kaikuriems jos 
gyventojams. Specialią medžia
gą kongresininkui B. Gilmanui 
šiuo reikalu paruošė ir nusiun
tė Brooklyne veikiantis Lietu
vių Informacijos Centras. Apie 
lietuviams taikomus sovietinio 
pašto suvaržymus buvo painfor
muota ir centrinė JAV pašto 
įstaiga. Jos vardu atsiliepė E. S. 
Walkeris, prašantis Lietuvių 
Informacijos Centrą surinkti ir 
jo įstaigai atsiųsti Sovietų Są
jungos pašto grąžintus laiškus, 
kurie buvo adresuoti kaliniams. 
Prie jų dabar dažniausiai pri
dedama pastaba: “Adresatas ne
žinomas”. Grįžta net ir registruo
tieji laiškai arba jų gavimą pa
tvirtina ne paties kalinio para
šas, o pašto ar lagerio pareigū
no. Lietuvių Informacijos Cent
ras prašo JAV gyvenančius tau
tiečius, turinčius grąžintų laiš
kų, siuntinių, registracijos kvi
tų bei kitos panašios medžiagos, 
ją atsiųsti centrui šiuo adresu: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. LI Centras informaci
ją šiais klausimais teikia tel. 
(212) 647-2434.

Niujorko bei apylinkių lietu
viai specialiame vasario 5 d. po
sėdyje Kultūros Židinyje susi
pažino su JAV teisingumo de
partamento specialių tyrimų 
skyriumi OSI (Office of Special 
Investigations), jieškančiu II D. 
karo nusikaltėlių, keliančiu by
las, kuriems dažnais atvejais 
panaudojama sovietinė kaltina
moji medžiaga. Informacinį pa
sitarimą surengė JAV LB Niu
jorko apygardos valdyba, vado
vaujama pirm. A. Vakselio, su 
kitomis lietuvių organizacijo
mis, o jam vadovavo grupės 
“Americans for Due Process” 
atstovė Rasa Razgaitienė. Pa
skaitą apie KGB ir Gestapo klas
totes, šmeižiančias lietuvių tau
tą, skaitė iš Detroito atvykęs dr. 
Adolfas Damušis, vaizdinėmis 
priemonėmis lygindamas įvai
rių tariamų dokumentų tekstus. 
Čikagietis adv. P. Žumbakis kal
bėjo apie teisinę procedūrą bei 
konkrečius veiklos uždavinius, 
vašingtonietis adv. E. Raskaus- 
kas — apie OSI skyriaus tikslus, 
metodus ir nuotaikas.

Prel. Ladas Tulaba, vadovau
jantis Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje, lankėsi Niujorke. Jis 
čia buvo atvykęs su Vatikano 
delegacija, atvežusia Vatikano 
meno kūrinius Metropolitan mu- 
zėjaus rengiamai parodai.

Kultūros Židinį Brooklyne, 
N.Y., administruoja speciali 
Lietuvių Kultūros Fondo taryba, 
kuriai iki 1982 m. pabaigos va
dovavo pirm. Romas Kezys. Jį, 
pasitraukusį iš šių pareigų, pa
keitė visuomenine veikla pasi
žymėjęs Aleksandras Vakselis, 
pirmininku išrinktas tarybos 
posėdyje sausio 8 d.

Brazilija
Brazilijos Lietuvių Bendruo

menės taryba specialiame po
sėdyje pakeitė kaikuriuos šios 
organizacijos statuto paragra
fus. Pagal juos dabar tarybon 
įeis 20 narių. Penkiolika bus iš
rinkta balsavimu, o penki įeis 
be rinkimų kaip nuolatiniai ta
rybos nariai. Šią nerenkamą gru
pę sudarys buvusieji paskuti
niai valdybos pirmininkai. Iš
rinkus naują valdybos pirminin
ką, iš nuolatinio tarybos penke
tuko pasitrauks seniausas bu
vęs pirmininkas. Seniau Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenė ne
turėjo nekilnojamos nuosavy
bės, o dabar jai teisiškai pri
klauso pusė Lituanikos sodybos. 
Bendruomenės užsidarymo atve
ju galutinį sprendimą tos nuo
savybės reikalu galės padaly
ti penkiolika tarybos narių, ku
rių eilėse turės būti keturi nuo
latiniai nariai — buvusieji val
dybos pirmininkai. Panaši tai
syklė bus taikoma ir BLB statu
to pakeitimams ateityje.

Australija
Vasario 16 šventę Geelongo 

lietuviai surengė vasario 13 d. 
Mišias už Lietuvos laisvę su jai 
skirtu pamokslu laikė iš Mel
burno atvykęs kun. Pr. Dauknys. 
Iškilmingose pamaldose giedojo 
vietinis lietuvių choras, diriguo
jamas iš Adelaidės atvykusio 
muz V. Strauko. Oficialioji mi
nėjimo dalis įvyko Lietuvių 

Bendruomenės Namuose. Daly
vius pasveikino ALB Geelongo 
apylinkės valdybos pirm. V. Stui- 
kevičius. Gerai paruoštą paskai
tą skaitė M. Kymantas. Meninę 
programą atliko Geelongo lie
tuvių choras su dirigentu V. 
Strauku. Geelongo radijo sto
tis “3GL” vasario 20 d. vakarą 
pakvietė apylinkės valdybos 
pirm. V. Stuikevičių tarti žodį 
Lietuvos reikalais. Jo kalbą pa
pildė kelios į plokšteles įrašy
tos lietuvių dainos.

Adelaidės lietuviai savo sie
lovadai susilauks kun. Juozo 
Petraičio, MIC, kuris pas juos 
atvyks iš Argentinos sostinės 
Buenos Aires. Jis yra gimęs 1922 
m. Lietuvoje, marijonų vienuo- 
lijon įsijungęs 1950 m., kunigu 
įšventintas 1952 m. Romoje. Pa
rapijos taryba, susirgus kun. A. 
Spurgiui, MIC, paprašė lietuvių 
marijonų vienuolijos vadovybę 
atsiųsti jam pagalbininką. Juo 
ir buvo paskirtas kun. J. Petrai
tis, MIC. Ligonis kun. A. Spurgis 
sparčiai sveiksta ligoninėje, bet 
jam reikės dar kelių mėnesių 
poilsio sveikatai atgauti.

Britanija
D. Britanijos Lietuvių Sąjun

gos centro valdyba j ieško redak
toriaus savaitraščiui “Europos 
Lietuvis”. Kandidatas turi gerai 
mokėti lietuvių kalbą, nusima
nyti žurnalistikoje. Būtinas ir 
anglų kalbos mokėjimas, o kitų 
kalbų — pageidaujamas. Pa
reiškimus prašoma siųsti D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos cent
ro valdybai, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT, Britain.

A. a. Stasys Janavičius, ištik
tas širdies smūgio, mirė 1982 m. 
gruodžio 30 d. Nottinghame. Ve
lionis buvo žemaitis, gimęs 1924 
m. lapkričio 18 d. Karo metu bu
vo išvežtas darbams į Vokietiją. 
Pokaryje gyveno Itzenhoe sto
vykloje, Britanijon išvyko 1947 
m. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, 
vėliau, persikėlęs Nottingha- 
man — garvežio mašinistu Stan- 
ton-Staveley bendrovėje. Susi
laukė pensijos, kurią dabar gaus 
jo žmona. Priklausė DB Lietu
vių Sąjungos Nottinghamo sky
riui, rūpinosi lietuviškais reika
lais, rėmė spaudą, dalyvavo lie
tuvių renginiuose. Palaidotas 
vietinėse kapinėse sausio 7 d. 
Gedulines Mišias Šv. Barnabo 
katedroje laikė ir į kapines pa
lydėjo kun. S. Matulis, dalyvau
jant daugeliui velionies bičiu
lių. Jų vardu prie kapo duobės 
atsisveikino K. Bivainis.

Vokietija
Vydūnas (Vilius Storasta), žy

musis mūsų tautos veikėjas, mi
rė Detmolde 1953 m. vasario 20 
d. ir buvo palaidotas vietinėse 
“Alter Friedhof’ kapinėse. Ar
tėjant mirties trisdešimtmečiui, 
buvo gautas pranešimas iš kapi
nių vadovybės, kad baigiasi ka
pavietei numatytas laikas ir kad 
ji bus panaikinta, neatnaujinus 
sutarties. Vydūno kapo likimu 
susirūpino tautiečiai, kapavie
tės reikalą ėmė tvarkyti kun. 
Fr. Skėrys, ev. liuteronų kape
lionas Vasario 16 gimnazijoje. 
Teko sumokėti apie 450 DM. At
naujintoji sutartis dabar už
tikrina Vydūno kapo neliečia
mumą iki 2003 m.

Luebecko lietuviai Vasario 16 
minėjimą pradėjo kun V. Šar
kos atnašautomis Mišiomis ir 
pasakytu pamokslu. Dalyvių bu
vo didokas būrys, nes į pamal
das įsijungė ir lietuviai evan
gelikai. Oficialioji dalis įvyko 
“Caritas” salėje. Čia kalbėjo 
VLB Luebecko apylinkės valdy
bos pirm. Pranas Kotkis, pa
grindinį dėmesį skirdamas Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos šešiasdešimtmečiui, 
ir kun. V. Šarka, plačiau palie
tęs Lietuvai nepriklausomybę • 
iškovojusius didvyrius. Minė
jimo dalyvius sveikino VLB 
Hamburgo apylinkės valdybos 
vieepirm. Leonas Narkus. Tau
tinių šokių, deklamacijų pro
gramą atliko mažieji lietuviu
kai, paruošti mokytojos Elenos 
Tesnau.

Hamburgo lietuvių moterų 
klubas, vadovaujamas Teresės 
Lipšienės, spėjo pasižymėti gyva 
veikla ten įsteigtame Lietuvių 
Centre, Holzdamm 22. Veiklos 
trūko tik vyrams. Juos dabar iš
judino vasario 23 d. sušauktas 
susirinkimas, kuriame buvo nu
tarta įsteigti Hamburgo lietu
vių vyrų klubą. Jo valdybon iš
rinkti: pirm. Mykolas Lipšys, 
sekr. Ričardas Baliulis, ižd. 
Kostas Madšilauskas, kontrolie
rius Izidorius Sragauskis. Klu
bo nariai turės mėnesinius su
sirinkimus, rūpinsis kultūri
nio lietuvių palikimo išsaugo
jimu, savišvieta, sportiniais 
bei kitais laisvalaikio renginiais.



Kristui reikia 
bendradarbių.
Gal Jis kviečia tave?

Jei nori sužinoti, kaip gyventi 
pilnai prasmingu gyvenimu, 
rašyk:

Sesuo M. Margarita,
Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Ct 06260, USA.

Gal nežinojai, kad yra 
lietuvaičių vienuolija, kuri 
veikia Amerikoje ir Kanadoje?

Naujas pirmininkas
Ontario laidotuvių tarybos pirmininku išrinktas sudburietis

Aukos Tautos Fondui Toronte
1983 metų aukotojų sąrašas nr. I

$300: J. Barakauskas, O. E. Del- 
kus; $200: A. Kantvydas, H. Lapas; 
$120: B. Saulėnas.

$100: J. M. Astrauskas, A. D. 
Brazys, J. Dragašius, V. Z. Girnius, 
dr. J. Yčas, J. A. Jankaitis, J. H. 
Lasys, V. J. Plečkaitis, J. Prišas, 
Pr. Puidokas, D. Renkauskas, P. 
B. Serepinas, Vincas Sinkevičius,
J. S., J. Strazdas, B. Strazdienė,
A. A. Šmigelskis, B. S. R. Vaičai
tis, J. J. Varkavičius, J. M. Vaške- 
vičiai, Petras Vilutis, Jonas Vit- 
kūnas.

$80: Pranas Basys; $75: E. Punk- 
ris; $60: J. Baltakys, J. Dambaras, 
W. Dresher, J. B. Maziliauskas, 
Novog-Novogrodskienė L., Delf. 
Zulonas.

$50: A. E. Abromaitis, E. Aukšta
kalnis, Vladas ir Aleks. Balsiai, 
dr. A. Barkauskas, J. Bukšaitis,
B. K., B. B. Čepauskas, Petras Gai
delis, V. L. Giriniai, V. Ignaitis,
C. K. Jonys, S. Kėkštas, Pr. Kudrei- 
kis, V. A. K., Mrs. A. Masalas, V. 
Montvilas, Br. Narbutas, V. Paulio- 
nis, I. Pikelis, A. J. Plioplys, J.
A. Puteris, M. D. Regina, Antanas 
ir Juzė Rinkūnai, A. Sagevičius, 
J. St. Sinkevičius, V. Skrebutėnas, 
E. Smilgis, B. Stalioraitienė, H. 
Stepaitis, J. V. Šimkus, B. J. Vai
dotai, St. Vasiliauskienė.

$40: A. Brazys, V. Kecorius, V. 
Petraitis, J. Petravičius, S. Povi- 
lenskis, J. Stravinskas, B. A. Vili
mas; $35: A. A. Jucys.

$30: A. Ciplijauskas, S. Čepas, 
P. O. Dabkus, E. Jankutė, S. Juod
viršis, K. Kaminskas, F. Kaspera
vičius, J. Kirvaitis, Adelė Ledas, 
P. S. Morkūnas, B. Pabedinskie- 
nė, J. J. Pilipavičius, J. Pusvaš- 
kis, M. Putrimas, E. Radavičiūtė, 
Jonas Rukša, K. Stirbys, V. O. Ta- 
seckai, V. Vaidotas, L. E. Vašto- 
kas.

$25: P. A. Adomaitis, Henry Ado
monis, J. Arcimavičius, A. Beržas,
J. Budreika, K. Otto, Janina Dab
rowski, S. O. Dačkus, P. Dalinda, 
L. Dūda, B. Galinis, O. Indrelie- 
nė. P. Jakubauskas, P. Z. Jonikas,
K. P. B., P. Lelis, K. Manglicas, S. 
E. Markauskas, Miss G. Maurušai- 
tis, M. S. Meškauskas, V. Petru
lis, S. J. Poška, V. P. Rasiulis, L. 
Rudaitis, B. Saplys, A. Sprainai- 
tis, T. Stanulis, A. Statulevičius, 
P. G. Stauskas, Vyt. Stočkus, A. S. 
Šergalis-, Jurgis Šergalis, B. V. Vai
čiūnai, A. Valadka, S. Varanka, J. 
Vėtą, L. Vyšniauskas, A. Zalagė- 
nas, A. Žilėnas, Tomas Žilys.

$24: Feliksas Timukas; $21: J.
B. . Walter S. Mastis.

$20: L. Adomavičius, Marta Ado
mavičius, M. Andrulevičienė, J. 
Aukštaitis, J. Bacevičius, Vyt. Bal
čiūnas, L. V. Balaišis, J. ir O. Bal
siai, Agr. Banelis, B. Liūdžius, S. 

Jaunųjų talentų konkurse, sureng
tame JAV kultūros tarybos Kleve- 
lande 1983.11.19, laimėjusi pirmą 
vietą dainavime sol. V. POLIKAI- 
TYTĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Bubelienė, V. A. Bubelis, Koste 
Bubliauskienė, Ed. Bmheistęris, 
Ap. Čepaitis, B. Čižikas, E. Čup- 
linskas, J. V. Dagiliai, V. V. Dar- 
gis, Stasys Dargis, K. Dulevičius, 
J. Dziminskas, kun. Pr. Gaida, K. 
Gaputis, J. Genutis, Marija Gir- 
čienė, I. Girdzijauskas, T. V. Gra
žulis, J. Gudavičius, J. J. Ignatavi
čius, K. A. Ivanauskas, S. Jaseliū- 
nas, C. M. Javas, J. Juodikis, I. A. 
Jurcevičius, V. O. Yurkai, A. Kai
rys, A. S. Kalūza, J. Kasakaitis, J. 
Kasparavičius, J. G. Kaulius, D. 
S. Kazlauskai, B. Kerulienė, A. 
Klupšas, Iz. Kondrotienė, J. Kra
sauskas, V. Kriščiūnas, Kushne- 
rait, K. J. Liutkai, V. Marcinkevi
čius, M. A. Marcis, Z. J. Mažonai,
I. J. Mickevičius, V. Mikelėnienė, 
A. Mikšys, J. Palys, R. G. Paulio- 
niai, M. S. Petryla, J. Petronis, M. 
Petrulis, Jonas Poška, P. Pranai
tis, A. Pranckevičius, J. A. Rano
nis, P. Raudys, J. Rugys, V. Rus- 
lys, Jer. Sabaliauskas, G. A. Sa
kus, A. S. Sakus, Alf. Seliokas, V. 
Sendžikas, VI. Simanavičius, V. Si
monaitis, Alf. Simonavičius, P. 
Skablauskas, V. Skukauskas, VI. 
Sonda, B. J. Sriubiškis, A. Stankus,
J. Staškevičius, F. Stirbys, VI. 
Stoškus, H. Bukauskas, VI. Šalt- 
miras, Pr. Šalvaitis, Alb. Šiukšta, 
M. V. Tamulaitis, Ig. Urbonas, B. 
Vaidila, D. P. Vaidila, B. Vaišno
ras, M. A. Vaišvila, S. V. Vaitkus, 
J. Valevičius, J. Vaškela, A. J. 
Vaškevičius, A. Zubrys, J. B. Žė- 
kas, A. Žemaitis, dr. D. Žutautas, 
Saulius Žutautas, L. S., Bevardis.

$15: K. Aperavičius, B. A. Arū
nas, A. S., J. Augustinavičius, J. 
Ažubalis, O. Dobaitienė, M. Gečie
nė, A. Langas, St. Mazlaveckas, 
Alb. Melvydas, VI. Nausėda, J. Pa- 
cevičienė, A. Peleckis, Ed. Šilei
kis, E. Šlekys, N. J. Uogintas, M. 
Valaitis, V. Zentins.

$14: Walt. Dauginis; $13:1. Dobi
las; $12: EI. Brakaitė; $11: Juozas 
Kralikauskas.

$10: V. Abramavičius, V. Akelai
tis, P. Alšėnas, Vai. Anysas, Iz. 
Antanaitis, V. Aušrotas, A. Bace
vičius, J. Bartnikas, K. Batūra, O.
R. Berentas, V. O. Beresnevičius, 
A. B. Beresnevičius, J. Birgelis, 
A. Borchertas, T. O. Burokas, P. 
Butėnas, V. Butkys, P. Čiurlys, V. 
Dailydė, J. M. Dambrauskas, B, 
Dicevičienė, J. Z. Didžbaliai, J. 
V. Dimskiai, A. Diržys, A. Drauge
lis, A. Dromantas, Dubininkas, M. 
Empakeris, J. Gataveckas, Iz. A. 
Gataveckas, J. Gegužis, V. J. Gen
čiai, B. M. Genčiai, Z. Girdaus- 
kas, J. E. Girėnai, J. Gudas, J. Hirsh, 
A. Jagėla, M. Jankus, J. V. Jasine- 
vičiai, St. Jokūbaitis, S. K. Jukne- 
vičiai, J. Kairys, A. Kalendra, V. 
Kalendrienė, Ona Kaminskienė,
A. Kanapka, A. D. Keršiai, A. A. 
Kilinskas, S. Kiršinąs, K. Kakne
vičius, T. Krasauskas, A. Kriau
čiūnienė, S. Kryževičius, Z. Ku
činskas, J. Kušlikis, K. Lazaus
kas, K. Lukošius, M. L. Malinaus
kas, L. Markelis, A. Matulionie
nė, H. Matušaitis, Ed. Miliauskas, 
V. Miškinis, O. Mitalas, J. Macke
vičius, F. Mockus, M. F. Y., V. K. 
Naruševičius, Br. Norkus, S. Ra
čiūnas, Vyt. Pačkauskas, Panevė
žietis, R. I. Paškauskas, Vyt. Pe
čiulis, Jon. Petrauskas, L. Pilipa
vičius, J. Preikšaitis, J. Pužas, Al. 
Raudys, M. Remeikis, J. Rinkevi
čius, Jz. Rovas, Jonas Simonas, Br. 
Skardžiuvienė, J. Skilandžiūnas, 
V. Skrinskas, M. Skučas, A. Smai
lys, O. Spurgaitis, V. Stabas, I. 
Stasiulis, A. L. Stulginskai, A. 
Sudikas-Šapoka, Suvalkietis, Aid. 
Ln. Šeškus, Algis, Šeškus, P. Štuo- 
pis, I. Tamulionis, B. Trukanavi- 
čius, K. Tula, A. P. Ulba, V. Urbo
nas, J. Urbonas, K. Vaičekauskas, 
V. Vaičiūnas, St. Vaitekūnienė,
B. Vaitiekūnienė, E. A. Valeškos,
S. P. Valiukas, A. Vanagas, J. Va
ranavičius, A. S. Venckus, J. Ža
kas, E. Zakarževskienė, Jz. Žiu- 
rinskas, Bevardis; $7: P. Žibūnas.

$5: Br. Abromonis, J. Ališaus
kas, S. J. Andrulis, Atkočiūnas, 
O. Banelis, J. Bedarfas, Rūta Be- 
keris, Ant. Bubelis, Burdulienė, 
M. V. Butrimai, S. Olekienė, P. 
Čeponkus, K. Činčikas, K. Dobi- 
lienė, P. Dranginis, P. Eidukaitis, 
Gataveckas, M. Gegužis, S. E. Gin- 

čauskas, A. Grimas, J. Jagėla, E. 
Jankus, Vikt. Jasiūnas, J. R., A. 
Jokūbaitis, Mon. Jurkšienė, S. Juš
kevičius, J. Kalinskis, V. Karnila- 
vičius, D. Karosas, S. A. Kavaliaus
kas, J. Kazlauskas, J. Kuncaitis, 
P. Lukošius, B. M. Matusevičius, P.
L. Murauskai, J. Murkūnas, Neži
nomas, Nežinomas, J. Pargauskas, 
Vyt. Paulionis, A. Povilonis, B. 
Poška, G. Povilaitis, St. Pranske- 
vičius, A. Pūkas, S. A. Pundzius, 
V. A. Ramanauskas, A. K. Rašy
mas, M. Raškauskas, St. Ruibys, 
A. Rūkas, K. Rukšienė, Algis Si
manavičius, E. Spilchak, Stankus, 
J. Šablinskas, M. Šakalinis, Sta
sys Škėma, Ed. Ulickas, E. A. Un- 
deriai, A. K. Vaidila, J. Valiulis, 
E. Žolpis, 2 nežinomi.

$4: A. P.; $3: K. Černauskas, X; 
$2:Andruškevičius, A. Bernotai- 
tis, S. Čeponis, M. Daukšienė, D. 
J. Didžbalis, Ev. Jankus, Kulienė, 
Lietuvis, P. Misevičius, A. Norkus, 
Nežinomas, S. Rėvas, Tinginys, A. 
Vingevičius, Z. A., 6 kortelės be 
pavardžių; $1: 2 kortelės be pa
vardžių.

Brampton, Ont.
$20: J. Gudelis; $10: V. F. Ur

bonai.
Caledon East, Ont.

$100: J. Linkūnaitis.
Colgan, Ont.

$50: A. Baltrūnas, A. Kazilis.
Georgetown, Ont.

$25: P. J. Malis.
Guelph, Ont.

$10: A. Vadeika.
Hamilton, Ont.

$10: J. Kažemėkas; $5:1. Vegis.
Hornby, Ont.

$51: L. J. Jakaičiai.
Keswick, Ont.

$10: J. Lazdauskas.
Ottawa, Ont.

$10: Antanas Danaitis.
Kitchener, Ont.

$30: L. Petrušaitis; $20: A. Gri
gaitis.

West Mowdale, Ont.
$20: M. Baltrukonis.

Oakville, Ont.
$20: V. Adomonis; $5: O. Kri

vickas.
Oshawa, Ont.

$10: V. Pniauskas.
Peterborough, Ont.

$25:1. Rutkauskas.
Thornhill, Ont.

$100: J. Stankus; $10: Edis Pa
mataitis.

Waterdown, Ont.
$25: Juozas Krištolaitis.

Port Hope, Ont.
$3: Jim Taylor.

Šiame sąraše paskelbtos gautos 
aukos nuo 1983 m. sausio 1 d. iki 
kovo 10 d., kaikurios aukų kortelės 
buvo sunkiai išskaitomos. Jei rasi
te netikslumų, prašome pranešti 
Tautos Fondo Toronto apyl. atsto
vybei.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems Tautos Fondui — Lie
tuvos laisvės reikalams. Nuoširdi 
padėka parapijų klebonams už pa
galbą Tautos Fondui Vasario 16 
proga. Nuoširdžiai dėkojame Tau
tos Fondo rinkliavos talkinin
kams: K. Dambaraitei, O. Indre- 
lienei, H. Lasienei, J. Rinkūnie- 
nei, A. Stepaitienei, J. Dambarui, 
A. Kairiui, B. Mackevičiui, V. Pau- 
lioniui, A. Raslanui, H. Bukauskui.

Gerbiamieji Toronto ir jo apylin
kių lietuviai, kurie Vasario 16 mi
nėjime nesuspėjote ar negalėjote 
atiduoti savo aukos Tautos Fon
dui, būkite malonūs siųsti ją Tau
tos Fondo Toronto apylinkės atsto
vybei žemiau nurodytu adresu.

Visi aukokime Lietuvos laisvės 
reikalams, bendromis jėgomis 
daugiau padėsime pavergtai tė
vynei.

Tautos fondo Toronto atstovybė
6 Constance St., 

Toronto, Ont. M6R 1S4 
Tel. 535-9864.

Gerry Lougheed, jn„ vieti
niu laidotuvių namu direkto
rius Sudburyje, yra išrinktas 
Ontario laidotuvių tarybos pir
mininku. Jis yra pirmas sudbu
rietis, išrinktas toms parei
goms. Ši taryba yra atsakinga 
Ontario sveikatos ministeriui 
Larry Grossmanui.

Anksčiau, prieš minėtus rin
kimus, L. Lougheed pirminin
kavo Ontario laidotuvių tary
bos drausmės komisijai.

Laidotuvių tarybos pareiga 
yra tvarkyti Ontario laidotu
vių direktorių darbą, nustatyti 
bei plėtoti išsilavinimo lygį, 
kvalifikacijas ir pasiruošimą, 
paruošti rekomendacijas par
lamentui ir taisykles sveika
tos ministeriui.

Sudburietis G. Lougheed pa
reiškė, kad jo pirmininkavi
mo laikotarpyje laidotuvių
taryba išlaikys dabartinį eti
kos lygį bei tvarką Ontario 
gyventojams ir užtikrins šios 
profesijos paslaugumą visiems 
žmonėms, kad laidotuvės pasi
žymėtų orumu ir respektuotų 
liūdesio nuotaiką.

“Mes, laidotuvių direktoriai, 
turime būti lankstūs ir geri 
klausytojai” — pareiškė G. 
Lougheed. Be to, anot jo, On-

STUDENTAMS
Vasaros darbai 1983 metais 

(The 1983 Summer Job Experience)
Ontario vyriausybė nori, kad šią vasarą turėtumėt darbą. “Vasaros darbai ’83” 

planas sudaro jums galimybę dirbti šimtinėje projektų valdžios ministeri
jose ir bendruomenių organizacijose visoje Ontario provincijoje.

TERMINAI

“Vasaros darbai ’83” plane numatytos galimy
bės yra skirtos papildyti jūsų specialybėms pagal 

jūsų domesį. Galite prašyti darbo nuo žemės ūkio 
ir laikraščio raštinės iki darbo invalidų ir skaitytuvų 
(kompiuterių) įstaigose.

Daugeliu atvejų galite būti labai naudingi savajai 
bendruomenei. Atlikdami vasaros darbus, galite pajus

ti paskatinimą padaryti svarbius sprendimus ateities kar
jerai.

“Vasaros darbai ’83” plano darbai yra prieinami asmenims 
15-24 metų amžiaus ir turintiems teisę dirbti Kanadoje.

KAIP PADUOTI PRAŠYMĄ?
“Vasaros darbai ’83” plano vadovas (knygelė) ir prašymų 

blankai gaunami visose kolegijų bei universitetų įdarbinimo 
raštinėse, visose vidurinėse mokyklose ir visuose Kanados 

įdarbinimo Centruose Onario provincijoje.
Pastudijuokite darbo projektų aprašymus vadove ir pasirin

kite tuos, kurie jums patinka bei kuriems esate geriausiai pasi
ruošę.

Mes tikimės gauti daug daugiau prašymų negu yra darbų. 
Dėlto patariame jums jieškoti darbo ir kitur tam atvejui, jei ne

gautumėte jo “Vasaros darbai ’83” plane.

Jei nėra kitaip nurodyta vadove, terminai prašymams įteikti yra šie: 
baigusiems vidurines mokyklas — iki 1983 metų balandžio 5 die

nos, vidurinių mokyklų mokiniams ir kitiems — iki 1983 metų balan
džio 15 dienos. Paduokite prašymą dabar.

-)-source book 
^lininy the Ontario 

Govcr^mcnts special 
summer employment 

opportunities.
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© Ontario
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tario provincijoje nepapras
tai padidėjo išankstinių lai
dotuvių fondai, peržengdami 
70 milijonų dolerių ribą. Dėl
to svarbu turėti gerus įstaty
mus ir tikslią priežiūrą, kad 
šios provincijos žmonės gau
tų gerą patarnavimą.

G. Lougheed, jn., veikliai 
reiškiasi vietinės bendruome
nės grupėse ir yra savo šeimos 
laidotuvių firmos direktorius.

Aukos 
Bendruomenei
Papildomas sąrašas aukojusių 

KLB veiklai. Šie vokeliai per klai
dą buvo įmesti į Tautos Fondo dė
žutę Toronte. Aukojo $50.00 — A. 
Sagevičius; po $20.00 — J. M. Vaš
kevičius, S. Remeikaitė, J. Staške
vičius, J. Zenkevičius; $15.00 —
Ed. Miliauskas; $10.00 — A. Jagė
la; po $5.00 — A. Pakalnis, G. Bi- 
jūnienė; po $2.00 — L. Norvaiša 
ir vienas be pavardės.

Aukos, atsiųstos į KLB valdybos 
raštinę Toronte: po $20.00 — W. 
S. Mastis, A. Pranckevičius, P. O. 
Plėnys; po $15.00 — Mrs. Šeškus, 
E. Walencij; $5.00 —J. Pužas; $3.00 
— R. J. Ruslys.

Iš Londono — $50.00 kun. I. Mi
kalauskas, $25.00 — E. F. Daniliū- 
nas. Iš Winnipego — $25.00 M. Ja
nuška, $10.00 — I. Kerr, Erickson, 
Man. Iš Otavos — $50.00 — J. L. Da
nys, V. Kudžma; $25.00 — V. A. Ra- 
džius, kun. dr. V. Skilandžiūnas; po 
$20.00 — V. Priščepionka, J. Rim
šaitė; po $15.00 — A. S. Danaitis, 
L. Daunienė, K. Gudžiūnas, dr. M. 
Ramūnienė, A. Paškevičius; po 
$10.00 — J. Juraitis, L. Giriūnas, 
J. Augaitis, J. Buivydas, P. Ancevi- 
čienė ir A. Tamulevičiūtė, viena 
pavardė neišskaitoma; $5.00 — A. 
Jurkus, J. Morkūnas; $2.00 — Bepa- 
vardis.

P. Kuras iš Windsoro atsiuntė 
KLB veiklai surinktus Vasario 
16-tos proga $470.00. Vardinis są
rašas atsiųstas tik aukojusių ne
mažiau $20.00. Aukojo po $50.00 — 
P. Kuras ir Č. Kuras; $40.00 — E. 
Zatorskis; $30.00 — V. Barisas; 
po $20.00 — B. Barisas, A. Juškaus- 
kas, P. Eidukas, J. Giedriūnas, R. 
Dumčius, Pr. Kairys.

KLB valdyba dėkoja visiems au
kojusiems ir prašo aukas siųsti 
nevien tik Vasario 16-tos proga. 
Pajamų mokesčių reikalui kvitai 
išduodami aukojusiems $15.00 
ar daugiau.

J. Krištolaitis,
KLB valdybos iždininkas
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Toronto lietuvių evangelikų Išganytojo parapijos vaikučiai vienos šventės 
proga atlieka sceninę programą

Pasaulio Lietuvių Dienos
II Pasaulio Lietuvių Dienų nakvynių komisijos informacija

Čia spausdinama informacija yra 
teikiama II PLD dalyviams ir sve
čiams, kurie norėtų būti apgyven
dinti viešbučiuose. Suinteresuo
ti prašomi šią informaciją pasi
laikyti ir su pasirinktuoju viešbu
čiu susirišti tiesiogiai, nevėliau 
gegužės mėn. 15 d.
BISMARCK HOTEL
171 WEST RANDOLPH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60601 
Tel. (312) 236-0123
JAV $20.00 per parą asmeniui
RADISSON HOTEL
505 NORTH MICHIGAN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60611 
Tel. (312) 944-4100
JAV $15.00 iki $20.00 per 

parą asm.
UNIVERSITY OF ILLINOIS 
MEDICAL CENTER CAMPUS 
1933 WEST POLK STREET 
CHICAGO, ILLINOIS
JAV $9.00 per parą studentams
HOLIDAY INN
7300 SOUTH CICERO AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Tel. (312) 581-5300
JAV $23.00 iki $28.00 per 

parą asm.
Pietinėje Čikagos dalyje, netoli 
lietuvių gyvenamų rąjonų, yra dar 
šie viešbučiai:
SHERATON MIDWAY AIRPORT 

INN
5400 SOUTH CICERO AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60638 
Tel. (312) 581-0500
JAV $12.00 iki $19.00 asmeniui
BEST WESTERN - CEASAR’S INN 
9001 WEST 79 th STRRET

BURBANK, ILLINOIS 60459 
Tel. (312) 423-1100
JAV $11.00 iki $17.00 asmeniui
HILTON INN OF OAK LAWN 
9333 SOUTH CICERO AVENUE 
OAK LAWN, ILLINOIS 60453 
Tel. (312) 412-7800
JAV $30.00 per parą asmeniui
Įsidėmėtina, kad sporto šventė, 
jaunimo kongresas, dainų šventė, 
opera ir banketas vyks Čikagos 
centre. Tiems renginiams arti
miausi yra “Bismarck” ir “Radis
son” viešbučiai ir University of 
Illinois bendrabutis.
Seimo posėdžiai, parodos ir jauni
mo šokiai vyks Jaunimo Centre. Į 
šiuos arčiau iš “Holiday Inn” (Ford 
City), “Sheraton Midway Airport 
Inn”, “Best Western Ceasar’s Inn” 
ir “Hilton Inn of Oak Lawn”.

II Pasaulio Lietuvių Dienų Lėšų 
Telkimo Komitetas prašo JAV LB 
apylinkių pirmininkus atsiųsti 
prašytas pinigų sumas ir aukų 
lapus iki š. m. kovo 28 dienos. II 
PLD leidinyje bus skelbiamos 
JAV LB apylinkės, jų sutelktos 
sumos ir aukojusių 50 doi. ar dau
giau pavardės, jeigu visa infor
macija bus pateikta iki kovo 28 d. 
Aukos, gautos po kovo 28-tos, PLD 
leidinyje nebus skelbiamos, tačiau 
vėliau jos bus paskelbtos “Pasau
lio Lietuvyje”.

PASTABA. Kovo 28-tą aukas ir 
aukų sąrašus komitetas turi turėti 
jau savo rankose, todėl prašome 
juos išsiųsti kelias dienas anks
čiau. Aukas ir aukų lapus prašo
me siųsti: The Second Lithuanian 
World Festival, Inc. 5620 So. Clare
mont Ave. Chicago, IL 60636
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& SKAITYTOJAI PASISAKO
Pašto ženklų paroda

ATLIEPIS BE ATSAKYMO
{ mano konkrečius priekaištus 

Algirdas T. Antanatis atsiliepė 
dviejų skilčių laišku (“TŽ”, 1983. 
11.24). Tačiau jis 1. neįrodė, kad 
minėtos korespondencijos, doku
mentavusios dr. V. Kavolio kont- 
roversiškumą, prasilenkė su tie
sa, 2. neatšaukė insinuacinio kal
tinimo, jog Juozas Brazaitis ne
išskyrė Kavolio minčių nuo atpa
sakotojų komentarų.

Skuja

VIENAŠALIŠKI PROFESORIAI
A. R. stebisi prof. R. F. Harney 

vienašališkumu daugiakultūrė- 
je veikloje (“TŽ”, 1983 m. 7 nr. “Lie
tuviai raudonoj šviesoj”). Nėra 
ko stebėtis. Kiek aš prisimenu, 
prof. R. F. Harney su kitais idėjos 
draugais prieš keliolika metų bu
vo sudarę naujųjų demokratų par
tijos kairįjį sparną, vadinamą 
“Waffel”, kuris siekė perimti par
tijos vadovybę. Ta grupė buvo tiek 
kairi, kad NDP turėjo jais atsikra
tyti — išmesti iš partijos.

Kanados universitetuose yra 
daugiau istorijos profesorių, ku
rie nepalankūs baltiečių laisvės 
siekimams. Vienas tokių yra prof. 
Robert H. Johnston, baigęs Toron
to ir Yale universitetus, dirban
tis McMaster universitete Hamil
tone, Ontario. Jis studentams tei
gia, kad Sovietų Rusiją turėjo tei
sę prisijungti Baltijos valstybes, 
nes rusai per antrąjį pasaulinį 
karą netekę apie 20 mil. žmonių. 
Taigi 6 milijonai baltiečių bent 
iš dalies atlyginą už žuvusius so
vietų karius bei gyventojus.

Iš to išeitų, kad po kiekvieno ka
ro laimėtojas gali prisijungti ne 
iš nugalėtos valstybės dalį gy
ventojų, o betkurią mažesnę kai
myninę valstybę kaip kompensaci
ją už žuvusius karius.

R. Bulovas 
Hagersville, Ont.

DINGSTANTIS JAUNIMAS
“TŽ” 1983 m. 6 nr. vedamajame 

buvo išreikštas rūpestis menku 
mokslus baigiančių ar baigusių 
jaunų lietuvių-vaičių lietuvių kal
bos mokėjimu ir nepajėgumu rašy
ti spaudai. Bet kiek iš vyresnių
jų kartų, dar net mokslus baigu
sių Lietuvoje, sugeba patenkina
mai lietuviškai rašyti? Ir visdėl- 
to spauda gyvuoja ir gyvuos, kol 
bus kas ją skaito, ją remia ir re
daguoja.

Didesnė blogybė yra ta, kad jau
noji lietuvių karta, baigusi moks
lus, j a u dirbanti profesijose, 
dingsta iš mūsų gyvenimo. Nors 
mažosios kolonijos skundžiasi 
jaunimo praradimu didiesiems 
centrams, kur mokyklos ir dar
bai, dažnai didesnieji lietuvių 
centrai daugelio savarankiškai 
gyvenimą pradėjusių jaunų lietu
vių nebemato nei šventovėse, nei 
bendruomenėję, nebent retkar
čiais visuomeninėse pramogose. 
Vargu ar pas juos ateina net lie
tuviška spauda.

Ir tai tas pats “vakar dienos” jau
nimas, kurį nekartą (ypač mažose 
kolonijose) su dideliu pasišven
timu ir vargu surinktomis šimti 
nėmis siuntėm į stovyklas ir toli
mus kongresus! Be abejonės, sa
varankiško jų gyvenimo pradžio 
je reikalingi pinigai, bet daugu
ma jų gerai įsitvirtinę savo pro
fesijose, nors yra ir silpnesnių 
Betgi lietuvybė nei šventovėje, 
nei bendruomenėje nestovi lauk
dama jų pinigų. Jų regularus daly
vavimas lietuvių bendruomenėje 
būtų užtenkamas užmokestis. D. D.

LIETUVIŲ-LENKŲ SANTYKIAI
“TŽ" mane pradėjo lankyti 1970 

m. Nemažai gaunu ir kitos spau
dos, bet iš visų mano labiausiai 
laukiami “Tėviškės Žiburiai”, 
nes tenai visiems leidžiama pa
sisakyti ir visų mintys vienodai 
respektuojamos.

Labai esu dėkingas, kad kar
tais parašoma apie Vilniaus kraš
to, Suvalkų trikampio lietuvius, 
apie lietuvių-lenkų santykius pra
eityje ir dabar. Tą darbą dažniau
siai atlieka Vilniaus krašto sū
nus Steponas Varanka. Labai esu 
dėkingas ir jam.

Kaikada tenka nugirsti arba net 
ir mūsų spaudoje užtikti mūsų 
tautiečių pasisakymus, esą dabar 
jau lenkai mūsų draugai. Taip pat 
labai sukanda širdį, kai tenka 
nugirsti, kad atsiranda ir tokių, 
kurie puola lenkams į glėbį ir no
ri unijos ar federacijos. Norisi 
paklausti: nejaugi jie užmiršo 
lenkų padarytas skriaudas mūsų 
tėvynei Lietuvai? Argi nekenčia 
lenkų okupuoto Suvalkų trikam
pio lietuviai, kurie neturi nė 
lietuviško laikraščio, kuris juos 
lankytų kiekvieną savaitę? Argi 
neplyšta mūsų brolio lietuvio šir
dis, kai jam neleidžiamos lietu
vių kalba pamaldos Seinų bazili
koje?

Su skausmu norisi pasakyti, kad 
tik tie gerai žino, kokie lenkai 
mūsų draugai, kurie pasiskaito po 
karo lenkų išleistas knygas, bū
tent, J. Ochmanskio, Stefan Kuc- 
zynskio, O. Haleckio, P. Lossows- 
kio, W. Wielhorskio, T. Wopalews- 
kio ir kitų. Skaitant lenkų perio

dinę spaudą, taip pat matyti, ko
kie jie mūsų draugai. Klausant 
lenkų radijo valandos, labai skau
du kartais būna, kai mokyklinio 
amžiaus vaikai deklamuoja apie 
Pilsudskį, Vilnių, Vilniaus kraš
tą, Aušros Vartus. Ir tai daro vai
kų auklėtojai mokytojai šovinistai, 
kurie jau nuo pradžios mokyklos 
suolo ugdo lietuvių tautos prie
šus.

Br. Jurgelionis,
Australija

UŽ KĄ JIS GALYNĖJASI?
1983 m. “TŽ” 4 nr. perskaičiau 

Balio Luko pasisakymą “Propa
gandiniai rašiniai”. Pirmiausia 
reikia pasakyti, kad jo autorius 
yra visiškai pasimetęs nepriklau
somos Lietuvos laikų istorijoje. 
Jo teiginiai yra grubiausias iš jos 
pasityčiojimas. Aš tik norėčiau 
papildyti jam padarytas redakci
jos pastabas. Kai aš dar neseniai 
atvažiavau Kanadon, skaičiau be
veik visus lietuviškus laikraščius. 
O kaip miela yra skaityti laisvą 
lietuvišką žodį, kur neatiduoda
ma duoklė nei “išmintingajai” par
tijai, nei “šlovingajai” armijai, 
nei “geradariam” didžiajam bro
liui. B. Luko aprašomi įvykiai yra 
mano matyti ir patirti ne tik ne
priklausomoje, bet ir okupuotoje 
Lietuvoje. “T. Žiburiuose” jie la
bai tiksliai aprašomi, ir tai žino 
kiekvienas padorus lietuvis.

Toliau jis rašo, kad jo giminių 
vaikų sovietinė mokykla nepada
rė bedieviais. Jei tai tiesa, tai dė
kui ne sovietinei mokyklai, o tė
vams ir seneliams, kurie tikėjimą 
juose ugdė nuo pat kūdikystės die
nų. Aš ten mokykloje dirbau dau
giau kaip 25 metus ir labai gerai 
prisimenu pokalbius, paskaitas, 
parodas ir kitus specialius ren
ginius, kur mokytojai šaukte šau
kė prieš Dievą, Bažnyčią, kuni
gus ir tikinčiuosius. Vieno po
kalbio metu keturiolikamentis 
berniukas, jau perauklėtas, di
džiavosi: “Dabar į bažnyčią tik 
atsilikėliai eina”. Daug kartų 
stebėjau mokinių laisvalaikius 
mokyklos kieme, kur buvo dainuo
jamos tik rusiškos dainos. Čia 
lengva suprasti, ką be algebros 
ir geometrijos lietuviui vaikui 
duoda sovietinė mokykla.

Ar kariuomenėje mokoma rūky
ti? Taip, tik čia pamokos būna la
bai “elegantiškos”. Paprastai ka
reivių užsiėmimų metu daromos 
pertraukėlės parūkymui. Nerū
kantieji, vyrai negali jų panaudo
ti savo poilsiui — turi toliau tęs
ti užsiėmimus. Kad rūkančiųjų ne
būtų išjuokiami ir nereikėtų dirb
ti daugiau už juos, nerūkantieji 
taip pat ima cigaretę ir pučia dū
mą. Kiek savo mokinių sutikau grį
žusių iš kariuomenės, jie visi jau 
rūkė. Klausiau, kur išmoko, atsa
kė — kariuomenėje. Panaši istori
ja vyksta ir su girtuokliavimu. Ten 
ir stiprios valios jaunuolius su
geba palaužti “vodkos” politikie
riai.

Taigi, p. Lukai, atidžiai perskai
tykite savo “T. Žiburiams" parašy
tą straipsnelį ir rimtai susimąsty
kite, ar nesate pakliuvęs ant “vy
resniojo brolio” meškerės. Prisi- 
skaitote Kremliaus melo, o mela
giais vadinate teisiuosius. Juk nei 
krikščionys demokratai, nei tauti
ninkai. nei kitos Lietuvos politi
nės partijos nė vieno tautiečio ne
išvežė gyvuliniuose vagonuose 
kančioms ir mirčiai Sibire. Juos 
išvežė okupantai rusai ir kiti ko
munistinio plauko tipai. Ogi pasa
kykite, kas šiandien tremtyje taip 
intensyviai kovoja Lietuvos laisvi
nimo fronte, ar ne lietuviškų par
tijų ir kitų organizacijų sudary
ti veiksniai? Pasitikrinkite, ar 
kartais krikščonių demokratų 
partijos dėka ir Jūsų tolimas gi
minaitis nebus gavęs sklypo že
mės, kurią lietuvis taip labai my
lėjo. Be to, kas gi, ar ne lietuviai 
kunigai ir ne tikintieji tiesia til
tą per komunistinę bedugnę į savo 
tėvynės laisvę? Padėkite ir Jūs 
gelbėti bent savo giminaičius iš 
komunistinės Rusijos vergijos 
liūno!

Zigmas Majauskas
Toronto, Ont.

AL. KUZMICKAS, Dunnville, Ont., 
pradinės katalikų mokyklos vedė
jas, šiais mokslo metais pradėjęs 
eiti tas pareigas

Lietuviai filatelistai su savo rodiniais Užgavėnių karnavale Toronto Lietuvių Namuose. Iš kairės: A. Štuopis, 
K. Kaminskas ir J. Baltakys ' Nuotr. R. Pranaičio

Talentai negausioje lietuvių kolonijoje
Britanijos lietuvių Nottinghamo choras ir talentingoji Vainorių giminė

Tegu ir truputį iš toliau sekda
mas lietuviško gyvenimo įvykius: 
D. Britanijoje, kartais pagalvo
ju, kad Nottinghamo kolonijai 
tikra Praamžiaus dovana yra Vai
norių, o nuo prieš kažkiek metų 
ir artimai jiems gimininga Gas- 
perų šeimos. Žiūrėk, pasirodo 
dainų ar tautinių šokių vadovė 
ar vadovas ir po kiek laiko dings
ta. O abi tos šeimos atiduoda sa
vo lietuvišką duoklę ir tada, kai 
pakanka vadovų; kai jų pritrūksta 
— išeina vadovauti Elena Vaino
rienė, Vida Vainoriūtė-Gasperie- 
nė, Janina ar Nijolė Vainoriūtės.

“Gintaro” choras
Dabar jau bene ketvirti metai 

tame mieste vėl yra stiprus lietu
viškas choras “Gintaras”, vienas 
iš trijų Britanijoje (kiti — Vincen
to O’Brien vadovaujamas Londone 
ir Prano Dzidoliko Glasgowe), ku
ris koncertuose džiugina savuo
sius ir didelių simpatijų susilau
kia tarp kitataučių, kai pakviečia
mas pasirodyti tarp jų. Tai nuo
pelnas vadovių — Vidos Vainoriū- 
tės-Gasperienės ir jos padėjėjos 
Nijolės Vainoriūtės. Pastaroji, 
be kita ko, pagal profesiją yra 
pritaikomojo meno mokslus išėju
si talentinga dailir.inkė-grafikė, 
dirbanti savo srityje ir Lietuvių 
Namams Londone/nupiešusi žy
miųjų Lietuvos miestų herbus (jei
gu jų niekas nepavogs, kaip jau 
atsitiko su tų namų salėje iška
bintais žymiųjų Lietuvos žmonių 
portretais).

Albertas ir Elena Vainoriai iš 
Kauno traukėsi nuo karo vis to
lyn ir tolyn, kol pasiekė Britani
jos Nottinghamą. Lietuvoje Elena 
Vainorienė pastoviai sukosi me
niškoje veikloje: dainavo jauna
lietuvių ir bažnytiniuose choruo
se, o kaip kanklininkė su Pr. Pus
kunigio grupe apvažinėjo daugelį 
Lietuvos vietų. Nottinghame, kai 
pradėjo veikti, taip ir ligi šiol dar 
nesustojo ir nežada sustoti. Čia 
ji su kuria nors tautiete sudainuo
ja duetą, čia pati viena ar su ku
ria nors dukrele, daugiausia su 
Vida Gasperiene, parengia su jau
nimu programą šiokiam ar tokiam 
minėjimui. Metų metais Notting
hame buvo lyg lietuviškas gyva
sis sidabras. Dažnai ji vis vado
vaudavo jaunimo pasirodymams. 
Jai vis nuo kažkurių metų talkin
davo: vyriausioji duktė Vida, vė
liau Gasperiene; šokio specialis
tė, baletininkė ir pianistė Jani
na, kuri yra vadovavusi ir šokių 
grupėms; šokių grupėms vadovau
janti, mamai talkininkaujanti ir 
dabar seseriai Vidai Gasperienei 
chorą vesti padedanti Nijolė Vai- 
noriūtė.

Šeimos vyrai
Iš šalies žiūrint, nuo tų mote

rų stipraus aktyvumo, sakytume, 
lyg ir atokiau laikosi tos šeimos 
vyrai. Tėvas Albertas, kiek užrašy
ti duomenys rodo, yra buvęs LAS 
vietinio skyriaus pirmininkas ir 
savo to skyriaus reikalui išsirū
pinęs klubui patalpą. O žentas 
Henrikas Gasperas net keletą me
tų yra pirmininkavęs vietiniam 
LAS skyriui. Be to, Henrikas yra 
rimtas lietuviškos spaudos bend
radarbis. Ak, jiems gal tiek ir už
tenka. Juk reikėjo Albertui Vaino- 
riui uždirbti pakankamai pinigų, 
kad jo dukterys išeitų mokslus ir 
ne tik savo specialybei pasiruoš
tų, bet dar ir pianinu skambin
tų, šoktų ir dainuotų.

Sūnus Rimas, va, irgi talentą 
parodė: baigdamas meno institu
tą, pagal savo parašytą skriptą 
susuko filmą “City Be My Over
coat”, kuris anuomet reikšmin
gai nuskambėjo. Kadangi lietu
viškų filmų čia niekas nesuka, 
tai jis šiandien yra įsijungęs į 
angliškus tos srities darbus.

Chorvedė ir kiti
O Vida Vainoriūtė-Gasperienė, 

dabar “Gintaro” choro vedėja, gi
musi dar Lietuvoje paskutiniai

siais nepriklausomybės metais, 
buvo jau iš mažens palinkusi į 
muziką ir dainą. Lankė ji piani
no pamokas, o paskui trejus me
tus Birminghamo konservatorijoje 
studijavo dainavimą, tuo metu 
dalyvaudama koncertuose, o kaip 
lietuvė savo institucijos vado
vybę supažindindama su lietuviš
ka daina. »

Studijas baigusi, ji taip pat 
nenurimo vietoje. Dalyvavo britų 
muzikos festivalių federacijos 
rengiamuose koncertuose ir lai
mėjo nemaža taurių, kaip pažymė
tinai gerai paruošto balso solis
tė, puikiai sugebanti interpre
tuoti dainas. Šalia lietuviškos 
dainos festivaliuose ji buvo ka
rališka vokiškų dainų interpre- 
tatorė. Daug reiškė ir įgimtas mez
zo soprano balsas, paskui studi
juojant dar gerai išlavintas. 
Juk jai teorinių ir praktinių ži
nių daug suteikė ir jos balsą la
vino tokios asmenybės, kaip so
listė Isobel Baillie, kompozito
rius Maurice Jacobšon, dr. Eric 
Thiman, karališkojo dainavimo 
muzikos kolegijos prof. Gordon 
Clinton ir kiti muzikos akademi
kai. 1950 m. lietuvių renginyje 
dainavo turbūt tų mokslų dar ne
išėjusi Vida Vainoriūtė, bet vė
liau, jau kaip Gasperiene, ji ėmė 
dainuoti šen bei ten saviesiems ir 
kitataučiams, susilaukdama ne tik 
pelnytų plojimų, bet ir rimto tei

Lietuvių kryžius Augsburge
K. BARONAS

Augsburgo dienraštis “Augs- 
burger Rundschau” 1983 m. va
sario 16 d. išspausdino ilgą 
straipsnį apie mažos grupės 
darbą, atnaujinantį be jo
kio atlyginimo miesto ir jo 
apylinkių pakelėse esančius 
senus kryžius ir koplytėles. 
Labai daug vietos teko lietu
viškam kryžiui. Nors korespon
dentas mūsų tautinį-religinį 
paminklą vadina “Letten- 
kreuz” — latviu kryžiumi, ta
čiau šią klaidą vėliau ištaisė, 
minėdamas med. dr. Arūno 
Laukaičio iniciatyvą.

Iškasus ugniagesiams šį 12 
metrų augščio kryžių, pasiro
dė, kad jis yra labai supuvęs. 
Apdengtą aureole Rūpintojėlį, 
šv. Kazimiero ir Lietuvos vys
kupo (jo vardo korespndentas 
nežinojo) statulėles teks nau
jai išdrožinėti. 

Lietuvių kryžius Augsburge, Vo
kietijoje, statytas stovykliniais 
laikais, baigė savo dienas ir yra 
nugriautas. Jo vietoje statomas 
naujas. Šiuo metu renkamos aukos

giamo įvertinimo anglų spaudoje. 
Solistė, turi daugybę pliusų, bet 
nėra progų dažniau tautiečiams 
parodyti savo talento.

Kadangi Vida Gasperiene yra 
tos ypač lietuviškos retos Vaino
rių šeimos narė, tai ji jau nebe 
nuo šiandien čia su B. Čiudiškiu 
vadovaudavo tautinių šokių gru
pei, čia su motina jaunimui, ku
ris dainuodavo ir šokdavo, čia 
ir pati šen bei ten padainuoda
ma. O dabar su sesute Nijole va
dovauja chorui. Ne, ne pašauki
mas tai jai, bet lietuviška parei
ga. Mieliau ji, žinoma, pati dai
nuotų. kaip mokslus išėjusi pro
fesionali solistė, ar minėjimuose 
pasiklausytų, kaip dukrelė Ri
mutė ar šunelis Algis pakiliai šį 
ar tą deklamuoja.

Tas “Gintaru" pasivadinęs cho
ras susikūrė ne iš karto. Iš pra
džių susibūrė moterys, kurioms 
vadovavo N. Vainoriūtė. Paskui 
sujudo ir vyrai, kurie vadove pa
sikvietė V. Gasperienę. O kai abu 
tie chorai susijungė, tai ir susi
darė stiprus vienetas, kuris, štai, 
vien pernai dainavo lietuviam ir 
Nottinghame, ir Wolverhamptone, 
ir Bradforde. Dainavo latviams 
Dauguvos Vanagų suvažiavimo 
proga surengtame koncerte ir 
kelis kartus anglams. Jo pasiro
dymus lydi pasisekimas. Kaiku- 
riuose tų koncertų V. Gasperie
ne dainuoja solo. K. Barėnaš

Laikraštis rašo, kad greičiau
siai visą darbą atliks D. Muel
ler įmonė. Kaina — apie 25.000 
DM, t.y. beveik 13.000 dol. Augs
burgo dienraštis pažymi, kad 
jau surinkta 7.000 markių, ta
čiau tai tik lašas ant karšto 
akmens. Daugiausia aukų iki 
šiol atsiuntė Augsburge gyve
nę lietuviai iš Australijos ir 
JAV. Didžiausias iniciatorių 
noras — kryžių pastatyti dar 
prieš didelį lietuvių suvažia
vimą (XXX Europos lietuvių 
studijų savaitė, K.B.) Augsbur
ge.

Jau keletą kartų Augsburgo 
spaudoje pasirodė žinios su 
nuotraukom apie lietuvių kry
žių. Augsburgo burmistras, 
statybos bei kelių departamen
tas sutiko vėl toje pačioje 
vietoje lietuvišką kryžių leis
ti pastatyti. Tai nuopelnas 
jaunosios kartos augsburgie- 
čio gydytojo Arūno Laukaičio, 
turinčio plačias pažintis to 
miesto visuomenėje, ir jo žmo
nos — moterų ligų gydytojos. 
Jų bendra raštinė-kabinetas 
turi moderniausius aparatus. 
Nekliudo jiems ir lietuviška 
pavardė: laukiamasis kamba
rys daugiausia būna pilnas 
vokiečių.

Finansinės paramos lietu
viškam kryžiui buvo prašyta 
Augsburgo savivaldybėje ir 
Bavarijos ministerijoje, pažy
mint, kad tas kryžius priklau
so paminklų apsaugai. Deja, ir 
viena, ir kita įstaiga stsakė 
neigiamai.

Tad kreipiamės į viso pasau
lio lietuvius, prašydami padė
ti šį vienintelį mūsų tautinį- 
religinį paminklą Europos 
mieste vėl augštai iškelti svar
bioje kryžkelėje, kad Lietuvos 
ir lietuvio vardas neišnyktų iš 
Bavarijos žemės. Aukas-če- 
kius, išrašytus dr. A. Laukai
čio vardu, prašome siųsti kry
žiui statyti komiteto įgalioti
niui Kanadoje A. Juozapavi
čiui, 20 Kensington Ave. N., 
Hamilton, Ont. L8L 7M9, Cana
da.

Toronte nuo 1964 m. lietu
viai filatelistai yra susibūrę 
į draugiją. Ką jos nariai pasie
kia, ką naujo įsigyja, parodo 
metinėje pašto ženklų parodo
je. Jau penkta tokia paroda 
įvyks kovo mėn. 26-27 d.d. Lie
tuvių Namų Mindaugo salėje, 
1573 Bloor St. W. Paroda va
dinsis “LITHPEX V”. Tai su
trumpintas vardas angliško pa
vadinimo: Lithuanian Philate
lic Exhibition.

“LITHPEX V” paroda yra 
rengiama S. Dariaus ir S. Gi
rėno didvyriškam 1933 m. 
transatlantiniam skridimui pa
minėti. Šiemet sueina 50 me
tų nuo to taip tragiško įvykio. 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija nori tą jų žygį tinka
mai šia filateline paroda at
vaizduoti.

Kiekvienoje lietuvių filateli
jos parodoje vyrauja nepri
klausomos Lietuvos pašto 
ženklai. Tai labai geras prisi
minimas laisvos Lietuvos gyve
nimo. Peržvelgę visus Lietu
vos pašto ž., o jų buvo per 
500, matome krašto gamtą, pa
status, jos veikėjus, meninin
kus, krašto kultūrą, džiugius 
ir skaudžius įvykius. Palygi
nus Lietuvos p. ž. su kitų kraš
tų pašto ženklais, matyti, kad 
jie buvo sukurti žymių meni
ninkų ir yra verti pasididžia
vimo. Mūsų jaunimas turėtų 
kreipti daugiau dėmesio į Lie

Pasaulio lietuviųjaunimo kongresas
JAUNIMO KONGRESO REGIS

TRACIJA JAU PRASIDĖJO. Daly
vaujantys jaunimo kongrese 
skirstomi į tris grupes:

1. ATSTOVAI — 120 savo kraš
tuose išrinktu asmeny, kurie 
atstovaus savo krašto jaunimui 
atstovą suvažiavimo sesijose 
studijų dienų metu; 2. DALYVIAI 
— asmenys 16-35 metų amžiaus, 
kurie dalyvauja kongreso stovyk
loje ir kongreso renginiuose; 
jų skaičius nėra ribojamas; 3. 
STEBĖTOJAI — tie; kurie nori 
dalyvauti studijų dienose, bet 
nėra išrinkti savo krašto atstovais. 
Patalpos Trento universitete ver
čia riboti stebėtojų skaičių iki 
30 asmenų. Norintys būti stebėto
jais kviečiami registruotis kuo 
greičiausiai, parašant laišką 
PLJS valdybai, 5620 So. Clare
mont Avenue. Chicago, Ill. 60636. 
USA. Telefonas: (312) 778-2200.

Bilietai į parengimus lauks vo
kuose kongreso atidaryme Čika
goje, University of Illinois at 
Chicago, Circle Centre, Illinois 
Room 750 Halsted patalpose.

Kanadoje visą kongreso regis
traciją tvarko KLJS valdyba. Dėl 
registracijos blankų bei informa
cijų kreiptis pas pirmininkę: Zi
ta Bersėnaitė. 1058 College St., 
Apt. 2, Toronto. Ont. M6H IBI, Ca
nada. Tel. (416) 588-1343, arba pas 
vicepirmininkę Nijolę Vytaitę (416) 
769-4085.

KONGRESO KAINORAŠTIS (JAV 
DOLERIAIS) ATSTOVUI:
Talentų vakaras šeštadienį,

liepos 2 d., 7 v.v.................. $5.00
Kelionė Į stovyklą

liepos 4 d........................... $25.00
Stovykla Oberline

liepos 4-10 d.d................  $190.00
Kelionė į studijų dienas

liepos 10 d........................  $30.00
Studijų dienos Trente

liepos 10-20 d.d..............  $215.00
Toronto savaitgalis

liepos 16-17 d.d..................  $7.20
Kelionė į Otavą-Montrealį

liepos 21 d......................... $16.80
Pietūs Otavos parlamente

liepos 21 d......................... $10.00
Uždarymo savaitgalis

Montrealyje
liepos 22-24 d.d................  $70.00

Iš viso $569.00 

DARIUI IR GIRĖNUI ATMINTI 
KALENDORIUS

MM“"

AMŽINA tavi Alum NUiAlllUAMS

tuvos p. ženklus ir kuo daugiau 
jų įsigyti, nes jie yra kaip do
kumentas, kuris daug ką pasa
ko.

Iš Kanados pašto yra užsaky
tas specialus pašto antspaudas 
su tokiu įrašu: “LITHUANIAN 
PHILATELIC EXHIBITION 
EXPOSITION PH1LATELIE 
LITHPEX V MARCH 26-27, 
MARS 1983”.

Yra paruošti suvenyriniai 
parodos vokai. Ant jų kairė
je pusėje yra pavaizduoti 
transatlantiniai lakūnai S. 
Darius ir S. Girėnas. Tie vo
kai yra dviejų spalvų: vieni 
juodi, o kiti — tamsiai mėly
ni. Sekmadienį suvenyriniai 
vokai bus taip pat antspauduo
jami su specialiu Toronto paš
to antspaudu. Kas norėtų užsi
sakyti suvenyrinių vokų, pra
šome kreiptis į Toronto Liet. 
Fil. Draugijos sekretorių K. 
Kaminską, 25 Norma Cr., To
ronto, Ont. M6P 3G9. Vokų kai
na — 25 et., su pašto ženklu ir 
specialiu Toronto pašto LITH
PEX V antspaudu — 75 et.

“LITHPEX V” ir Maironio 50 
m. mirties suvenyrinių vokų 
taip pat galima gauti Lietuvos 
Kankinių ir Prisikėlimo para
pijų knygynuose.

Toronto Liet. Fil. Draugija 
kviečia Toronto lietuvius gau
siai dalyvauti parodoje ir tuo 
pagerbti mūsų didvyrių lakū
nų drąsų žygį per Atlantą. K.K.

KAINORAŠTIS DALYVIUI
(JAV DOLERIAIS)
Talentų vakaras 

liepos 2 d., 7 v.v........... $5.00
Kelionė į stovyklą 

liepos 4 d...................... 25.00
Stovykla Oberline

liepos 4-10 d.d................  $190.00
Ekskursija A JAV 

liepos 10-22 d.d....... $250.00
Ekskursija B JAV/Kanada

liepos 10-21 d.d..............  $370.00
Toronte koncertas 

liepos 16 d.................. $10.00
Uždarymas Montrealyje 

liepos 22-24 d.d......... $70.00

Iš viso su ekskursija A — $520.00
Iš viso su ekskursija B — $670.00

Kainoraštyje neįskaitytos nakvy
nių kainos Čikagoje ir Montrea
lyje.

KONGRESO EKSKURSIJOS. 
Ekskursija A aplankys JAV rytinį 
pakraštį. Planuojama dalyvius ap- 
nakvydinti privačiuose šeimų 
namuose. į kelionės kainą įeina 
transportas ir miestų aprodymas; 
neįeina nakvynės, jeigu jų prireik
tų viešbučiuose, ir maistas. Ekskur
sija aplankys Washington, D.C.; 
Philadelphia, Pa.; New York, N.Y.; 
Boston, Mass.; Montreal, Canada.

Ekskursija B aplankys rytinį 
JAV pakraštį, keliaus į Torontą 
Kanadoje vykstančiai kongreso 
daliai ir iš ten — į Kanados rytus 
bei Montrealį. Ekskursijos daly
viai nakvos viešbučiuose. Kaina 
apima nakvynę viešbučiuose ir 
transportaciją autobusais. Neįskai
tytas maistas. Toronte bus kon- 
certas/šokiai ir atstovų priėmi
mas bei laisvalaikis Toronto sa
lose. Ekskursija aplankys: Wash
ington, D.C., New York, N.Y., 
Niagara Falls, Ontario, Toronto, 
Ont., Ottawa, Ont., Quebec City ir 
Montreal, Quebec.

SPAUDOS ATSTOVAMS. Lietu
viškoji spauda kviečiama siųsti 
savo korespondentus į įvairius 
jaunimo kongreso įvykius. Apie 
korespondentų dalyvavimą pra
šome pranešti registracijos būsti
nei Čikagoje: 5620 So. Claremont 
Avenue, Chicago, III. 60636, USA. 
Būstinė parūpins daugiau informa
cijų.

GJP

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



Solistas ir chorvedys VACYS VERIKAITIS diriguoja jugtiniam chorui 
Toronte-Mississaugoje, kur buvo atlikta St. Šimkaus kantata “Atsisveiki
nimas su tėvyne”. Priekyje solistės — ANITA PAKALNIŠKYTĖ ir 
SLAVA ŽIEMELYTĖ Nuotr. St. Dabkaus

Solistės plokštelės prenumeratoriai

Šimtametis Krėvė vincasmaciūnas

Numatoma išleisti sol. Gi
nos Čapkauskienės plokštelė 
susilaukė reikiamo dėmesio 
mažosiose apylinkėse: pen
kiolikos šeimų Rodnėje J. Stat- 
kevičius išplatino 5 prenume
ratas, septyniasdešimt penkių 
šeimų Delhi apylinkėje V. Mi- 
ceika — 21 prenumeratą ir to 
pat dydžio Londone Daniliū- 
nas taip pat — 21 prenumera
tą. Pas juos galima kreiptis 
ir numatomo išleisti Lietuvių 
Enciklopedijos papildomo to
mo reikalu. Garbės prenume
ratas Londone užsisakė: J. M. 
Bendoraičiai, J. M. Naruševi- 
čiai, P. E. Jurgučiai, A. O. 
Švilpos ir Daniliūnai. Nema
žas skaičius pažadėjo (be 
užsisakymo) ją įsigyti, kai tik 
ji bus išleista. Bet tai nepade
da išspręsti finansinės proble
mos. Norėta, kad ši plokštelė 
būtų vieną geriausių išeivijo
je, būtent, su Čikagos Lietu
vių Operos choro ir simfoninio 
orkestro palyda. Orkestrui 
reikia sumokėti visą sumą dar 
prieš įrekordavimą. Tam ir tos 
prenumeratos iš anksto renka
mos. Plokštelę užsisakydami 
dabar pagreitinsite jos išlei
dimą!

Plokštelę dar galima užsisa
kyti pas tam tikslui sudarytus 
komitetus ar platintojus, o tie, 
kurie nepajėgia surasti tokių 
asmenų, gali ją užsisakyti ir pi-

Baltuonis 
pereina į tapybą

Žinomasis mūsų šaknų skulp
torius Pranas Baltuonis, aplin
kybėms nepalankiai susidės- 
čius, mėgina pereiti į tapybą.

Jau kuris laikas susidomėję 
vienas kitą klausinėja, kur 
dingo šaknų skulptorius, daž
nai rengęs sėkmingas parodas 
Amerikos ir Kanados miestuo
se bei lietuvių apylinkėse? 
Prieš trejetą metų vienoj di
džiųjų maisto parduotuvių 
Montrealyje ant praeinančio 
Baltuonio užkrito didelio lan
go stiklas ir sunkiai sužalojo 
jo dešinę ranką, kurios ir da
bar jis dar negali valdyti. Ne
seniai jis grįžo iš Viktorijos 
ligoninės Montrealyje dar po 
vienos operacijos. Todėl ir ne
bematėme jo parodų gan ilgą 
laiką. Kadangi jis yra dešin- 
rankis, šaknų skulptūrų kūry
ba jam dabar nebėra įmano
ma. Bet... jis nenustoja vil
ties ir bando pereiti į tapybą, 
tam darbui treniruodamas sa
vo kairę ranką.

Sveikintinas jo ryžtas ir to
liau likti kūrybingu žmogumi.

PR. BALTUONIS, Kalnų šventovė 
(aliejus)

nigus siųsti pačiai solistei šiuo 
adresu: Mrs. G. Capkauskas, 
854 39th Ave., La Salle, Que., 
H8P 2Y5. Plokštelės kaina 10 
amerikietiškų dolerių ($12.50 
kanadiškų). Tačiau nepamirš
tina, kad solistė atsakinėti į 
laiškus neturi laiko, nes ji 
koncertuoja Pietų ir Šiaurės 
Amerikos bei Kanados did
miesčiuose.

Buvo numatyta plokštelę 
išleisti 1982 m. rudenį, bet 
orkestras kaip tik ir įklampi
no visą reikalą. Norėta gauti 
gerą simfoninį orkestrą, bet 
jo kainos Čikagoje tiek iški
lo, kad nebebuvo įmanoma jį 
samdyti.

Š. m. vasario 19 d. “Drauge” 
buvo išspausdintas plokštelei 
leisti komiteto pranešimas, 
kad dabar plokštelę numato
ma išleisti Montrealyje. Su
rinktos lėšos persiųstos so
listei. Reikia manyti, kad da
bar viskas vyks sklandžiau. 
Žadama plokštelę išleisti dvie
jų mėnesių laikotarpyje. Ne
užsisakiusieji kviečiami tuoj 
ją užsisakyti, nes nedaug to
kio masto solisčių pavyko 
mums turėti praeityje ir da
bar. G. Čapkauskienė yra vie
na iš žymiausiųjų mūsų turimų 
solisčių išeivijoje, labai ge
rai įvertinta ir kitataučių mu
zikos kritikų. D.E.

13. VYT1ENĖ

Kovas
Kovo vėjas smarkiai pūtė 
Ir neiškentė saulutė - 
Ji praplėšė debesėlį, 
Siuntė žemėn spindulėlį.

Jis pašildė baltą sniegą 
Ir paglostė naują diegą, 
Kad vėl augią ir bujotą. 
Kovo vėją nebijotą.

Grįžta žąsys, jos jau žino, 
Kovas šalčio nebrangina. 
Ten tik vėsu, kur šešėlis, 
O saulutėj — dygsta gėlės.

Čia narcizai, pirmos tulpės, 
O miške — žibutės smulkios. 
Džiaugias žemė vėl gyva, 
Nes pavasaris jau čia!

Atsiųsta paminėti
Kazimieras Barėnas, BERAGIO 

OŽIO METAI. Romanas. Išleido 
“Ateitis”. Literatūros serija nr. 
25. Viršelis — dail. Danguolės 
Stončiūtės-Kuolienės. Čikaga, 
1982 m., 557 psl. Kaina — $12. Gau
namas pas platintojus arba lei
dykloje (“Ateitis”, 16349 Addi
son, Southfield, Ml 48075, USA).

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, Volume XIII, No. 2, Summer 
1982. Rimvydas Šilbajoris rašo 
apie Gunars Salinš ir Henriko 
Radausko poeziją, Alfred Erich 
Senn — apie Lenkijos ultimatumą 
Lietuvai 1938 m. Redaktorius — 
Toivo U. Raun (California State 
University, Long Beach, Ca. 90840, 
USA). Administracija: Executive 
Office AABS, 231 Miller Rd., Mah- 
wah, N.J. 07430, USA).

MITTEILUNGEN AUS DEM 
BALTISHEN LEBEN, Nr. 4 (120), 
Dezember 1982. Leidėjas — Bal- 
tische Gesellschaft in Deutsch
land, redaktorius — dr. Olgred 
Aule (Titurelstr. 9/6, 8000 Muen- 
chen, W. Germany). Metinė pre
numerata — DM 25.

LIETUVA, filatelistų draugi
jos biuletenis, 1982 m. 3(189) nr. 
Redagavo J. Adomėnas ir A. Be
teška. Metinė prenumerata — 
$5.00. Ižd. A. Žakas, 5723 S. Merri
mac, Chicago, IL 60638, USA.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Daina apie Arą”
Tokios gamtos poveikyje 

Krėvė parašė vieną iš popu
liariųjų savo kūrinių — “Dai
ną apie Arą”, įjungtą Daina
vos padavimų rinkinin. Tai 
pakilus himnas laisvę už vis 
labiau pamilusiai dvasiai, ryž
tingai ir jokios prievartos 
nepalaužiamai.

Kalnų viršūnėse gyveno 
Aras, visų arų Aras. Jis svajo
jo: “... aš pasikelsiu taip aukš
tai, kur dar nei vienas aras ne
lekiojo. Aš nuskrisiu ten, kur 
dar nei vienas aras neskrajojo, 
aš atrasiu kelią nuo žemės į 
dangų”. Bet pakilo smarki aud
ra, pagavo Arą, nunešė toli į 
lygumas, kur žmonės pagavo jį 
ir uždarė auksuotan narvan. 
Nepalietė išdidusis Aras žmo
nių duodamo geriausio ėdalo 
ir tyro šaltinio vandens, o tik 
veržėsi laisvėn. Aplink nar
vą susirinkę naminiai paukš
čiai — vištos, antys ir kiti — 
negalėjo suprasti Aro ir smer
kė jį, kad jis toks nedėkingas 
žmonėms, kurie taip gerai jį 
peni.

“Mirė Aras, apie kalnus, 
apie saulę besvajodamas. O 
tų, kurie čia stovėjo ir apie 
jį kalbėjo: vištų, žąsų — Aras 
nei matė, nei jų žodžių girdė
jo.

— Vai jūs, žmonės, pikti žmo
nės, kam pražudėt Arą?!

— Laisvas gimęs, laisvas au
gęs, niaurią laisvę tik jis ir my
lėjo.

— Nors penėtute užpenėtute, 
nors ir gryno aukso būtų tasai 
jūsų narvas — žmonių vergas 
nebus Aras: aukštai mintis jo 
skraido...”

Persisotinimas neleidžia 
dvasiai augštai skrajoti. Per- 
didelis rūpinimasis tik me
džiagine gerove slopina augš- 
tesnius žmogaus polėkius. Gy
vendamas Amerikoje, Krėvė 
nekartą bodėjosi, kad čia ir 
privačiuose suėjimuose taip 
daug kalbama apie pinigą ir 
pinigą. Viename laiške su di
deliu kartėliu rašė: “Visų 
penas, siekimų, troškimų ir 
svajonių objektas yra doleris 
ir tik doleris. Šiuo atveju di
pukai irgi savo žymioje daugu
moje spėjo gerokai suameriko- 
nėti, netgi pralenkti seniau 
čion atvykusius. Ir jų tarpe, 
kaip ir visos Amerikos kitų 
gyventojų tarpe, kiekvieno 
žmogaus vertė pareina visiš
kai vien nuo to, kiek jis uždir
ba ir kiek turi susikrovęs do
lerių. Kito masto čia vertinti 
žmogų nėra. Todėl dvasinis gy
venimas čia apmiręs. (...) 
Žmogui, kuris nesugeba at
prasti europiškai galvoti ir 
justi, čia sunku ir nuobodu”.

Žinoma, senyvas ir gyvenimu 
svetimame krašte nusivylęs 
žmogus gal kiek ir perdeda. 
Bet gal ir neperdaug. Jis taik
liai pagavo mąstyseną tik so
čiu penu besirūpinančių an
čių, vištų ir kitų, kurios kadai
se smerkė jo Arų Arą.

Rytų dvasia
Kaukaze Krėvė rado ne tik 

kitokią gamtą, bet ir susidūrė 
su kitokia kultūra. Dar tik XIX 
a. galutinai Rusijos užimtas 
Kaukazas buvo tikras tautų 
tautelių, papročių, religijų, 
senų istorijos tradicijų miši
nys. Azerbaidžano, kur gyveno 
Krėvė, istorija siekia prieš- 
kristinius laikus. Tai senos 
.kultūros tauta, turinti gausią 
tautosaką ir daug minėtinų li
teratūros paminklų. Visu tuo 
Krėvė ir pats domėjosi ir ra
gino, kaip pasakoja jo buvę 
mokiniai azerbaidžaniečiai, 
juos savąją kultūrą gerbti.

Azerbaidžane vyraujantis 
mahometanizmas dar labiau 
siejo kraštą su Rytais. Nekar
tą pasakoma, kad Kaukazas 
tai Oriento prieškambaris, o 
Krėvė jau universitete domė
josi orientalinėmis studijo
mis. Gyvendamas Baku mies
te, Krėvė skaitė vietos liaudies 
universitete paskaitų apie 
budizmą ciklą, o 1912 m. Ki
jevo universitete už diserta
ciją apie Buddhos ir Pratjek- 
buddhos vardų kilmę gavo lygi
namosios kalbotyros magistro 
laipsnį.

Tos studijos netruko pasi
reikšti Krėvės literatūrinė
je kūryboje: 1913 m. “Vaivo
rykštėje” jis išspausdino “Prat- 
jekabuddhą, šventųjų Gango 
Vilnių pasaką”. Čia Krėvė iš 
indiečių veikalų, kuriuos stu
dijavo, įsisavintu stilium vys
tė mintį apie labai nelengvą 
išminčiaus kelią, jieškant gy

venimo prasmės: “Saldus yra 
gyvenimo miegas, kaip medus, 
o pažinimas sunkus, kaip tie 
kalnai, kuriuos matai nusigrę
žęs į šiaurę”.

Tą ir dar keturis kitus orien- 
taliniu stilium parašytus sa
vo apsakymus Krėvė 1930 m. iš
leido “Rytų pasakų” pavadini
mu. Vienu iš jų, “Azerstano 
šalimi” (beje, tai senas Azer
baidžano vardas), Krėvė atida
vė duoklę kraštui kuriame iš
gyveno daug metų. Krėvė ne 
tik domėjosi sena azerbaidža
niečių kultūra, bet ir su sim
patija žvelgė į politinę kraš
to nedalią. Apsakymas baigia
mas šiais žodžiais: “Supyko 
tada vėl Alachas ant Azersta
no sūnų ir atidavė juos uruso 
džiaūro rankosna, kuris yra 
visų džiaūrų pikčiausias (be
je, džiaūras — tai niekinama
sis kitatikių vardas pas maho
metonus). (...) Kaip skėrės 
apsėmė jie visą kraštą, ir ne
beliko tokios vietos, kur jų ne
būtų buvę. (...) Iki šio laiko 
Azerstano sūnūs vergauja ir 
dūsauja, ir nėra, kas juos iš
vaduotų iš jų priešų rankos”. 
Neabejotinai bus atėjusi Krė
vei galvon paralelė su Lietu
va, kuri buvo tų pačių “urusų 
džiaūrų” pavergta.

“Dangaus ir žemės sūnūs”
Dar viena tolima šalis ir to

limas amžius traukė Krėvės ra
šytojo dėmesį: tai bibliniai 
Kristaus laikai Palestinoje. 
Savo veikalą ta tema Krėvė 
pradėjo jau labai anksti. 1909 
m. laiške L. Girai jis užsimi
nė, kad jau penkti metai rašąs 
Judą, “ir dar galo nėra”. 1911 
m. vėl užsiminė, kad jau pabai
gęs “Šarūną”, dabar rašąs Ju
dą iš Kerioto, ir manąs, kad 
tas veikalas būsiąs geresnis 
už Šarūną. 1913 m. laiške vėl 
pranešė: “Aš tai dar vis su Ju
du kamuojuos”, o 1914 m. laiš
ke nurodo ir veikalo pavadini
mą: “ ... užbaigiau pirmąją 
dalį ‘Sūnų dangaus ir žemės’ 
(aplink Judą iš Kerioto)”.

Visdėlto Krėvės “Dangaus ir 
žemės sūnūs” dar ilgai laukė 
spaudos. Paskirus veikalo frag
mentus Krėvė skelbė nepri
klausomybės laikų periodiko
je, o visą veikalą užbaigti ir 
išspausdinti ėmėsi jau išeivi
joje po karo. Pirmąją veikalo 
dalį, pavadintą paantraštėje 
“Žemės vingiais”, išspausdi
no 1949 m. Parašė ir antrąją 
dalį, o numatytosios trečio
sios dalies nebebaigė, palik
damas tik kelis nespausdin
tus fragmentus. Visas veika
las, kiek jo buvo Krėvės para
šyta, buvo paskelbtas Bosto
ne išleistų Krėvės raštų VI 
tome.

Veikalo rašymas taip ilgai 
užtruko dėl gausių kitų dar
bų, nes Krėvė labai aktyviai 
dalyvavo nepriklausomosios 
Lietuvos tiek literatūrinėje, 
tiek apskritai kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje. Pri
sidėjo dar ir tai, kad pats vei
kalas pareikalavo gana išsa
mių studijų: teko paskaityti 
nemažai mokslinių tyrinėji
mų apie anuos laikus.

“Dangaus ir žemės sūnūs” 
yra betgi ne istorijos ar teo
logijos veikalas, o grožinės 
literatūros kūrinys; kaip toks 
jis ir turi būti visų pirma ver
tinamas. Literatūriniame vei
kale autorius neįrodinėja (ar 
neturi įrodinėti), o vaizduo
ja gyvenimą. Ir juo įtikinamiau 
vaizduoja, juo ir veikalo ver
tė kyla.

Krėvė užsimojo duoti platų 
žydų tautos gyvenimo paveiks
lą anomis reikšmingomis Kris
taus laikų dienomis. Ryškiai 
piešiami visų sluogsnių žmo
nės su jų kasdieniais rūpes
čiais ir džiaugsmais, su jų 
siekimais ir abejojimais, su 
jų viltimis ir tikėjimu.

Prieš gyvenimo pilnumu 
nustebinto skaitytojo akis pra
slenka taikieji Genezareto 
žvejai ir ramieji Judėjos augš- 
tumų piemenys; kasdienio pra
gyvenimo sunkumu susirūpi
nę didžiųjų Erodo statybų dar
bininkai; Velykų proga Jeruza
lėn iš visur suplaukusi įvai
riaspalvė maldininkų minia; 
apie tariamąjį mesiją susispie
tę ginkluotų maištininkų bū
riai, kurių mintys ir žodžiai 
dega fanatiška neapykanta; 
įvairiatautė Erodo rūmų ap
linka su tolerantingaisiais 
patarėjais graikais ir su draus
mingais svetimšaliais kariais; 
Sinedrione karštai besiginčiją 
uolieji parušimai (fariziejai) 
su politinin oportunizman lin

kusiais sadukimais (sadukė
jais); kūniškųjų patogumų at
sisakę asketai nazirai; asme
niško turto išsižadėję ir arti
mo meilės principą gyvenime 
vykdę esėjai; bethamidrašuo- 
se prie mokytų soferimų kojų 
susėdę ir dėmesingai jų žo
džių besiklausą mokiniai.

Kaip ir kituose veikaluose 
Krėvei ir čia rūpėjo atskleis
ti vaizduojamųjų žmonių vi
dų. Psichologinį įžvalgumą 
Krėvė parodo, piešdamas net 
ir antraeilius personažus. 
Bet itin subtiliai jis narp
lioja svarbiųjų veikėjų sielas. 
Skaitytojų dėmesin tiesiog 
įstringa didysis skeptikas 
Jehuda iš Kerioto, socialinis 
revoliucionierus Jehuda iš 
Hamalos, keršytojas pagal se
nąjį “akis už akį” principą 
Barabas, valingas, žiaurus 
Erodas ir jo priešingybė ro
musis Ješua, visus žavįs, net 
ir piktąjį Barabą apraminąs. 
Kadangi trečioji veikalo da
lis, kur tų personažų likimas 
turėjo būti išspręstas ir jų 
charakteristikos baigtos, ne
buvo Krėvės parašyta, tad ir 
apie tuos jo personažus nega
lime tarti paskutinio žodžio, 
išskyrus Erodą, kuris mirė jau 
pirmojoje veikalo dalyje.

Erodo asmuo
Kruvinu žiaurumu, politinė

mis intrigomis, bet ir grandio
zinėmis statybomis išgarsė
jęs žydų karalius Erodas iš 
seno traukė ne vieno rašyto
jo dėmesį. Daug dramų įvairio
mis kalbomis buvo parašyta 
apie jį ir apie jo gražuolę žmo
ną Mariamnę (Krėvė ją vadina 
hebraišku Mirjamos vardu), jo 
labai mylėtą, betgi pavydo 
priepuolyje ir nužudytą.

Krėvei rūpėjo ne tas galin
gos meilės ir dar galingesnės 
neapykantos epizodas, o Ero
do kaip valdovo tragedija. Iš 
niekinamųjų idumiečių (ar 
edomitų) kilęs ir iš romėnų 
malonės tapęs karalium Ero
das buvo aistringai žydų ne
kenčiamas, nors ir norėjo iš
kelti savo valdomąją tautą. 
Ne tik nesulaukęs dėkingumo, 
bet dar ir nekenčiamas, atsi
mokėjo tokia pat neapykanta, 
tapdamas kone ligūstai žiau
rus. Tokia yra Krėvės litera
tūrinė Erodo tragedijos inter
pretacija.

Dar vienas dalykas stipri
no abipusę neapykantą. Kaip 
istorikai nurodo, Erodas ge
rai matė, kad Romos valdžiai 
nesulaikomai plečiantis į ry
tus, niekieno nepriklausoma, 
uždara ir fanatiškai svetimoms 
įtakoms besipriešinanti žydų 
valstybė buvo politinė nega
limybė ar net politinė savižu
dybė. Erodas pateko į istori
nę kryžkelę, panašiai kaip ir 
Krėvės Skirgaila. Krėvės Ero
das tai jautė ir skundės mo
kytajam rūmų graikui Nikalo- 
jui: “Mano nelaimė, kad siela 
esu helenas (graikas), o mane 
prievartauja ir verčia, kad elg
čiausi kaip žydas”.

Nepavyko Erodui išsaugoti 
žydų nuo juos neilgai trukus 
ištikusios likiminės katastro
fos. Kaip žinome, jau po Erodo 
mirties sukilusieji žydai bu
vo ne tik žiauriai numalšinti 
tada nenugalimųjų Romos le- 
gijonų, bet dar ir po platųjį 
pasaulį išblaškyti. Ir vos 
25.000 žydų bendruomenę 1881 
m. Palestinoje rado entuzias
tingasis hebrajų kalbos gai
vintojas Ben-Jehuda. (Beje, 
tą pavardę buvo priėmęs iš 
Dysnos apskrities kilęs Elie- 
zaras Perelmanas, kuris Lie
tuvos žydų visuomenėje buvo 
kai kieno vadinamas “hebrajų 
kalbos Basanavičium”).

Dar pažymėtina, kad šalia 
įžvalgaus žmonių sielos ir 
istorinių problemų atsklei
dimo tas veikalas “Dangaus 
ir žemės sūnūs” įdomus gra
žia kalba, kurioje taikliai 
pagautas biblinis stilius. Tai 
irgi nemažas mūsų literatū
ros paįvairinimas bei patur- 
tinimas. (Bus daugiau)

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).
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□ KdLTMĖJE VEIKLOJE
Šeštajai kompoz. Broniaus Jo

nušo vardo stipendijai kandida
tų laukiama iki š. m. birželio 15 
d. Šią metinę $1.000 stipendiją 
yra įsteigusi velionies našlė Emi
lija. Ji paskiriama lietuviams stu
dentui ar studentei, pagrindines 
savo studijas papildantiems litua
nistika, pasižymintiems aktyvia 
lietuviška veikla. Ligšiolines pen
kias stipendijas gavo: Robertas 
Saldys Brazilijoje, Marytė Bizin- 
kauskaitė Bostone, Vilius Dun- 
dzila Čikagoje, Teresė Gaidely- 
tė Omahoje, Livija Lipaitė Los 
Angeles mieste. Betkuriame pa
saulio žemyne gyvenančius kan
didatus gali pasiūlyti lietuvių jau
nimo organizacijos, įvairūs sam
būriai ar vienetai, pridėdami ati
tinkamas rekomendacijas. Pasiū
lymai iki birželio 15 d. turi būti 
atsiųsti Emilijai Jonušienei, 9927 
Deronshine Dr., Omaha, NE 
68114, USA.

Kadaise sėkmingai veikęs “Vai
dilos” teatras vėl bus atgaivintas 
Klevelande. Tokį sprendimą sau
sio 23 d. posėdyje Lietuvių Na
muose padarė buvusieji šio savi
veiklinio teatro nariai. Režiso- 
riumi ir meno vadovu sutiko būti 
Petras Maželis. Jam talkins nau
joji valdyba: pirm. O. Jokūbai- 
tienė, nariai — R. Apanavičius, 
J. Citulis, Z. Dučmanas ir J. Dun- 
duras. Pirmajai premjerai pasi
rinkta Klevelande gyvenančio 
jaunosios kartos rašytojo A. 
Rukšėno politinė trijų veiksmų sa
tyra “Posėdis pragare”. Ją tikimasi 
paruošti iki šiemetinio rudens ir 
dalyvauti lietuvių teatrų festiva
lyje Čikagoje.

Mokslinėje konferencijoje Bri
tanijos Liverpool mieste prieš 
Kalėdas dalyvavo Kanados lie
tuvis prof. dr. Karolis Lederis, 
dirbantis Kalgario universitete. 
Jis padarė pranešimą apie žuvies 
ir žinduolių giminystę, remdama
sis su kitais mokslininkais atlik
tais tyrimais Kalgario universite
to medicinos fakultete.

“Aušros” šimtmečio minėjimą 
Bostono bei apylinkių lietuviams 
balandžio 24 d. surengs JAV LB 
Bostono apygardos valdyba. Pa
skaitą “Aušra’ ir mes” skaitys 
poetas Tomas Venclova, profeso
riaujantis Yale universitete. Skai
tinius iš pirmųjų “Aušros” nume
rių atliks — Stasys Santvaras, 
Aldona Dabrilaitė-Lingertaitie- 
nė ir Gitą Markevičiūtė-Kupčins- 
kienė.

Muensterio universiteto sla
vistikos ir baltistikos seminaras 
tyrinės Jono Bretkūno (1536-1602) 
biblija vadinamo Šv. Rašto verti
mą į lietuvių kalbą. Vertimas yra 
vienas seniausių tada vartotos 
lietuvių kalbos šaltinių. Atskira 
knyga vertimas nebuvo išleistas. 
Rankraštis buvo nupirktas ir ati
duotas Karaliaučiaus universite
to bibliotekai. Baigiantis II D. ka
rui, tas aštuonių tomų vertimo 
rankraštis su Karaliaučiaus uni
versiteto bibliotekos archyvu bu
vo išvežtas į Goettingeną, o iš ten 
į slaptu valstybinį archyvą V. Ber
lyne. Šią vasarą rankraštis bus 
paskolintas Bavarijos bibliote
kai Muenchene, kur jo tyrinėji
mus atliks prof. Scholtz su savo 
talkininkais. Pasak jo, tada iš
samiu veikalu bus galima atskleisti 
lietuvių kalbos istoriją. Šį projek
tą remia viena tokiems tyrinėji
mams skirta vokiečių draugija.

Čikagos lietuvių operos choras 
netrukus išleis lietuviškų dainų 
ir operų ištraukų plokštelę, įdai
nuotą su simfoninio orkestro pa
lyda. Šia proga vasario 4 d. Jau
nimo Centre buvo surengta kon
certinio pobūdžio repeticija, tau
tiečius supažindinusi su busimąja 
plokštele. Pats įrašas atliktas pro
fesinėje studijoje vasario 5 d. 
Plokštelėn įjungtas Tautos him
nas, Stasio Šimkaus “Lietuviais 
esame mes gimę”, Vlado Jakubė- 
no “De profundis”, Broniaus Bud- 
riūno “Ant marių”, Juozo Karoso 
“Augo kieme klevelis”, ištraukos 
iš operų — Jurgio Karnavičiaus 
“Radvilos Perkūno”, “Gražinos”, 
Juliaus Gaidelio “Danos” ir Sta
sio Šimkaus “Pagirėnų”. Atskirus 
įrašus atliko mišrus choras, vyrų 
ir moterų chorai, diriguojami muz. 
Alvydo Vasaičio. Krivio arijon 
iš J. Karnavičiaus “Gražinos” su 
vyrų choru įsijungė vienintelis so
listas — bosas Jonas Vaznelis. 
Simfoninei palydai panaudota apie 
50 profesinių instrumentalistų. 
Chorus paruošė chormeisteriai 
E. Sakadolskienė ir A. Gečas. 
Jaunas muz. Arūnas Kaminskas 
naujai suorkestravo S. Šimkaus 
“Lietuviais esame mes gimę” ir 
J. Karnavičiaus “Radvilos Per
kūno” moterų chorui skirtą ištrau
ką “Už jūrelių, už marelių”.

Sąjunginiame televizijos spek
taklių festivalyje Rygoje žiūrovų 
prizą laimėjo Lietuvos televizi
jos studijos kūrinys “Atžalynas”, 
kuriam buvo panaudota K. Binkio 
pjesė. Tas prizas laimėtas antrą 
kartą iš eilės. Prieš metus jis bu
vo paskirtas Lietuvos televizijos 
studijos inscenizuotiems J. Paukš
telio “Kaimynams”. Dabartiniame 
festivalyje laureatų vardus išsi
kovojo Gruzijos televizijos spek
taklis “Kukaraca”, sukurtas pa
gal N. Dumbadzės kūrinį, ir Ar
mėnijos televizijos inscenizuotas
J. Čarenco romanas “Nairio že
mė”.

Šiaulių kultūros namuose buvo 
surengtas pirmasis tarprespubliki
nis konkursas atlikėjams, grojan- 
tiems pučiamaisiais instrumen
tais. Be Lietuvos atstovų, kon
kurse dalyvavo geriausieji jau
nieji muzikai iš Latvijos, Estijos, 
Gudijos ir Moldavijos. Vertinto
jų komisijai vadovavo Maskvos P. 
Čaikovskio konservatorijos prof. 
R. Teriochinas. Konkursas buvo 
sėkmingas ir jauniesiems Lietu
vos muzikams: pirmojo laipsnio 
diplomus laimėjo — Vilniaus fil
harmonijos simfoninio orkestro 
fleitistas V. Višinskas, obojistas 
R. Staškus, Vilniaus konservato
rijos dėstytojai saksofonistas A. 
Fedotovas ir fagotistas A. Ance- 
revičius.

Prof. dr. Viktoras Falkenhah- 
nas, žymusis kalbininkas, vado
vaujantis baltistų sekcijai Hum- 
boldtų universitete R. Berlyne, 
savo aštuoniasdešimtąjį gimtadie
nį atšventė Vilniuje. Jis 1939 m. 
apgynė doktorato disertaciją “Lie
tuviškos Biblijos vertėjas Jonas 
Bretkūnas ir jo talkininkai”, kuri 
atskira knyga buvo išleista 1941 
m., o 1978 m. išvertė į vokiečių 
kalbą akademinį lietuvių liau
dies pasakų rinkinį. Šiuo metu ra
šo novelių romaną “Jonas Bretkū
nas”. Svečias buvo pagerbtas vasa
rio 11 d. specialiu vakaru Lietu
vos Mokslų Akademijoje Vilniu
je. Prof. dr. V. Falkenhahną 
pasveikino Lietuvos Mokslų Aka
demijos lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto direktorius K. Kor
sakas. Instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis dr. A. Sabaliauskas 
kalbėjo apie sukaktuvininko gyve
nimą ir jo mokslinius darbus. Vil
niaus universiteto baltistų vardu 
žodį tarė prof. Z. Zinkevičius. Už 
sveikinimus ir dovanas prof. dr.
V. Falkenhahnas dėkojo lietuvių 
kalba. Jo žmona vokiškai skaitė 
ištrauką iš novelių romano “Jonas 
Bretkūnas”.

Styginis M. K. Čiurlionio kvar
tetas savo tūkstantąjį koncertą 
surengė Vilniaus filharmonijos sa
lėje.. Darbas buvo pradėtas 1968 
m., kai vilniečius į pirmąjį savo 
koncertą pakvietė Vilniaus kon
servatorijos kvartetas — Riman
tas Šiugždinis, Saulius Kiškis, 
Aloyzas Grižas ir Saulius Lip- 
čius. Jie yra ir dabartiniai M. K. 
Čiurlionio vardą gavusio kvarteto 
nariai, turintys didelį repertuarą, 
kuriame nemažas dėmesys tenka 
XX š. ir ankstesniųjų klasikų kū
riniams. Čiurlioniečiai taipgi daž
nai atlieka ir naujuosius lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Tūkstanta- 
jam koncertui buvo pasirinkta M.
K. Čiurlionio, D. Šostakovičiaus. 
M. Ravelio muzika, virš progra
mos papildyta B. Bartoko ir Ch.
W. Glucko kompozicijomis. Šį se
zoną M. K. Čiurlionio kvartetas 
dalyvavo Kuhmo festivalyje Suo
mijoje, sąjunginiame kvartetų 
festivalyje Vilniuje, gastroliavo 
Estijoje, surengė koncertus 
Anykščiuose, Panevėžyje, Širvin
tose bei kituose Lietuvos miestuo
se ir rajonuose.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius pakvietė į kūrybi
nį susitikimą su Vilniaus operos 
baritonu Eduardu Kaniava. Atro
do, šis susitikimas buvo susietas 
su artėjančia jo 25 metų darbo su
kaktimi Vilniaus operoje, kurion 
jis įsijungė 1958 m., dar būdamas 
studentu Vilniaus konservatori
joje. Esą per nepilnus 25 metus 
E. Kaniava sukūrė apie 40 vaid
menų, vaidino 1.300 spektaklių, 
surengė 270 rečitalių. E. Kania
va, laikomas pagrindiniu Vilniaus 
operos baritonu, dirba ir pedago
ginį darbą— dėsto dainavimą Vil
niaus konservatorijoje. Apie jo 
pasiektus laimėjimus kalbėjo bu
vęs Vilniaus operos sol.-Kostas 
Šilgalis, taip pat baritonas. Jis 
taipgi vadovavo pokalbiui su E. 
Kaniava. Antroje vakaro dalyje 
E. Kaniava, fortepijonu palydė
tas pianisto Ch. Potašinsko, at
liko J. Gruodžio, V. Klovos, G. 
Sviridovo, T. Chrenikovo, I. Kal- 
mano, G. Verdi, G. Puccini kū
rinius. V. Kst



= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. Indėlius .... 8 % 
E 180-185 d. termin. ind.......... 81/«%
= term, indėlius 1 metų.......... 8'/2%
= term, indėlius 2 metų.......... 83/4%
E pensijų s-tą.......................... 11 %
= spec. taup. s-tą................... 7'h°/o
= taupomąją s-tą ................... 7 %
E depozitų-čekių s-tą...........  6 %
1 DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ................... 141/2%
= mortgičius nuo...... 111/2% — 13%

Ročesteryje buvo surengta Lietuvos kalinių diena. Paskaitą, iliustruotą 
skaidrėmis, skaitė GINTĖ DAMUŠYTĖ. Iš kairės: klebonas kun. J. Vaškys, 
OFM, G. Damušytė, dr. J. Dėdinas, A. Alksninytė Nuotr. S. Ilgūno

Kanados Įvykiai

8 psi. • Tėviškės Žiburiai * 1983. III. 24 — Nr, 12 (1727)

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

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

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

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

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

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

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

PARKSIDE MARKET
335 Roncesvalles Ave., 
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 127 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

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

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FIL1505 BKOb

Telefonai 533-8451, 533-8452

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lavimus kelia Kanados eski
mai, turintys bendrą kalbą, ir 
metisai. Jiems pakaktų savi
valdos federacinės Kanados 
rėmuose. Eskimams galėtų bū
ti suteikta pilna autonomija 
šiaurinėje Kanados srityje, 
kur jie sudaro gyventojų dau
gumą. Metisams užtektų at
skirų savivaldos institucijų 
savo teisėms užtikrinti. Savo 
gyslose turėdami pusę baltųjų 
Kanados gyventojų kraujo, jie 
yra daugiau sutapę su dabarti
niu Kanados gyvenimu. Sun
kiausiai išsprendžiama indė
nų problema. Jie turi net 576 
savo grupes visose Kanados 
provincijose bei teritorijose, 
išsisklaidžiusias rezervatuo
se, mažesnėse vietovėse, ne
turinčias bendros kalbos. Net 
ir jų provinciniai interesai 
yra skirtingi. Didžioji jų da
lis gauna socialinės gerovės 
pašalpas, finansinę Kanados 
valdžios paramą, kuri Kanados 
iždui kasmet kainuoja apie $2 
bilijonus.

Daugiausia pasekėjų turintis 
indėnų vadas D. Ahenakew, 
vadovaujantis Pirminių Tautų 
Draugijai, siekia beveik indė
nų valstybės, kuri turėtų di
desnes teises už Kanados pro
vincijas. Ministeris pirm. P. 
E. Trudeau konferencijoje pri
tarė tik dalinei pirminių Ka
nados grupių savivaldai. In
dėnų sutelkimas į vieną sritį, 
kur jie galėtų turėti visišką 
savivaldą, praktiškai yra ne
įmanomas. Pirmiausia reikė
tų surasti tokią sritį, nupirk
ti jos žemes ir atiduoti indė
nams. Daug kainuotų jų įkurdi
nimas,, pragyvenimo parūpini- 
mas. Indėnų vadai taipgi kal
ba apie bilijonines dolerių 
kompensacijas už savo protė
vių turėtas ir jau seniai pra
rastas žemes. Tada indėnai ga
lėtų gyventi vien tik iš to mil
žiniško kapitalo palūkanų, bet 
jis, deja, nepakeliamas Kana
dai bei kitiems jos gyvento
jams. Indėnų vadų svajonė tu
rėti pilną savo valstybę su vi
somis institucijomis, išskyrus 
kariuomenę ir užsienio politi
ką, ir liks tik nerealia svajone.

Dalinę indėnų savivaldą bū
tų galima įgyvendinti jų telki
nių skaičiaus sumažinimu, pa
didinant plotus, kuriem galė
tų būti panaudoti doleriai, gau
ti už panaikintų rezervatų že
mes. Tačiau tokiu atveju di
džiausia kliūtimi taptų indė
nų nesutarimai, stoka tarpusa
vio vienybės. Kanados indėnai 
visada turėdavo įstatymais ne
suvaržytas medžioklės ir žūk
lės teises. Tačiau komercinėje 
šio verslo srityje dabar vyrau
ja kiti kanadiečiai, saistomi 
jų veiklą ribojančių įstatymų. 
Pragyventi vien tik iš medžiok
lės bei žūklės ir dargi steigti 
savivaldos institucijas indėnai 
negalėtų, o kitiems užtikrin
tiems pragyvenimo ir pelno 
šaltiniams reikia kapitalo. To
kiose aplinkybėse pilnesnė 
indėnų savivalda net ir dides
niuose telkiniuose neįmano
ma.

Kanados provincijų premje
rai, suvažiavę konferencijon, 
turėjo su vaišėmis susietą at
skirą pasitarimą su ministeriu 
pirm. P. E. Trudeau jo reziden
cijoje. Dar prieš atvykdami 
Otavon, jie reikalavo, kad bū
tų surengtas pasitarimas eko
nominiais Kanados reikalais. 
P. E. Trudeau pasiūlė tik porą 
papildomų posėdžių po konsti
tucinės konferencijos. Vaišė
se buvo padaryta išvada, kad 
tokia konferencija tegalės 
įvykti birželio mėnesį. Esą 
reikia laukti, kol finansų mi
nisteris M. Lalondas paskelbs 
naują biužetą, kuris jau bai
giamas ruošti. Parlamentui jis 

turėtų būti pristatytas balan
džio viduryje ar pabaigoje. Ta
da paaiškės Kanados valdžios 
numatytos priemonės ekono
mijai atstatyti, kurios gali pa
liesti ir finansinius provinci
jų reikalus. Premjerams P. E. 
Trudeau patarė laikytis finan
sinių varžtų. Jis taipgi prana
šavo, kad ekonominis Kanados 
atkutimas jau prasideda, kad 
yra jaučiami pirmieji jo žings
niai. Taip ir buvo išsiskirsty
ta, nesutarus datos ekonomi
nei konferencijai.

Kanados ir Albertos pasira
šytą naftos sutartį sujaukė 
OPEC valstybių paskelbtas 
naftos kainų sumažinimas pen
kiais JAV doleriais už jos sta
tinę. Statinė albertiškos naf
tos š. m. liepos 1 d. turėjo pa
brangti keturiais doleriais. 
Išteklių ministeris J. Chre- 
tienas žada to pabranginimo 
neįvesti net ir tuo atveju, jei
gu jo reikalaus Alberta. Ben
zinas Kanadoje jau dabar yra 
beveik dvigubai brangesnis ne
gu JAV. Prežastis atskleidžia 
dienraščio “The Toronto Star” 
paskelbta statistinė lentelė, 
kurioje viskas matuojama lit
ru. Už jį $16,44 cento sumoka
ma prie naftos šaltinių. Tada 
8,4 et. gauna naftos valyklos, 
2,8 et. benzino pardavėjai. Fe
deraciniai mokesčiai pride
da 12,16 et., Ontario — 7,5 et. 
Benzino vartotojai už litrą tu
ri mokėti 47,3 et. Litrui ben
zino pagaminti išleidžiama 
24,84 et., o pajamų mokesčiais 
pridedama 19,66 et. Pardavė
jams tenka tik 2,8 et. Pagrin
dinė kaltė dėl peraugštų benzi
no kainų tenka valdiniams pa
jamų mokesčiams. Komerci
nių sunkvežimių vairuotojai 
JAV buvo pradėję streiką, kai 
prez. R. Reagano vyriausybė 
įvedė papildomą 5 centų mo
kestį benzino galionui ke
liams atnaujinti. Tai juokin
gai menka suma, kai ją palygi
ni su valdiniais mokesčiais 
Kanadoje litrui benzino.

Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės

Org. komiteto posėdis įvyks kovo 
26 d. Jaunimo Centro patalpose 
Čikagoje. Dalyvaus Klevelando 
atstovai A. Bielskus, V. Čyvas ir 
R. Babickas. Žada prisidėti šau
dymo vadovas B. Savickas iš To
ronto ir plaukimo vadovas A. Gri- 
garas iš Detroito. Posėdis labai 
svarbus, nes po paruošiamosios 
registracijos, kuri baigėsi kovo 
15 d., bus sudaromos programos vi
soms žaidynių sporto šakoms.

Krepšinio varžybos žaidynėse 
truks net 7 dienas. Jos prasidės 
birželio 26 d. ir baigsis liepos 2 d. 
Varžybos vyks dviem etapais: pa
ruošiamieji žaidimai vyks taškų 
sistema ir baigminiai — vieno 
pralaimėjimo. Be to, dar bus žai
džiamas ir paguodos ratas. Varžy
bos vyks 7 klasėse.

Kolumbijos sportininkai ruo
šiasi dalyvauti PLS žaidynėse Či
kagoje. Dar nėra žinoma kuriose 
sporto šakose jie dalyvaus — gal
būt jungtinėmis jėgomis su kitais 
P. Amerikos kraštais.

Ledo ritulio komandų skaičius 
PLS žaidynėse vis dar auga. Det
roito Kovas šioms varžyboms užre
gistravo dvi komandas. Toronto le
do ritulio komanda pasirinko Tau
ro vardą ir taip pat sudarė dvi — 
A ir B komandas. Dar nežinoma ar 
abi komandos dalyvaus žaidynėse. 
Ledo ritulio varžybos įvyks To
ronte gegužės 14 d. Dalyvaus 8 
komandos.

Londono Tauras ir Los Ange
les Banga persitvarkė — išrinko 
naujas valdybas ir žada dalyvauti 
PLS žaidynėse. LA Banga tikisi 
pasirodyti su 50 sportininkų krep
šinio, tinklinio, teniso, lengv. 
atletikoje, plaukimo, golfo ir šach
matų varžybose. Buvęs iškilus 
krepšininkas Algis Varnas ruošia 
Bangos krepšininkus šioms žaidy
nėms. Žaidynėse dalyvaus dvi Ban
gos tinklinio komandos, 7 golfi- 
ninkai ir 6 tenisininkai. A.S.

Ateitininkų žinios
Maldos valanda. Balandžio 4 d. 

Toronto ateitininkams paskirta 
prisiminti kenčiančią tikinčių
jų Bendriją Lietuvoje. Visi sen
draugiai kviečiami atsilankyti tą 
dieną 7 v.v. Prisikėlimo švento
vėje, kur bus specialiai pritaiky
ta maldos valanda. Po to — kava 
ir vaišės.

Moksleivių susirinkime dalyva
vo gausus būrys pasiklausyti at
stovės iš “Amnesty International”. 
Sekantis susirinkimas — kovo 27, 
sekmadienį, po 10 v.r. Mišių.

Studentų grupė buvo nuvykusi 
pažiūrėti filmo “Ghandi”. Po to 
turėjo įdomias diskusijas filmo 
iškeltomis mintimis.

Ateitininkų tarybos posėdyje 
Čikagoje buvo aptarta visa eilė 
klausimų. Dr. A. Norvilas ir D. 
Barškėtytė sutiko sudaryti komi
tetą, kuris surengtų specialų su
sitikimą ateitininkams PL Dienų 
metu. Kalbėta, kaip prasmingiau 
paminėti žymųjį ateitininką prof, 
prel. Praną Kuraitį; siūlyta su
rengti specialią akademiją, pa
ruošti monografiją. J. Polikaitis, 
“Ateities” administratorius, pra
nešė, kad finansinė žurnalo pa
dėtis ne per geriausia. L. U.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės iškyla kovo 

12-13 d.d. prie Erie ežero buvo 
įdomi savo užsiėmimais. Daly
viai įgijo skautiško patyrimo, ke
liaudami, gamindamiesi maistą 
ir nakvodami lapinėse. Dr-vė da
lyvavo Delhi Šv. Kazimiero lie
tuvių šventovės pamaldose ir pa
tenkinti grįžo namo. Vadovavo 
draugininkas ps. Gailius S.

• Kovo 13 d. draugininkų-kių 
sueigoje nagrinėta tema “Ryšiai”. 
Sueiga įvyko pas v.vl. j.b. Marty
ną Yčą. Jam ir Ramonai skautiš
kas ačiū už vaišes. Sekanti ir pas
kutinė šios sesijos sueiga — gegu
žės 17, antradienį, 7.30 v.v. dr. J. 
Yčo namuose, 17 High Park Ave. 
Tema: “Draugininko charakteris
tika”.

• Kovo 29, antradienį, 7.30 
v.v. sukaktuvinės stovyklos org. 
k-to posėdis pas brolį Česlovą, 
40 Burrows Ave.

• Gegužės 14-15 d.d. “Wood
land Trails” stovyklavietėje ren
kasi LSS vadovybės nariai ir ki
ti vadovai. Praleisdami drauge 
savaitgalį, jie tarsis ir galutinai 
išplanuos sukaktuvinę stovyklą, 
kuri įvyks liepos 31 — rugpjūčio 
13 d.

• V. s. kun. St. Kulbis, SJ, lan
kėsi Toronte, pasimatė su kaiku- 
riais skautų vadovais, sveikina 
visus seses, brolius šv. Velykų 
proga ir taria iki pasimatymo 
stovykloje. Č. S.

Sportas Lietuvoje
Tarpusavio kovas užbaigė 8 ge

riausios augščiausios lygos krep
šinio komandos, turėjusios 
po 28 rungtynes. Pirmoje vieto
je Su 22 laimėjimais išsilaikė 
Kauno “Žalgiris”, antroje vieto
je su 21 pergale palikęs Maskvos 
kariškių CASK klubą. Penkiasde
šimtųjų pirmenybių čempijonus 
turės išryškinti dvejos papildo
mos rungtynės'tarp “Žalgirio” ir 
CASK komandos. Jeigu jose abi 
komandos susilauktų po vieną lai
mėjimą, teks žaisti trečiąsias 
rungtynes. Antroji vieta ir sidab
ro medaliai “Žalgirio” krepšinin
kams jau yra užtikrinti. Liko tik 
kova dėl aukso medalių. Ją turėtų 
laimėti žalgiriečiai, pirmenybė
se turėję jau keturis susitikimus 
su CASK komanda, pasibaigusius 
trim pergalėm ir vienu pralaimė
jimu. Dėl III vietos ir bronzos me
dalių papildomas rungtynes turės 
Maskvos “Dinamo” ir Kijevo 
“Strojitelio” krepšininkai.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas įvyko 

kovo 13 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Susirinkimas nebuvo gau
sus, tačiau padaryta gera pradžia 
klubo veiklai sustiprinti. Šiek 
tiek nusivilta jaunesniais vytie- 
čiais, kurie augo ir sportavo 
Vyčio gretose, bet neparodė noro 
atsilankyti susirinkime ir parem
ti Vytį.

Susirinkime buvo išklausyti pra
nešimai, aptarta ateities veikla, 
santykiai su kitomis organizacijo
mis, dalyvavimas PLS žaidynėse ir 
išrinkta nauja valdyba. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad šiuo metu ak
tyviai veikia krepšinio, tinklinio, 
teniso, slidinėjimo ir lengvosios 
atletikos sekcijos. Naujos valdy
bos pirmoji užduotis bus pagyvin
ti sekcijų darbą ir sustiprinti 
bendrą klubo veiklą. Klubo valdy- 
bon išrinkti keli patyrę sporto 
darbuotojai ir dabartiniai sek
cijų vadovai: Balys Savickas, An
tanas Supronas, Edvardas Stra
vinskas, Rimas Stirbys, Juozas 
Balsys, Vincas Paulionis ir Pra
nas Berneckas. Revizijos komisi- 
jon pakviesti Jonas Budrys ir Her
bertas Stepaitis. Pareigomis val
dyba pasiskirstys artimiausiu 
laiku.

Vyčio 35 metų sukaktis sueina 
šiais metais. Vytis buvo įsteigtas 
1948 m. rugpjūčio 15 d. — Žolinių 
atlaidų sekmadienį. Tai seniau
sias lietuvių sporto klubas Š. Ame
rikoje po Niujorko Atletų, kurie 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8 % už 90 dienų term, indėl. 
81A% už 6 mėn. term, indėlius 
81/z% 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 
71/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

A.E.LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

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!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZUlQtQta Simpson’s, 176 Yonge St, 
zIIIOImIC 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).

IM A :
Z už asmenines
S paskolas nuo........... 14 %
S už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 113/4%
2 metų ..................121/2%

Z 3 metų ................... 13 %
= (fixed rate) 

= su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 11 ’/?%

S (variable rate)



London, Ontario
PALAIDOTAS L. BUTKAUS UOŠ

VIS. Širdies priepuolio ištiktas 
kovo 4 d. staiga mirė adv. Leono 
Butkaus uošvis Stanislavs Lacis, 
įžengęs į 67-uosius metus. Jis bu
vo broliškos latvių tautos žmogus, 
žinomas daugeliui lietuvių, nes 
buvo latvių katalikų pamaldų lie
tuvių šventovėje nuolatinis lanky
tojas. Palaidotas kovo 8 d. Šv. Pet
ro katalikų kapinėse Londone.

Paliko žmoną Anną, dukrą Bai- 
bą Butkienę su vyru ir vaikaičius 
John ir Mark Londone bei sūnų 
Rudolfs su žmona Hamiltone. D. E.

KIEK LIETUVIŲ? Kasmet sve
čiai, atvykę iš artimųjų apylinkių 
į Londone surengtą Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji-' 
mą, nustemba mažu dalyvaujan
čių londoniškių skaičiumi. Amfi- 
teatrinė salė puiki, programa vi
sada įvairi ir įdomi, bet kur gi 
Londono lietuviai? Pastarųjų skai
čius 1983 m. vasario mėnesį buvo 
262 asmenys, neskaitant studen
tų, atvykusių iš kitų vietovių (jų 
skaičius nežinomas).

Iš 262 žmonių lietuvių 88 (33,5% 
Londono lietuvių) yra žinomi at
siskyrėliai, labai retai arba vi
siškai nedalyvaują lietuviškoje 
veikloje. Iš tų 88 atsiskyrėlių 51 
yra suaugę viduramžiai (28 kata
likai, kitų religijų ar netikintys 
virš 16 m. amžiaus (dalis jų — bai
gę mokslus, turį profesijas ir su- 
gę mokslus turi profesijas, ir su
kūrę šeimas) ir 11 senelių, reika
lingų priežiūros namuose arba li
goninėse. 174 asmenys (66,5%), 
daugiau ar mažiau dalyvauja lietu
viškame gyvenime. Iš jų 132 yra 
suaugę (10 evangelikų, kiti — 122 
katalikai arba kitų konfesijų), 25 
vaikai iki 16 m. amžiaus, 17 jau
nuolių virš 16 m. amžiaus. Iš lie
tuvių visuomeniniame gyvenime 
dalyvaujančių (apie 130) yra 9 miš
rios šeimos (vyras arba žmona ne
lietuviai). Visai nedalyvaujančių 
— atsiskyrėlių suaugusių tarpe (27 
asmenys) yra 8 mišrios šeimos. Ne
dalyvaujančio ar retai dalyvaujan
čio jaunimo virš 16 m. amžiaus (26 
asmenys) tarpe yra 9 mišrios (vie
nas iš vedusių nelietuvis).šeimos.

Šiluvos Marijos parapija, re
miantis 1982 m. apyskaita, turi 
apie 112 lietuvių regularių narių, 
kurie per pavienes asmenines ar
ba šeimynines 73 aukų sąskaitas 
išlaiko šį svarbiausią lietuvišku
mo centrą tautine, religine, kultū
rine prasme. Nors apstu pavienių 
organizacijų, tik dalis jų aktyviai 
veikia. Tai choras “Pašvaistė”, 
kat. moterų draugijos skyrius, KLB 
Londono apylinkė, studentų ir jau
nimo klubas, sporto klubas, šešta
dieninė mokykla, pensininkų klu
bas, “Baltijos” šokių grupė, skau
tų būrelis, Lėšų'Telkimo (birigo) 
Komitetas ir lietuvių fondų (Ka
nados Lietuvių Fondo ir Tautos

Fondo) atstovai. Minėtų organiza
cijų susirinkimai retai sutrau
kia daugiau kaip kelias dešimtis 
asmenų. Jų visuomeniniai paren
gimai laikomi pasisekusiais, jei 
sulaukia iki šimtinės ar 120 da
lyvių, kaip kad buvo ir Vasario 
16 minėjime, įskaitant ir svečius 
iš artimesnių kaimyninių vieto
vių. D. D.

St. Catharines, Ont.
REKOLEKCIJOS šiais metais 

įvyko kovo 11, 12 ir 13 d.d. Jas gra
žiai ir įdomiai vedė svečias iš 
Amerikos kun. Rafaelis Šakalys. 
Dalyvavo daug vietos ir apylinkės 
lietuvių.

TIKINČIAJAI LIETUVAI iki 
šiol surinkta arti $1,400.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ ir 
Tikinčiosios Lietuvos Diena at
švęsta kovo 6 iškilmingomis pa
maldomis, kurių metu klebonas 
kun. Kęstutis Butkus pasakė is
toriškai turiningą pamokslą.

PAVYZDINGA ĮMONĖ. “Thomp
son Products-TRW” naujasis pir
mininkas kovo 9 d. sukvietė į pen
siją išėjusių tarnautojų posėdį, 
kurio metu vaizdajuostėje paro
dė gana gerą. įmonės stovį ryšium 
su tarptautinėm automobilių ga
mybos varžybom. Ši pirmaeilė 
įmonė palaiko nuolatinį ryšį su 
buvusiais tarnautojais ir darbi
ninkais, beveik kas mėnesį sureng
dama jiems kokią nors iškylą, 
ekskursiją ar pietus kuriame nors 
pirmaeiliame viešbutyje. Per Ka
lėdas visi gauna vertingų dovanų.

ATNAUJINO VIENUOLYNĄ- 
Dar klebonaujant kun. Juvena
liui Liaubai, OFM, pačių parapi
jiečių iniciatyva (pirmas mintį iš
kėlė Kazimieras Galdikas) buvo at
naujintas vienuolyno pastatas iš 
lauko. Dabar vienuolynas atnau
jintas ir iš vidaus. Aną sekmadie
nį pamokslo metu naujasis klebo
nas kun. Kęstutis Butkus padėko
jo už kilnias pastangas J. Dervai- 
čiui, V. Ruzgiui, P. Norušiui, P. 
Balsui, J. Skeivelui, o Jurgiui Gu- 
dinskui už $100 auką. Kor.

Stayner, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ponams 
Birštonams, Bredickams, poniai 
Mėtai Gaivelienei, ponams Korsa
kams, Laučiams ir poniai Lenkai- 
tienei, kurie mane lankė Colling- 
woodo General & Marine ligoni
nėje.

Taip pat esu labai dėkinga už 
lankymą, gėles ir dovanėles po
niai Dūdienei, G. Buntinienei, A. 
Jasiūnienei, O. Macijauskienei, 
A. Masionienei, ponams Bunč- 
kams, Pakarnoms, A. T. Sekoniams, 
ponui P. Stepanauskui ir poniai 
E. Tribinevičienei.

Už puikias gėles labai ačiū po
nams A. O. Rimkams. /

Marija Garbačausktenė

Nauji ir vartoti automobiliai
Chev. Olds atstovas

CARL MARTIN West York
1785 St. Clair Ave. W., Toronto, Ontario M6N 1J6

Tel. 656-1200

HOME Taupyk laiką ir pinigus

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

telefonas 769-4558

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

Telefonai:
jstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

METINIS “T. ŽIBURIŲ” 
SPAUDOS BALIUS jau čia pat
— balandžio 9, šeštadienį, 6.30 
v.v., Anapilio salėje. Viskas 
jau paruošta:. speciali, sma
gios nuotaikos meninė progra
ma; didžioji ir mažoji loteri
ja, kuriose galite laimėti stam
bių bei vertingų dalykų; lietu
viški valgiai, paruošti žymio
sios kulinarės J. Bubulienės; 
įvairūs gėrimai; smagi orkest
ro muzika. Bilietai gaunami 
kiekvieną dieną “TŽ” adminis
tracijoje, o sekmadieniais — 
parapijų salėse po pamaldų. 
Stalų rezervacijos (po 10 asme
nų) priimamos kasdien darbo 
valandomis tel. 275-4672.

“Paramos” darbo valandos D. 
Savaitę: D. Ketvirtadienį 10 
v.r. — 8 v.v.; D. Penktadienį
— uždaryta; D. Šeštadienį 9 v.r.
— 1 v.p.p.; Velykų pirmadienį
— balandžio 4 uždaryta.

Dailininkių Snaigės Šilei
kienės ir Stephanie Rayner 
meno kūrinių paroda rengiama 
Bramptone, Ont., Peel Region 
Museum and Art Gallery (3 
Wellington St.). Atidarymas
— balandžio 8, penktadienį, 
7-9 v.v. Paroda bus atidaryta 
iki balandžio 30 d.

St. Lawrence Centre teatre 
kovo 25 d. bus vaidinama ko
medija “On the Razzle”. Tai 
muzikinė komedija, pritaiky
ta dabarties scenai. Pirminis 
jos autorius yra austras Johan 
Nestroy, savo komediją pava
dinęs 1840 m. “Einen Jux will 
er sich haben”. Vaidins kana
diečiai aktoriai, kurių tarpe 
bus ir Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė. Premjera bus ko
vo 25 d. Bus vaidinama iki 
balandžio 16 d. Ją stato “To
ronto Arts Production”.

Visuotinis Kanados Lietuvių 
Fondo susirinkimas — ba
landžio 23, šeštadienį, 11 v.r., 
Toronto Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų Moterų Bū
relis paaukojo “T. Žiburiams” 
$35.

Savaitraštis “The Catholic 
Register” su kovo 19 laida 
išsiuntinėjo mėnesinį priedą 
“The Church in the ’80”, kuria
me išspausdinta recenzija 
apie “LKB Kroniką” — pirmą
jį tomą “The Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania”, 
Vol. I. Recenzijos autorė — dr. 
Aida Hudson (Žiūraitytė). Re
cenzija iliustruota leidinio 
viršelio nuotrauka. Minėtame 
“The Catholic Register” nume
ryje yra Vidos Žalnieriūnai- 
tės rašinys apie katalikų mo
kyklas. Jo autorė dirba šio sa
vaitraščio redakcijoje.

VYČIO ŽINIOS
(Atkelta iš 8-to psl.) 

šiais metais mini 80 metų sukaktį.
Tinklininkai žaidė draugiškas 

rungtynes su OVA komanda. Mara
tono rungtynes laimėjo vytiečiai 
4-3. Tinklinio treniruotės vyks
ta Anapilio salėje antradieniais 
6-9 v.v. ir trečiadieniais 5-7.30 
v.v. Vyčio klubas tuo tarpu turi 
tik vyrų ir mergaičių-moterų tik- 
liriio komandas.

Dvi krepšinio komandos daly
vauja Etobicoke lygos pirmenybė
se. Vyrų ir jaunių A krepšinin
kai šiose pirmenybėse tuo tarpu 
laikosi vidutiniškai. Komandų pa
jėgumui daug kenkia nepatogūs 
rungtynių laikas — nevisi pajė
gūs krepšininkai dėl kitų įsipa
reigojimų gali dalyvauti

PLS žaidynėse vytiečiai t numa
to dalyvauti vyrų ir jaunių A krep
šinio varžybose, vyrų ir mergai
čių tinklinio varžybose, lauko 
teniso varžybose ir lengv. atle
tikoje. Kol kas galutinai neišsi
aiškinta dėl stalo teniso. A.S.

AUŠROS ŽINIOS

y TO ROM T
VI. Pūtvio šaulių kuopos su

sirinkimas įvyko š. m. kovo 13 
d. L. Namuose. Jį pradėjo 
pirm. V. Bačėnas, pasiūlyda
mas kviesti pirmininku J. Jan
kaitį, sekr. J. Riaubą. Išklau
sius valdybos pareigūnų pra
nešimų, ilgiau buvo sustota 
ties šaulių sąjungos atstovų 
suvažiavimo pranešimų. Dalis 
suvažiavimo kalbų bei disku
sijų išklausyta iš rekorderio 
juostelės. Susidarė prislėgta 
nuotaika dėl šaulių sąjungo
je atsiradusių nesutarimų. 
Nauju kuopos pirmininku iš
rinktas St. Jokūbaitis, valdy
bos nariais — V. Gražulis, V. 
Stočkus, A. Borkertas, J. Ša- 
rapnickas, St. Dargis. Du val
dybos nariai bus kooptuoti. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
J. Jankaitis, J. Rovas, A. Stoč- 
kienė.

Aloyzas Kuzmickas, Alfonso 
ir Liudos Kuzmickų sūnus, dir
ba kaip mokytojas ir Šv. Myko
lo pradinės mokyklos vedėjas 
Dunville, Ont. Jis užaugo Pa
ris, Ont., miestelyje, baigė Šv. 
Jono kolegiją Brantforde, uni
versitetą ir mokytojų kolegiją 
Hamiltone. Šešerius metus mo
kytojavo Brant apskrities ka
talikų mokyklose. Drauge su 
žmona Joana (prancūzų kil
mės) trejus metus mokytojavo 
Australijoje ir N. Zelandijo
je, aplankė Azijos kraštus ir 
grįžo Kanadon. Apie Al. Kuz
micką platų rašinį su nuotrau
ka išspausdino vietinis laik
raštis “Chronicle”.

Gintaras Karosas, “Bal
tic Associates Ltd.” pirminin
kas iš Bostono, kovo 11-13 sa
vaitgalyje lankėsi Toronte ir 
kitose vietovėse, rūpindama
sis lietuviškų dirbinių plati
nimu. Be to, jis yra nufilma
vęs daug lietuvių institucijų, 
veikėjų ir sudaręs dideles li
tuanistinių vaizdų bei pokal
bių atsargas. Ateityje numato 
sudaryti filmus pagal atski
ras temas ir rodyti visuome
nei. Jis renka adresus lietu
vių filmuotojų Kanadoje ir 
JAV-se ir planuoja sudaryti 
organizuotą vienetą, lituanis
tinių filmų archyvą ir pan. Jis 
prašo atsiliepti filmuotojus 
šiuo adresu: G. Karosas, Bal
tic Associates Ltd., P. O. Box 
8248, Boston, MA 02114, USA. 
Tel. (617) 269-4455.

KLB Oakvillės apylinkės val
dyba paaukojo “T. Žiburiams"" 
$50, Niagaros pusiasalio ra- 
movėnai — $25.

A. a. Jono Mikšio atminimui 
vietoje gėlių paaukojo “T. Ži
buriams” $20 M. P. Vaitoniai 
iš Hamiltono, Ont.

A. a. Pranui Šutui mirus, 
jo atminimui vietoje gėlių An
tanas Raščius paaukojo “T. Ži
buriams” $25. 1

Toronto LN Moterų Būrelis 
Dianos Fornaros ir Jurgio Do- 
bilevičiaus išlaikymui (abu iš 
P. Amerikos) Vasario 16 gimna
zijoje paskyrė $160.

Yorko universitetas rengia 
įvairius anglų kalbos kursus 
ir nestudentams. Informacijas 
teikia “Centre for Continuing 
Education” tel. 667-2504.

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

“Speak up” mėnraščio kovo 
mėnesio numeryje išspausdin
ta santrauka dr. A. Pranskevi- 
čiaus paskaitos, girdėtos To- 
ronte-Mississaugoje Vasario 
16 minėjime, ir ištrauka iš po
grindžio “Perspektyvų” 21 nr.

Kanados pašto pareigūnas 
lankėsi “TŽ” administracijo
je ir įsakė pertvarkyti ekspe
dicinę kartoteką pagal pašto 
kodus. Esą pašte įvedama nau
ja sistema, paremta vien kodo 
ženklais. Tikimasi, naujoji 
sistema pagreitins laikraščio 
pristatymą. Visi skaitytojai 
prašomi, rašant laiškus “TŽ” 
ar siunčiant pinigus, keičiant 
savo adresą, aiškiai pažymė
ti pašto kodą. Pašto pareigū
nai ir praeityje lankydavosi 
“TŽ” administracijoje, duoda
vo nurodymus kaip paruošti 
laikraštį siuntinėjimui, bet 
nuo to niekas nepagerėdavo.

Ontario Meno Taryba š. m. 
vasario mėnesio pabaigoje pa
skelbė naują sąrašą vienetų 
bei asmenų, gavusių finansi
nę paramą. Išdalinta $2,216,- 
654. Ilgame sąraše nėra nė vie
no lietuvių vieneto nei asmens, 
išskyrus David Lukshą, gavusį 
paramą (iki $1000) vaizdinio 
meno medžiagai. Finansinės 
paramos kreipiamasi šiuo ad
resu: Ontario Arts Council, 
Suite 500, 151 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M5S 1T6. Tel. 
(416) 961-1660.

“The Globe a. Mail” 1983.III. 
21 tryliktame puslapyje paga
liau išspausdino Zuhair Kash- 
meri paruoštą pokalbį su dr. 
A. Pranskevičiumi, kuris lan
kėsi Toronte ir pasakė pagrin
dinę kalbą Vasario 16 minėji
me. Neilgas straipsnis pava
dintas “Engineer saw forced 
pipeline labor”. Jame atpasa
kotos tiktai kelios mintys 
apie sovietų kalinius, dirbu
sius prie dujotiekio tiesimo 
darbų. Tuo dujotiekiu naudo
sis ir V. Europa, kovojanti už 
žmogaus teises.

Žurnalas “Maclean’s”, save 
laikantis visasąjunginiu Ka
nados savaitraščiu, stipriai 
puola daugiakultūrę Kanados 
politiką. 1982.XI.15 jis išspaus
dino Larry Zolfo straipsnį 
“Daugiakultūriškumas žalin
gas” (“How Multiculturalism 
Corrupts”). Esą tokia politi
ka yra separatistinė, kenkian
ti ateivių asimiliacijai. Vy
riausybės teikiama parama et
ninėms grupėms ugdanti jų lo
jalumą senosiom tėvynėm, o 
Kanadą palieka antroje vieto
je. Tai esą sudaro pavojų Ka
nados kultūrai, kliudo atei
viams įsijungti anglų arba 
prancūzų gyveniman. Tokią au
toriaus pažiūrą pasmerkė Ka
nados daugiakultūrių reikalų 
min. J. Fleming laiške, išspaus
dintame “Maclean’s” 1982.XI1. 
20, ir prof. A. B. Anderson lei
dinyje “Canadian Ethnic Stu
dies Association Bulletin” 
1982. m. vol. IX, nr. 4.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Ave.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO NARIAMS 

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo (Toronto Lithuanian Senior 
Citizens Inc.) narių susirinkimas šaukiamas 1983 m. balan
džio 5, antradienį, 1 v.p.p., Lietuvių Namuose, Gedimino Pi
lies menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių 
registracija prasidės 12.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas-rinkimas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) balsų skaičiavimo komisijos.

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas.

4. Valdybos pranešimai:
a) pirmininko, b) iždininko, c) revizijos komisijos, 
d) revizoriaus (auditor).

5. Auditoriaus tvirtinimas 1983-4 metams.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Rinkimai: 10 narių į valdybą.

3 narių į revizijos komisiją
9. Klausimai bei pasiūlymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
11. Kavutė.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

Nariai, norintieji susipažinti su klubo ir statybos apyskaito
mis, gauti naujus klubo įstatus, tai gali padaryti klubo patal
pose sekmadieniais, antradieniais if ketvirtadieniais nuo 1 v. 
iki 5 v.p.p. Valdyba

HM , TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

Didysis Penktadienis
1 983 metų balandžio 1
Velykų pirmadienis
1983 metų balandžio 4
yra nedarbo dienos savivaldybės tarnautojams. 
Tomis dienomis atmatos nebus išvežamos.

Kovo 28 savaite
Atmatos vietoje reguliaraus išvežimo ketvirtadienį 
—»kovo 31 bus išvežamos trečiadienį— kovo 30.
Atmatos vietoje reguliaraus išvežimo penktadienį — 
balandžio 1 bus išvežamos ketvirtadienį— kovo 31.

Balandžio 4 savaite
Atmatos vietoje reguliaraus išvežimo pirmadienį — 
balandžio 4 bus išvežamos antradienį— balandžio 5. 
Atmatos vietoje reguliaraus išvežimo antradienį — 
balandžio 5 bus išvežamos trečiadienį - balandžio 6. 
Laikraščiai bus surenkami trečiadienį — kovo 30. 
Nebus išvežami sunkūs daiktai trečiadienį — kovo 
30. Taip pat nebus surenkami laikraščiai ir sunkūs 
daiktai trečiadienį— balandžio 6.
Reguliarus išvežimas laikraščių ir sunkių daiktų bus 
atliktas trečiadienį— balandžio 13.
Būsime dėkingi už jūsų paslaugumą, jei išnešite at
matas išvežimui atitinkamomis dienomis.
Pastaba. Toronte yra 17 surinkimo sandėlių stikliniams indams 
ir metalinėms dėžutėms. Sausio mėnesį buvo surinkta 217 
tonų popieriaus, 55 tonos stiklo ir 7 tonos skardinių. Platesnių 
informacijų teiraukitės telefonu 947-7742.

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

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

(416) 233-3323

o Pranas Barauskas 
Antanas Genys 
Juozas Gudas 
Vacys Žižys 
Arūnas Strasdas- 
bendradarbis Floridoje

233-4741
231- 2839

' 270-5256
232- 1990

(305)626-7406

Etobicoke Recreation League 
krepšinio pirmenybėse kovo 15 d. 
Vincent Massey gimnazijos patal
pose Aušros vyrai laimėjo prieš 
Bram Miller komandą 94:80 (51:47) 
ir baigė lygos pirmenybės iškovo
ję III vietą. Nuo pradžios iki 
pabaigos rungtynių Aušros žaidė
jai vyravo aikštėje ir prie lentų. 
Tiek gynėjai, tiek puolėjai žaidė

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

VILNIUS ir kiti Europos miestai

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc. LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario Įstaigos (416)762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

Alum

be priekaištų. Kovo 29 d. prasi
dės baigminės šešių 
rungtynės dėl lygos 
vardo.

Aušros komandoje 
Kaknevičius 23, A. Valickas 9, 
S. Žulys 33, R. Underys 8, K. Bar
tusevičius 7, V. Gataveckas 8, C. 
Džiubas 6, V. Dementavičius. K.Š.

komandų 
meisterio

žaidė: R.

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.

MASKELL INSURANCE
wonu>-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) i EAC E SI AS
Tek 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C6

//SŲ RŪSIŲ 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? C T T17 D insurance &
L/Jll CJ O 11 Lj-I t 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. MIKŠIENE
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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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 įėjimo 
bilietais).

PASISTIPRINKIME šeimininkės J. Bubulienės paruoštais valgiais, atsigaivinkime įvairiais 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

balandžio 9, 
Atvelykio 
šeštadienį, 
didžiojoje 
Anapilio

Mississaugoje
(2185 Stavebank Rd.)

‘•4 TORONTO

Šv. Kazimiero parapijoje. — Re
kolekcijos — kovo 28, 29, 30, 31 d.d. 
7.30 v.v. D. Ketvirtadienį — re
kolekcijų užbaigimas su agape 
svetainėje. D. Penktadienį, 3 v.p.p., 
Kristaus Kančios pamaldos. D. 
Šeštadienį, 6.30, vigilijos Mišios. 
Sekmadienį, 6.30 v.r., Prisikėli
mas, suma — 11 v. — Nauji sukak
ties metraščio mecenatai: dr. V. 
Giriūnienė, P. J. Buniai — po $100; 
O. Žilinskaitė ir O. Lecours — po 
$125 — Vasario 19 d. mirė buvęs 
parapijietis Juozas Russell, 73 m. 
amžiaus. Liūdesyje liko žmona 
Louise Dainys, broliai Andrius 
ir Jonas su šeimomis. Palaido
tas Tillsonburg, Ont. — Vagys, 
pasislėpę šventovėje šeštadienį 
po 5 v.v. Mišių nakties metu vi
duje išlaužė trejas duris, jieško- 
dami lobio. Iš parapijos virtuvės 
išnešė maistą ir gėrimus. Sekma
dieniui buvo ruošiami pietūs. Pa
šaukta policija rytą surašė pa
darytus nuostolius. Sk.

Kanados Lietuvių Fondui au

kojo mirus a.a. Zenonui Valins
kui: I. P. Lukoševičiai $20; po 
$10 — E. J. Valiuliai, S. P. Piečai- 
čiai, J. Mališka, J. Naruševičius, 
R. J. Piečaičiai, A. Jonelis, B. 
Staškevičius, R. Staškevičius. KLF

Bendruomenės susirinkimas.
Kovo 13 d. AV par. salėje įvyko 
KLB Montrealio apylinkės visuoti
nis metinis susirinkimas, kuris 
nebuvo gausus, bet gana darbin
gas. Susirinkimui pirmininkavo 
dr. P. Lukoševičius, sekretoriavo 
B. Nagienė. Kiekviena valdybos 
sekcija padarė savo veiklos pra
nešimus. Visa veikla buvo naši, 
todėl ir didesnių diskusijų nebuvo.

Į naują apylinkės valdybą iš
rinkti: Julija Adomonytė, J. Ado
monis, M. Danytė, R. Lukoševičiū- 
tė, G. Nagys, V. Piečaitis, A. Staš
kevičius, J. Šiaučiulis ir K. To
liušis. Netrukus valdyba pasiskirs
tys pareigomis. Revizijos komisi
ja pasilieka ta pati: P. Adamo- 
nis, J. Adomaitis ir A. Mylė. B. S.

Anapilio žinios
— Gavėnios rekolekcijos baig

tos kovo 20, sekmadienį, agape- 
pietumis Anapilio salėje. Reko
lekcijų vedėjas kun. dr. V. Cuku- 
ras agapėje įspūdingai kalbėjo 
apie Lietuvos tikinčiųjų būklę 
bei veiklą. Meninę programą at
liko sol. L. Marcinkutė, akompa
nuojama muz. St. Gailevičiaus. Įva
dinį žodį tarė Anapilio Moterų 
Būrelio pirm. R. Celejewska, o 
baigiamąjį — katalikių moterų 
skyriaus pirm. G. Trinkienė. Sce
na buvo papuošta Lietuvos kovo
tojų už tikėjimą pavardėmis, 
trimis kryžiais ir žvakėmis, ku
rias uždegė gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, seselė Margarita ir 
kun. Pr. Gaida, aidint “Lietuva 
brangi” garsams. Dalyvavo apie 
250 asmenų.

— Rekolekcijų proga kovo 19 
d. buvo surengtas religinis kon
certas, kurio programą atliko 
muz. J. Govėdas, sol. S. Žiemely- 
tė ir sol. V. Verikaitis.

— Klebonas kun. J. Staškus ve
dė savaitgalio rekolekcijas Sud- 
burio ir Sault Ste. Marie lietu
viams.

— Sutvirtinimo pamokos — kiek
vieną sekmadienį po 10 v.r. Mi
šių klebonijos posėdžių kambary
je.

— A.a. Teklė Radžiuvienė, 90 m. 
amžiaus, mirė kovo 19 d., palai
dota kovo 21 d. lietuvių kapinė
se.

— Kovo 19 d. pakrikštytas And- 
rius-Juozas, p.p. Krakauskų sū
nus.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
$100 J. Juodikaitienė, $600 — bro
liai Juodviršiai (ne M. Juodvir
šis).

— Tikinčiajai Lietuvai iki šiol 
surinkta $5,863.00.

— Mišios kovo 27, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Veroniką Sinke
vičienę ir jos šeimos mirusius,
11 v.r. — už Anelę ir Vincą Liu- 

' binskus.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 20 d. įvykusiame narių 

susirinkime svarstytas kontro
versinis įgaliojimų (proxy) klau
simas nebuvo galutinai išspręs
tas. Įgaliojimai buvo priimti ir 
balsai užskaityti. Į valdybą buvo 
renkami 3 asmenys. Iš keturių kan
didatų išrinkti — T. Stanulis (377), 
O. Delkus (368) ir B. Jackus (331). 
Kandidatu liko S. Kuzmas (296). į 
revizijos komisiją buvo pasiūly
tas tik vienarf kandidatas A. Ju
cys, kuris automatiškai perrink
tas. LN valdyba posėdžiaus kovo 
24 d.

— LN administracija apgailes
tauja, kad susirinkime dalyvavu
sieji nariai turėjo nepatogumų dėl 
staiga sugedusių abiejų šildymo 
krosnių. Atsarginiai šildytuvai 
nebuvo pakankami reguliuoti šil
dymo ir ventiliacijos. Visuotinia
me susirinkime dalyvavo per 350 
narių. Tai bene rekordinis daly
vių skaičius.

— Radijo programos "Tėvynės 
prisiminimai” rengtas koncertas 
LN Mindaugo menėje buvo labai 
sėkmingas ir gausus dalyviais. 
Prasidėjo su ilgoku pavėlavimu, 
nes sutrukdė ilgokai užsitęsęs 
visuotinas LN susirinkimas.

— LN Vytauto D. menėje įmon
tuoti sietynai jau pakabinti, ta
čiau jų montavimas dar neužbaig
tas. Galutinai jie bus įmontuoti 
2 pėdom žemiau, ir gana ryškiai 
žibančios lemputės turės gobtu
vėlius.

— Balandžio 10 d. ruošiamam 
Velykų stalui dar galima gauti 
bilietų LN raštinėje darbo valan
domis arba sekmadienio popietė
se pas A. Skilandžiūnienę.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
solas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte-J. Balionas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pamaldos D. Ketvirtadienį 

7 v.v., D. Penktadienį — 3 v.p.p. 
(bus rinkliava Šv. Žemės reika
lams), D. Šeštadienį — 10 v. vaka
ro, Prisikėlimo Mišių pradžia 11.15 
v.v. Velykų dieną Mišios — 8. 9, 
10 ir 11.30 v.r. Anglų kalba ir va
kare Mišių nebus. Adoracijos tvar
ka prie Švenčiausio ir Kristaus 
karsto bus paskelbta parap. biu
letenyje.

— Praėjusį sekmadienį per 10 v. 
Mišias giedojo D. Viskontienė ir 
D. Pranaitienė, vargonavo P. Vy
tas.

— Kovo 20, sekmadienį, pradė
tos metinės rekolekcijos. Jas ve
da kun. M. Burba, salezietis. Šio
kiadieniais — Mišios ir pamoks
las 9.30 v. ryto ir 7.30 v.v. Išpažin
čių rekolekcijų vedėjas klauso 
vakarais nuo 6.30 iki 7.15 v.v., 
šeštadienį — nuo 11 v. r. iki 12 v. 
ir po pamaldų — vakarais. Trečia
dienio vakare — Mišios ir pamoks
las jaunimui bei jaunom šeimom. 
Penktadienio vakare — prieš Mi
šias bendras pasiruošimas Atgai
los sakramentui ir Mišios.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos — sekmadie
niais po 10 v. Mišių klebonijoje.

— Kovo 19 palaidotas a.a. An
tanas Galinaitis, 75 m. amžiaus; 
kovo 21 d. a.a. Teklė Radžiuvie
nė, 90 m. amž. Paliko sūnų Alek
są Radžiu, dukras — Reginą Siru
tienę ir Janiną Duliūnienę.

— Parapijai aukojo po $100: G. 
H. Chvedukai, N.N., J. O. Gustai- 
niai; po $50: O. Indrelienė, P. 
L. Murauskai, J. H. Žmuidzinai, 
S. Vaitekūnienė; $25: kėn. B. Pa- 
cevičius; gėlėms ir altoriams 
puošti: B. M. Genčiai $100, Gyv. 
Rož. Dr-ja $25; religinei šalpai: 
J. J. Vitkūnai $100, S. Vaitekūnie
nė $50, B. Stalioraitienė $50, Gyv. 
Rož. Dr-ja $25; siuntiniams į Len
kiją: St. Povilenskis $25; Share 
Life: J. Strazdas $50.

— Labdaros sekcija planuoja 
vartotų drabužių ir daiktų išpar
davimą balandžio 14, 15 ir 16 
d.d. Parodų salėje. Balandžio 14 
ir 15 d.d. — nuo 10 v.r. iki 8 v.v., 
o šeštadienį, bal. 16 — nuo 10 v.r. 
iki 4 v.p.p. Sekcija maloniai pra
šo skirtus šiam išpardavimui daik
tus bei drabužius atvežti tiesiai 
į Parodų salę bal. 11-13 d.d. Iš
pardavimui pasiruošti reikia daug 
pagalbos, todėl visus, kurie ga
li nors kokiu būdu prisidėti, pra
šomi talkon. Gautos pajamos bus 
panaudotos siuntinių persiunti
mui.

— Parapijos nuotraukų ir pa
veikslų paroda, kurią paruoš L. 
Nakrošienė ir A. Totoraitienė, 
bus šį šeštadienį ir sekmadienį 
Parodų salėje. Paroda rengiama 
ryšium su parapijos trisdešimt
mečiu.

— Metinis parapijos susirinki
mas — kovo 27 d. Parodų salėje 
po 11.30 v. Mišių. Bus išrinkta 
15 naujų tarybos narių. Nomina
cijų komisiją sudaro A. Totorai
tienė, A. Plėnys ir V. Štuikys.

— Mišios kovo 27, sekmadienį, 
8 v.r. — už Andrių Virbūną, 9 v. 
r. — už Juozą Siminkevičių, 10 
v.r. — už Karoliną Priščepionkie- 
nę, 11.30 v.r. už parapiją, 7 v.v. — 
už Magdaleną ir Vincą Pranckevi- 
čius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas kovo 27, Verbų sek

madienį, 9.30 v.r., laikys kun. P. 
Dilys; mišriom šeimom ir lietuviš
kai nekalbantiems pamaldas ang
lų kalba 2 v.p.p. laikys kun. Juris 
Calitis. Abejos pamaldos bus su 
šv. Komunija.

— Gavėnios apmąstymas — kovo 
24. ketvirtadienį, ir kovo 29, 
antradienį, 7 v.v., šventovėje. Vi
si kviečiami dalyvauti ir atsineš
ti Šv. Raštą.

— Pamaldos D. Penktadienį, ba
landžio 1 d., 11 v.r., su šv. Komu
nija; giedos choras. Pamaldas lai
kys kun. P. Dilys.

— Moterų būrelis paskyrė $200 
Vasario 16 gimnazijai.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

tradicinį renginį -
Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS

1983 metų balandžio 10, sekmadienį, 1 valandą po pietų, 
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.
Bus trumpa programa, Velykų bobutė, puošnūs pyragai, tortai, gulbė, 

raguolis, beržo šaka, antys, kalakutai, kepti 
paršiukai, vynas ir 1.1.
Įėjimas suaugusiems — $13, pensininkams ir studentams — $12, 
vaikams 6-12 metų — $7, vaikams iki 5 metų — $3. Visos vietos 
yra numeruotos. Bilietai gaunami Lietuvių Namų raštinėje arba 
sekmadienių popiečių metu.

Lietuvių Namų valdyba ir LN Moterų Būrelis

sv- kazimiero lietuvių ' 
PARAPIJOS MONTREALYJE 

METŲ SUKAKTIES IŠKILMĖS 
1983 metų balandžio mėn. 16 — 17 dienomis

AR I AS - KONCERTAS
Balandžio 16 dieną, 4 v.p.p., 5555 Sherbrooke St. East, Montreal, Que., 

Marguerite De La Jemmerais gimnazijos salėje.
(Kampas L’Assomption Blvd., prie L'Assomption METRO; yra vieta automobiliams pastatyti).

PROGRAMOJE:
Solistė G. ČAPKAUSKIENĖ
Solistas A. KEBL YS
Toronto vyrų choras "ARAS" 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
Aušros Vartų parapijos choras

ĮĖJIMO

Mergaičių choras "PAVASARIS" 
Dirigentai — V. VERIKAITIS, 
kun. M. MILOX, 
A. STANKEVIČIUS, 
akompaniatorius - J. GOVĖDAS

AUKA: Suaugusiems — $7.00, moksleiviams — $4.00

Balandžio 16 dieną, 7.30 v. v., Šv. Kazimiero parapijos salėje.
Gros 1O asmenų Lachman orkestras. Šilta vakarienė, baras.

BILIETAl:Suaugusiems — $12.00, moksleiviams — $6.00.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Balandžio 17 dieną, 12 valandą, Šv. Kazimiero parapijos šventovėje,
dalyvaujant J. E. arkiv. Paul GREGOIRE, J. E. vysk. Vincentui BRIZGIUI.

Kviečiame visus lietuvius gausiai dalyvauti. Bilietai yra platinami iš anksto.
U i renginius prašome atvykti laiku. RENGĖJAI

metinį pavasario

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

1983 metų balandžio 16, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje — visos “Atžalyno ” tautinių šokių grupės 
Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija 
bei kitos staigmenos. Šokiams gros "Les & The Music Masters”

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vitkūnienė 
621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių Namuose popietės metu. Kaina - $12.50 suaugusiems, $8 studentams.
Remkime šokantj-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

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

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

■ JIHAN montrealio lietuvių Iii 1 Aw kredito unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5ą27

Darbo valandos
Pirm., antr. treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

Aušros Vartai
9.00- 3.00 

12.00 — 8.00 
10.00- 6.00 
10.00-12.30

Rosemount

6.00- 8.00
12.00- 6.00

Certifikatai: min......... ..$1,000.00 E DUODA
1 metų ................. ......  9.50% PASKOLAS:

Terminuoti indėliai:
1 metų ................. ......  9.25% Nekilnojamo
180-364 d.......... ....... 9 % turto
30-179 d............. ......  8.75% Asmenines Ir
Trumpalaikius indėlius prekybines

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

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

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

DUODAMOS PIANINO PAMOKOS 
pradedantiems ir pažengusiems 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Skambinti: Elena Ban- 
kaitė, tel. 633-2252.

ATLIEKU ELEKTROS LAIDŲ 
instaliacijas namuose, vandens bei 
nutekėjimo vamzdžių pakeitimo, 
vidaus, lauko namų dažymo ir ki
tus remonto darbus. Skambinti 
533-5964 Toronte.

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

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

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

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

ESU NAŠLĖ. Norėčiau susipažin
ti vedybų tikslu su tautiečiu 60-65 
metų 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.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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

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.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

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

255-9924 ----------------- .1

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS


