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Lietuva Vatikane
Ryšium su keturių okupuotos Lietuvos vyskupų apsi

lankymu Romoje pas Šv. Tėvą Jona-Paulių II visų lietu
vių akys nukrypo į Vatikaną. Jau pats jų atvykimo fak
tas po 40 nelaisvės ir izoliacijos metų yra didžiai reikš
mingas. Tiesa, ir anksčiau Lietuvos vyskupai bei vysku
pijų valdytojai vienas po kito kartais atvykdavo Romon 
įvairiais reikalais, bet tokio visuotinio dėmesio nesusi
laukdavo. Dabargi keturių vyskupų ir vieno valdytojo 
(Vilniaus) atvykimas rado platų atgarsį net tarptautinė
je spaudoje. Joje pabrėžiama, kad per pastaruosius ke
turis dešimtmečius okupuotos Lietuvos vyskupai bei 
valdytojai negalėjo atvykti į Vatikaną su įprastiniais 
pranešimais “ad limina”, kurie reguliariai atliekami kas 
penkeri metai. Toks kolektyvinis atvykimas (išskyrus 
vysk. J. Steponavičių) ir atkreipė tarptautinės viešumos 
dėmesį. Be to, Lietuvos klausimą suaktualino naujų 
kardinolų paskyrimas. Visi pastebėjo, kad Lietuvos 
išskyrimas ir Latvijos įjungimas kardinolų kolegijon 
slėpė mįslę, kuri nėra atspėta iki šiol. Nevienam kilo 
mintis, kad šis Lietuvos vyskupų apsilankymas gali 
būti siejamas su kardinolo problema ir kad lauktinas 
dramatiškas Vatikano sprendimas. Iki šiol betgi nema
tyti ženklų, kurie duotų pagrindo galvoti minėta linkme.

KAIP TAD vertinti šį okupuotos Lietuvos vyskupų 
lankymąsi Romoje? Ar tai reiškia santykių nor- 
malėjimą su Maskva, kaip tai mano kaikuri kita
taučių spauda? Tai klausimas, kuriam visai patikimo 

atsakymo dar nėra, tačiau jau ir dabar matyti, kad Vati
kanui Lietuva rūpi. Jos reikalu Vatikano atstovai yra jau 
nekartą kalbėję su Maskva, bandydami laimėti normales
nes sąlygas tikintiesiems Lietuvoje, bet per 40 metų 
labai nedaug tepasiekė. Pvz. yra žinoma, kad Vatikano 
atstovas viename priėmime Maskvoje kalbėjo su L. 
Brežnevu vyskupo J. Steponavičiaus klausimu. Atsa
kymas buvęs trumpas ir nediplomatiškas: “Tai mūsų 
vidaus reikalas”. Reiškia, Vatikanui nedera kištis. Esant 
tokiai Kremliaus laikysenai, ir Vatikanui neįmanoma 
pasiekti santykių sunormalinimo Lietuvoje, velkam fo
jė sovietinį jungą. Ir kaip galima tikėtis normalių san
tykių tarp dviejų galybių, kurių tikslai yra visiškai prie
šingi? Vatikanui rūpi Lietuvos laisvė, o Kremliui — jos 
vergija. Vatikanui rūpi laisvas tikėjimo išpažinimas, o 
Kremliui — kuo didesnis jo varžymas. Vatikanui rūpi 
krikščionybės stiprinimas Lietuvoje, o Kremliui — jos 
silpninimas ir pagaliau sunaikinimas. Vatikanui rūpi 
hierarchijos sutvarkymas bei jos konsolidavimas, o 
Kremliui — jos veiklos paralyžavimas arba pajungimas 
komunizmo tarnybai. Tokių dviejų galybių santykiai 
niekad negali būti normalūs.

IŠ MINĖTO Lietuvos vyskupų apsilankymo Vatika
ne galima tikėtis vieno dalyko, būtent, didesnio mo
ralinio hierarchijos konsolidavimo bei vieningu
mo, kuris įgalintų laimėti didesnį pasitikėjimą tikinčių

jų visuomenėje. Nepaslaptis, kad okupacinė sovietų 
valdžia, siekdama savo tikslų, Lietuvos vyskupus bei 
valdytojus panaudoja savo tikslams ir tuo būdu ken
kia jų prestižui. Tikintieji nebegali tokiu atveju visu 
šimtu nuošimčių pasikliauti savo vyskupais. Jų akyse 
visiškai patikimas yra tiktai vysk. J. Steponavičius ir 
vysk. V. Sladkevičius, ilgai kentėję sovietinius varž
tus ir nenusilenkę ateistų reikalavimams, kenkiantiems 
tikinčiųjų Bendrijai. Be to, prie Lietuvos hierarchijos 
autoriteto silpninimo prisideda ir vienybės stoka dva
sininkijos eilėse. Vieni dvasininkai griežtai, ryžtin
gai, be kompromisų kovoja su valdžios brukamu ateiz
mu, kiti lengvai pasiduoda valdžios vilionėms, o treti 
bando vingiuoti. Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žodis apsilan
kiusiems Lietuvos vyskupams gali turėti teigiamos įta
kos moralinėje plotmėje, t.y. sustiprinti vyskupų lai
kyseną tikėjimo gynyboje, konsoliduoti vieningumą, 
pakelti jų autoritetą tikinčiųjų akyse, apraminti po
grindį, kuris iš vyskupų reikalauja heroiškos laikyse
nos. Grįžę Lietuvon vyskupai ras tą patį religijos perse
kiojimą, tą pačią vergiją, kurioje negali būti kalbos 
apie normalius santykius. Ten lemia ne diplomatija, o 
ryžtinga tautos laikysena, atlaikanti Kremliaus smūgius.

KANADOS ĮVYKIAI

Triukšmingai sutiktas biudžetas

Pasaulio įvykiai
SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO SENSACINGAS PRANE
ŠIMAS apie surastus A. Hitlerio dienoraščius, kuriuos įsigijo 
Hamburge leidžiamas žurnalas “Der Stern”, teisę juos skelb
ti anglų kalba pardavęs Londono savaitraščiui “The Sunday 
Times”. Esą dienoraščius sudaro 60 sąsiuvinių, apimančių 1932- 
45 m. laikotarpį iki A. Hitlerio nusižudymo bunkeryje. Kaikurie 
įrašai labai trumpi, tačiau didžioji puslapių dalis turi autentiš
ką A. Hitlerio parašą. Teigiama, kad dienoraščius surado ham
burgietis žurnalistas G. Heidemannas R. Vokietijoje pakastus 
vienoje daržinėje. Ilgai trukusį jieškojimą skatino A. Hitlerio 
lakūno gen. H. Bauro 1956 m. išleisti atsiminimai, liečiantys vie
ną 1945 m. balandžio mėnesį nukritusį lėktuvą. Esą A. Hitleris

Naujasis Kanados biudžetas 
oficialiai turėjo būti paskelb
tas balandžio 19 d., bet kaiku- 
rios jo dalys paaiškėjo jau ba
landžio 18 d. Mat finansų mi- 
nisteris M. Lalondas savo įstai
gon buvo įsileidęs spaudos ir 
televizijos atstovus. Hamilto
no televizijos stoties CHCH fil- 
muotojas T. Michalakas savo 
aparatą buvo nukreipęs į M. 
Lalondo batus, kurie pagal 
tradiciją turėjo būti nauji, 
tinkantys naujam biudžetui. 
Linksmai nusiteikęs M. Lalon
das tada sklaidė biudžeto la
pus. T. Michalako filmavimo 
aparatas teleskopiniu objek
tyvu pagavo du biudžeto pus
lapius. Iš jų paaiškėjo, kad 
biudžetas turės $31,2 bilijo
no deficitą ir $4,6 bilijono 
ekonominio atkutimo fondui. 

Kadangi finansų ministeris 
yra įsipareigojęs biudžetą 
pirmiausia paskelbti tik par
lamente, kilo rimtas to įsipa
reigojimo pažeidimas. Opozici
jos žmonės pradėjo reikalau
ti M. Lalondo atsistatydinimo, 
kai jis atvyko parlamentan su 
naujuoju biudžetu. Numatyda
mas triukšmą, M. Lalondas pa
darė du biudžeto pakeitimus: 
ekonominio atkutimo fondą 
padidino $200 milijonų iki $4,8 
bilijono sumos, deficitą — 
$100-tu milijonų iki $31,3 bi
lijono. Visiems buvo aišku, 
kad tais pakeitimais buvo ban
doma nutildyti atsistatydini
mo reikalaujančius opozici
nių partijų atstovus.

Visišku biudžeto duomenų 
nuslėpimu iki jo paskelbimo 
parlamente norima užkirsti ke-

Kanados ministeris pirmininkas P. E. TRUDEAU ir dao*iakiiitūrių reikalų ministeris J. FLEMINGAS (plačiai 
šypsosi) etninės spaudos konferencijoje Toronte, kurią surengė daugiakultūrių reikalų ministeris

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Okupuotos Lietuvos vyskupai Vatikane
Romoje lankėsi keturi oku

puotos Lietuvos vyskupai, atvy
kę su vizitu “ad limina aposto- 
lorum”. Tai visų pirma grynai 
religinio pobūdžio kelionė, 
kurią normaliomis sąlygomis 
kiekvienas vyskupas privalo 
atlikti kas penkeri metai. Ne 
kiekvienas vyskupo apsilanky
mas Vatikane vadinamas vizi
tu “ad limina”. Užsienio spau
da šį kartą atkreipė dėmesį, 
kad tai pirmas Lietuvos vysku
pų vizitas “ad limina” nuo H 
D. karo pradžios. Pokario me
tais įvairiomis progomis Ro
moje lankėsi velionis vysku
pas J. Labukas, jo įpėdinis 
vyskupas L. Povilonis, vysku
pas R. Krikščiūnas (pastara
sis ir visai neseniai — vasario 
mėnesį). Tačiau tai nebuvo vi
zitai “ad limina”, kai vysku
pai padaro pranešimą Šv. Tė
vui apie savo vyskupijos pa
dėtį — lankėsi kokiais nors 
ypatingais reikalais.

Šį kartą užsienio spauda vi
sai teisingai pabrėžė keturių 
Lietuvos vyskupų atvykimą į 
Romą, nes tai yra vizitas “ad 
limina”, ir tai po daugiau ne
gu keturių dešimtmečių išimti
nės padėties. Šis vizitas yra 
dar ir tuo ypatingas, kad tai 
pirmas Kaišiadorių vyskupo 
Vincento Sladkevičiaus vizi
tas Romoje. Po 25 metų trem
ties jis tik pernai vasarą, 
Maskvai sutikus, galėjo sugrįž
ti į savo tiesiogines pareigas. 
Pernai vasarą paskirtas ir kon- 

lią finansiniams spekulian
tams biržoje, kad jie negalė
tų įsigyti akcijų, kurių vertę 
staiga pakels biudžetai! įjungti 
planai. Šį kartą M. Lalondo ne
atsargumu jie negalėjo pasi
naudoti. Nufilmuoti buvo 
prancūziški puslapiai, išskai
tomi tik ant padidinto ekrano. 
Reikėjo surasti vertėją. Tai už- 
delsė visą reikalą iki vakaro 
žinių, kai akcijų biržos jau už
darytos. Tad M. Lalondo neat
sargumas niekam nepadarė 
nei žalos, nei naudos, išsky-

(Nukelta i 8-tą psl.) 

sekruotas Telšių vyskupas An
tanas Vaičius jau yra anksčiau 
lankęsis Romoje.

Balandžio 6 d. į Romą drauge 
atskrido Kauno ir Vilkaviškio 
apaštalinis administratorius 
vysk. Liudas Povilonis, Pane
vėžio vyskupas Romualdas 
Krikščiūnas. Vyskupus atlydė
jo Vilniaus arkivyskupijos lie
tuviškosios dalies kapituli
nis vikaras kun. Algirdas Gu
tauskas ir Kauno kunigų semi
narijos dėstytojas kun. Vla
das Michelevičius. Svečius iš 
Lietuvos tarptautiniame Ro
mos aerouoste pasitiko Vati
kano atstovai — viešųjų rei
kalų tarybos pasekretoris 
monsinjoras Audrys Bačkis, 
nunciatūros patarėjas monsin
joras Sainzas ir būrelis Ro
mos bei kitų užsienio šalių 
lietuvių, jų tarpe — Šv. Ka
zimiero, kolegijos, Tėvų jėzui
tų, marijonų, Vatikano ir “Lais
vės radijo” atstovai. Lietuvos 
vyskupai su savo palydovais 
apsistojo Vatikano viešbuty
je, netoli Šv. Petro aikštės.

Balandžio 8 d. popiežius ats
kirai priėmė vieną po kito vys
kupus — Povilonį, Sladkevi
čių, Krikščiūną. Kaip papras
tai tokiais atvejais, Vatikanas 
paskelbė tik trumpą praneši
mą, kad tokie vizitai įvyko,bet 
apie pokalbių turinį nieko ne
pranešta. Sekančią dieną, ba
landžio 9, Jonas-Paulius II pri
ėmė Telšių vyskupą Vaičių, su 
kuriuo kiek ilgiau kalbėjo. Po 
to su popiežium kalbėjosi ir 
kun. Algirdas Gutauskas. Įdo
mu pastebėti, kad oficialiame 
Vatikano pranešime visiškai 
nebuvo pažymėta, kokias pa
reigas eina kun. Gutauskas. 
Taip pat buvo paskelbta, kad 
vėliau Šv. Tėvas priims visus 
keturis Lietuvos vyskupus 
bendroje audiencijoje ir jiems 
pasakys kalbą.

Balandžio 10, sekmadienį, 
visi keturi vyskupai, drauge 
su monsinjoru Bačkiu, atnaša
vo Mišias Šv. Petro baziliko
je. Balandžio 11 d. vyskupai 
Povilonis ir Sladkevičius bu
vo priimti Vatikane viešųjų 

reikalų tarybos sekretoriaus 
monsinjoro Silvestrinio.

Lietuvos vyskupai buvo Ro
moje iki balandžio 27 d. Jie 
taip pat įsijungė į prasidėju
sių Šventųjų Metų maldinės 
apeigas. Juos aplankė Romoje 
gyveną ir čia atvykę lietuviai. 
Toks susitikimas įvyko balan
džio 9 d. prie lietuviškosios 
kolegijos esančiame viešbuty
je “Villa Lituania”. Dalyvavo 
vyskupai Povilonis ir Krikš
čiūnas, kunigai Gutauskas ir 
Michelevičius. Visi buvo pa
vaišinti alučiu, kurį atgabeno 
iš V. Vokietijos atvykęs Bad 
Woerishofeno Šv. Ulricho pa
rapijos klebonas kun. Antanas 
Bunga.

Tuo tarpu dar peranksti ver
tinti šio keturių Lietuvos vys
kupų vizito “ad limina” reikš
mę. Vakarų spaudos agentūros 
domisi šiuo įvykiu ir jį stebi, 
tačiau jo plačiau dar nekomen
tavo. Jei vienu požiūriu vizi
tas reiškia neabejotiną teigia
mą posūkį “sunormalėjimo” 
kryptimi Maskvos ir Vatikano 
santykiuose, tai, antra vertus, 
užsienio stebėtojai jau paste
bėjo du faktus, kurie gerokai 
temdo šio vizito šviesiąją pu
sę. O tai yra pirma, sukliudyto 
eiti pareigas ir tremtyje lai
komo Vilniaus vyskupo Julijo
no Steponavičiaus neatvyki
mas; antra, Viduklės klebo
no kunigo Alfonso Svarinsko 
suėmimas. Šie du vardai ne 
tik Lietuvoje, bet ir pasauly
je šiandien gerai žinomi ir ger
biami. Jų asmeniniame liki
me atsispindi tokie dideli Lie
tuvos Katalikų Bendrijos var
gai ir sunkumai, kurie neabe
jotinai vienokiu ar kitokiu bū
du išryškės ir šiame keturių 
Lietuvos vyskupų apsilanky
me. Ir taip pat neabejotina, 
kad Maskva tuo siekė visiškai 
kitokio tikslo — “normalėji- 
mo” skraiste pridengti vyks
tantį susidorojimą su vadina
mais “ekstremistais”. Sunku 
pasakyti, kas šioje atkaklio
je tiesos ir melo dvikovoje šiuo 
atveju pasirodys stipresnis.

Lmb. 

tada jam skundėsi, kad tame 
lėktuve buvo visas asmeninis 
jo archyvas, iš Berlyno siun
čiamas Bavarijon. G. Heide- 
mannui pavyko sužinoti, kad 
vokiečių kariai iš nukritusio 
lėktuvo ištraukė plieninę dė
žę, kuri buvo paslėpta darži
nėje. Tikslius duomenis apie 
šį įvykį G. Heidemannas gavo 
iš ten buvusio karininko, ku
ris dabar gyvena Šveicarijo
je ir nenori skelbti savo pavar
dės. Dienoraščių autentišku
mą patvirtino rašysenos tyri
mų specialistu laikomas ame
rikietis O. Hiltonas ir buvęs 
Oksfordo universiteto prof. H. 
Trevor-Roperis, nacių istori
jos žinovas. Kiti betgi įtaria, 
kad dienoraščiai yra gerai at
likta klastotė. Esą savaitraš
tis “The Sunday Times” prieš 
15 metų buvo įsigijęs ir B. Mu
solinio “dienoraščius”, kuriuos 
iš tikrųjų buvo parašiusios dvi 
senutės. Žymusis britų istori
kas lordas Bullockas pataria 
V. Vokietijos vyriausybei su
daryti tarptautinę specialistų 
komisiją šiam radiniui ištir
ti. Esą tik tokiu atveju jį būtų 
galima priimti už tikrą pinigą.

Įtartinos ištraukos
Minimose ištraukose A. Hit

leris rašo, kad J. Goebbelsas 
vėl vaikosi moteris, H. Him- 
mleris elgiasi kaip triušių au
gintojas. Tai visiems žinomi 
faktai. Iš karo vadų atsimini
mų taipgi žinoma, kad A. Hitle
ris sustabdė prie Dunkirko ap
suptų britų kariuomenės dali
nių sunaikinimą, tikėdamasis 
taikos su Britanija. Įdomes
nis tėra Rudolfo Hesso pabė
gimo Britanijon epizodas. Esą 
A. Hitleris pritarė šiai taikos 
misijai, o R. Hessas nesėkmės 
atveju buvo pažadėjęs vaidin
ti nepilnaprotį ir laikytis vi
siškos tylos. Jis ir dabar, Span
dau kalėjime sulaukęs 89 me
tų amžiaus, tvirtina, kad jo pa
bėgimas Britanijon įvyko be A. 
Hitlerio žinios. Dienoraščiuo
se nieko nėra apie masinį žy
dų naikinimą koncentracinėse 
stovyklose, tik A. Hitlerio pra- 
sitarimas, kad juos reikės ap
gyvendinti R. Europoje arba 
nuskandinti su laivais jūroje, 
nes kitos valstybės jų nenori 
įsileisti. Išlikę filmai liudija, 
kad A. Hitleriui sunku buvo 
rašyti dėl rankų drebėjimo.
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Tragedija Beirute
Didžiulė bomba sunaikino 

pagrindinę JAV septynių augš- 
tų ambasados sieną Beirute. 
Jos sprogime žuvo apie 60 žmo
nių, daug buvo sužeista. Kal
tę dėl bombos sprogimo prisi
ėmė “Šventojo karo” mahome
tonų grupė, ištikima Irano aja- 
tolai R. Chomeiniui. Griuvė
siuose buvo atsidūręs ir amba
sadorius R. Dillonas, išvengęs 
sužeidimo. Spėjama, kad buvo 
planuojamas prez. R. Reagano 
specialaus pasiuntinio P. Ha- 
bibo nužudymas. Jis su savo 
patarėjais nespėjo grįžti am- 
basadon iš ilgiau trukusio pa
sitarimo su Libano prez. A. 
Gemajeliu. Vašingtonan buvo 
parskraidinti žuvusių šešio
likos amerikiečių palaikai. 
Juos Andrews karo aviacijos 
bazėje pasitiko prez. R. Rea- 
ganas, griežtai pasmerkęs te
roristus, žadantis ir toliau 
kovoti už taiką. Pasmerkimo 
teroristai susilaukė ir iš Ara
bų Lygos, Izraelio, Britanijos, 
Italijos ir Prancūzijos. Neapy
kantą prieš JAV, atrodo, sukė
lė vis dar nesutartas Izraelio 
kariuomenės dalinių pasitrau
kimas iš Libano. Ligšiolinės 
prez. R. Reagano pastangos bu
vo nesėkmingos. Pastaruoju 
metu padidėjo įtampa tarp Si
rijos ir Izraelio. Gali prasidė
ti naujos kovos tarp Sirijos ir 
Izraelio kariuomenių Libano 
teritorijoje. Kyla įtarimas, 
kad Izraelio premjeras M. Be
ginąs, susidorojęs su pales
tiniečių PLO organizacija Li
bane, norėtų palaužti ir ka
rinį Sirijos pajėgumą.

Grįš darban
Praėjusią savaitę milicija 

buvo sulaikiusi iš Gdansko į 
Varšuvą automobiliu važiavu
sį L. Walensą. Jis nebuvo įsi
leistas į sukilimo Varšuvos ge
te keturiasdešimtmečio minė
jimą. Jo sulaikymai ir apklau
sinėjimai dabar gana dažni. 
Atrodo, kompartijos saugumie
čius erzina pogrindyje veikian
čių “Solidarumo” unijos vadų 
planuojamos demonstracijos 
gegužės 1 d. L. Walensa tose 
demonstracijose nedalyvaus. 
Lenino laivų statykla pagaliau 
sutiko grąžinti jam anksčiau 
turėtą elektriko darbą su mė
nesine $340 vertės alga.



OTTO VON HABSBURGAS (viduryje) Europos parlamente iškėlęs Baltijos kraštą okupacijos klausimą ir pravedęs par
lamento nutarimą, pripažįstantį baltiečią teisę į nepriklausomybę. Rezoliucija numatyta perduoti Jungtinių Tautą 
dekolonizacijos komisijai. Iš kairės: estai p. PAERTEL ir p. REISENBERGAS, dešinėje — lietuvaitė ALDONA 
GUMULIAUSKAITĖ. Jie įteikė dovanas baltiečią bičiuliui V. Vokietijoje pagerbtuvią proga Nuotr. R. Gumuliausko
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AfA
Mylimai seseriai ONAI

Lietuvoje mirus,
PRANĄ ČEČĮ nuoširdžiai užjaučiame -

A. ir V. Ališauskai
L. ir P. Ališauskai

Airių dovana Lietuvai
Marijos statula, skirta vyskupui Julijonui 

Steponavičiui, po septyneriu metu pagaliau pasiekė Lietuvą

AfA 
ONAI KANAPKIENEI 

mirus,
jos vyrą ADOLFĄ, sūnų JUOZĄ su šeima ir k i t u s 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

D. L. Stosiūnai

STASYS KASPARAS

1976 m. airių sąjūdžiai 
“Community Concern” ir 
“Christian Consultative Coun
cil”, vadovaujami adv. T. C. 
Gerard O’Mahony, pasiryžo 
įteikti dovaną Vilniaus vys
kupui J. Steponavičiui, bū
tent, N. Pradėtosios Marijos 
statulą.

Tų metų lapkričio paskuti
nį sekmadienį centriniame 
Dublino miesto skvere buvo 
pašventinta toji Marijos sta
tula, dalyvaujant gausiem mi
nėtų sąjūdžių nariam ir daly
vaujant Britanijos lietuvių 
atstovui kan. Valentinui Ka- 
maičiui, Mančesterio lietuvių 
kapelionui.

Airių delegacija su Marijos 
statula tą vakarą turėjo vyk
ti į Lietuvą ir įteikti Mari
jos statulą vysk. J. Stepona
vičiui Vilniuje. Deja, Sov. Są
jungos konsulas Dubline at
šaukė leidimą visai delegaci
jai važiuoti į Sovietų Sąjun
gą. Tuomet airių sąjūdžių va
dovybė minėtą statulą įteikė 
V. Kamaičiui nugabenti į Lon
doną ir globoti Londono lie
tuvių Šv. Kazimiero švento
vėje.

Londono Heathrow orauos- 
tyje kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, ir orauosčio katalikų 
kapelionas su šimtine žmonių 
laukė Marijos statulos ir 
tirauosčio koplyčioje įvyko 
jos sutikimas. Tuojau paskli
do žinia, kad airių dovanota 
Marijos statula pakeliui į Vil
nių įstrigo Londone. Dienraš
tis “Guardian” sekančią die
ną paskelbė šią sensacingą 
žinią ir Marijos kelionės is
toriją savo skaitytojams. BBC 
radijas vidurdienio tįidžiųjų 
naujienų programoje šį įvykį 
pranešė savo klausytojams, 
perduodamas pasikalbėjimus 
su adv. T.C.G. O’Mahony Dub
line ir su kun. dr. J. Sakevi- 
čiumi Londone. BBC reporte
riai atvyko net Šv. Kazimiero 
šventovėn pasižiūrėti, kaip ta 
Marijos statula atrodo. Britų 
spauda tą savaitę šią žinią vis 
primindavo. Taip ši Marijos 
statula pasidarė garsi ne tik 
Airijoje, D. Britanijoje, bet 
ir kituose Europos kraštuose.

Minėti sąjūdžiai kasmet 
šio įvykio metines minėdavo, 
rengdami eitynes prie sovietų 

AfA
AUGUSTINUI BARTININKAIČIUI 

mirus,
žmonai VANDAI, dukrai BIRUTEI, anūkui ANTANUI 
ir artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia bei 
kartu liūdi -

Ona ir Bronius Sergančiai

pasiuntinybės Dubline, Orwell 
Rd., o kartais ir automobilių 
demonstracijas. Be to, sąjū
džiai reikšdavo savo protes
tus ir kitais būdais.

Marijos statula, būdama Bri
tanijoje, viešėjo Westminste- 
rio katedroje, lenkų Marijos 
čenstakaviškės šventovėje. 
Mat lenkų skautės po vienų 
viešų religinių eitynių pra
šė, kad būtų leista joms bent 
savaitę ją globoti. Ji buvo 
nešama keliolikos etninių 
grupių religinėse eitynėse 
Londono gatvėmis. Paskutiniu 
metu ją globojo Nothinghamo 
Tėvų marijonų Aušros Vartų 
židinys.

Atvykęs Britanijon iš Lie
tuvos 1983 m. sausio 10 d. 
su sovietų dvasiškių delega
cija prel. Juozas Žemaitis, 
Šakių klebonas, pasisakė tu
rįs įgaliojimą iš Lietuvos 
vyskupų paimti ir parvežti 
airių dovaną — Marijos sta
tulą Lietuvon. Žinia londonie- 
čių lietuvių buvo sutikta su 
džiaugsmu ir abejone.

1983 m. sausio 21 d, 10.45 
v.r., Heathrow orauostyje gra
žiai supakuota Marijos statu
la buvo pakrauta į “Aeroflo
to” lėktuvą kelionei į Lie
tuvą, kelionei, kurią ji pra
dėjo beveik prieš septynetą 
metų Dublino orauostyje.

1983 m. sausio 21 d. vakare 
Šeremetevo orauostyje Mask
voje Marijos stątula pateko 
į nelaisvę — sovietinių imi
gracijos ir muito valdininkų 
rankas. Ir taip prel. Juozas 
Žemaitis be airių dovanos grį
žo Lietuvon.

Po ilgų ir sunkių derybų, 
turbūt su religinio kulto rei
kalų taryba, pavyko gauti lei
dimą Marijos statulą vežti į 
Lietuvą. Vasario 16 d. prel. 
Juozas Žemaitis ir Šiluvos kle
bonas prel. Vaclovas Grauslys 
ją parvežė Lietuvon. Šiuo me
tu airiškoji dovana vysk. J. 
Steponavičiui yra prisiglaudu
si Marijos šventovėje Šiluvo
je.

Vysk. L. Povilonis pasiuntė 
padėkos laišką Airijos kardi
nolui Tomui O’Fidich.

Taip ši Marijos statula po 
sunkios ir nuostolingos kelio
nės pasiekė Lietuvos žemę. Šis 
įvykis parodo, kad Sovietų Są
jungos vadovai Kremliuje bijo 
nieku nekaltos Marijos statu
los.

Vakariečiai seka įvykius Lietuvoje
Dabartiniai įvykiai sovietų okupuotoje Lietuvoje vakariečių komentatorių akimis

“Muenchener Katholische 
Kirchen-Zeitung”, Muencheno 
ir Freisingo arkivyskupijos 
savaitraštis, 1983 m. kovo 20 
d. visą puslapį paskyrė Lie
tuvos katalikų reikalams. 
Straipsnio autorius Peteris 
Musylis rašo apie dvasinin
kijos grasinimą pilietiniu 
neklusnumu: nesilaikyti val
džios įstatymų, kol nesiliaus 
tikybinio gyvenimo pažeidinė
jimai. Jei kas praneša valdžiai 
savo ketinimą nesilaikyti ga
liojančių įstatymų, yra neį
prasta. Tačiau kai šimtai ku
nigų tai praneša bendru raš
tu savo šalies parlamentui, 
šalies, kuri totalistiškai val
doma, tai toks veiksmas, be 
abejonės, yra stulbinantis. 
Kaip tik taip dabar atsitiko 
Lietuvoje, teigia Bavarijos 
katalikų savaitraščio bendra
darbis.

Toliau jis pažymi, kad Lie
tuvos kunigai parašė augščiau- 
siajai tarybai Maskvoje, jog 
dabartiniai sovietiniai reli
ginių susivienijimų nuostatai 
jiems nepriimtini. Tie nuosta
tai ne tik prieštarauja Evan
gelijai, kanonų teisei, II Va
tikano santarybos nutari
mams, bet ir sovietinei konsti
tucijai, visuotinei žmogaus tei
sių deklaracijai, Helsinkio su
sitarimams.

Savo peticijoje Lietuvos ku
nigai reikalauja pripažinti 
hierarchinę K. Bendrijos san
tvarką, leisti laisvai skelbti 
Evangeliją, nekliudyti sielo
vados darbo, neriboti semina
ristų skaičiaus, gerbti kata
likų vadovybės teisę savo nuo
žiūra, be valdžios organų su
tikimo, skirti kunigus. Todėl 
turi būti pakeisti visi įstaty
miniai nuostatai ir potvarkiai, 
kurie prieštarauja šioms pa
grindinėms religinių bendruo
menių teisėms. Kitu atveju 
nuostatai nesaisto, nes “Die
vo reikia labiau klausyti negu 
žmonių”.

Apžvalgininkas tęsia: gali
mybė, kad sovietinis parla
mentas kokiu nors būdu atsi
žvelgtų į Lietuvos kunigų krei
pimąsi, atrodo lygi nuliui. Rei
kėtų džiaugtis, jei padėtis bent 
kiek pagerėtų. Tai nėra neįma
noma šiuo metu, kai Kremliuje 
vyksta asmeninės permainos. 
Tačiau kol kas to nematyti. 
Veikiau priešingai. Neseniai 
suimtas kunigas Alfonsas Sva
rinskas, tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto vienas 
steigėjų. Matyt, prokuratūra jį 
įtaria esant Lietuvos dvasi
ninkų peticijos iniciatorium 
— samprotauja Muencheno ar
kivyskupijos laikraščio bend
radarbis. Jis primena “TASSO” 
paskelbtus kaltinimus suim
tajam, ypač jo ryšius su tau
tinio pasipriešinimo sąjūdžiu 
1946 m., ir spėja, kad kunigui 
Svarinskui gresia bausmė nuo 
10 iki 15 metų.
Lietuvoje daugiausia protestų
Tačiau jei valdžia tikisi šiuo 

teismu įbauginti protestų są
jūdį, tai Lietuvoje vargu jai 
tas pavyks. Kai kitose sovie
tinėse respublikose žmogaus 
teisių sąjūdžio grupės yra ga
na izoliuotos nuo gyventojų, 
tai katalikiškoje Lietuvoje 
priešingai — pilietinių teisių 
sąjūdis, ypač religiškai nusi
teikęs, gali remtis plačiausiais 
gyventojų sluogsniais. Jokioje 
kitoje sovietinėje respubliko
je nėra buvę tokios daugybės 
protestų dėl religinių ir pi

lietinių teisių pažeidimo, kaip 
Lietuvoje, kur dažnai surenka
ma tūkstančiai parašų. Dide
lės kratos ir gausūs tardymai 
nepajėgė sukliudyti regulia
raus “LKB Kronikos” pasirody
mo, nes gyventojai aiškiai den
gia “Kronikos” leidėjus. Dėl 
tos pačios priežasties visos 
pastangos susekti slaptąją ku
nigų seminariją taip pat buvo 
nesėkmingos.

Trumpai sakant, Lietuvoje 
pasipriešinimą prispaudėjiš- 
kai religijos politikai vykdo 
patys gyventojai. Valdžia ne
gali protestų sąjūdžio nuslo
pinti policiniais metodais, 
nes vengia dar labiau paašt
rinti rusenančio tautinio klau
simo Lietuvoje.

Straipsnis iliustruotas Auš
ros Vartų Dievo Motinos pa
veikslu ir kita didesne nuo
trauka, kurioje matyti tikin
čiųjų minios užtvenktas nenu
rodytos Lietuvos šventovės vi
dus. Prie nuotraukos priera
šas: pripildytų šventovių aki
vaizdoje Lietuvos vyskupai ga
li tikėtis, kad didelė gyvento
jų dalis prisidės prie “pilie
tinio neklusnumo”.

Laiškas Šv. Tėvui
V. Vokietijos katalikų laik

raštis “Deutsche Tagespost” 
kovo 25 d. paskelbė dvylikos 
sovietinių politkalinių atvirą 
laišką popiežiui Jonui-Pauliui 
II. Laiškas, kurį parašė įvai
rių tautybių ir tikybų kaliniai 
36-me Permės lageryje, į Va
karus keliavo beveik metus. 
Šiame dokumente pasakoja
ma, kaip pernai 14 kalinių, 
norėjusių švęsti ortodoksų 
Velykas, buvo prižiūrėtojų 
išvaikyti ir nubausti. Per
mės lagerio kalinių grupė 
prašė popiežių painformuoti 
tikinčiųjų Bendrijų vadovus 
Sov. Sąjungoje apie sunkias 
kalinių sąlygas. Tarp dvyli
kos laišką pasirašiusių yra ir 
Antanas Terleckas, kuris tuo 
metu buvo minėtame lageryje.

Tame pačiame “Deutsche 
Tagespost” numeryje išspaus
dintas atskiras straipsnis apie 
ekonomistą ir istoriką Antaną 
Terlecką, kuris 1980 m. rug
sėjo mėnesį buvo nuteistas 
aštuoneriems metams laisvės 
atėmimo tariamai už “antita
rybinę agitaciją ir propagan

AfA 
STASIUI BEKERIUI 

mirus,
žmoną RŪTĄ, sūnų PAULIŲ, dukras — VIRGINIJĄ, 
JULIJĄ ir sūnų EDVARDĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Vladas, Petronėlė, Dalija 
ir Judita Melnykai 
Stasys ir Ona Dačkai

Canabian Srt jfHeinorialž Ttb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Mylimam broliui

AfA 
JONUI CIRUŠIUI

staigiai atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
jo liūdinčias seseris — ONUTĘ BURDINAVIČIENĘ, 
JULIJĄ LIUTKIENĘ su vyru ir brolį KOSTĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -
J. J. Kamaičiai O. A. Dzemionai
Hamilton, Ont. Hamilton, Ont.
B. S. Prakapai O. V. Marcinkevičiai
O. J. Ažubaliai O. J. Dirmantai

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

dą”. Rašoma apie blogą Ter
lecko sveikatos būklę ir su
varžymus susirašinėti su šei
ma Lietuvoje.

A. Terleckas, atlikęs trejų 
metų bausmę lageryje, šiuo 
metu laikomas tremtyje Toli
muosiuose Rytuose.

Nuteistas vilnietis
Vilnietis sekminininkas 

Eduardas Bulachas nuteistas 
2,5 metų griežto režimo lage
rio. Apie tai pranešė šveicarų 
institutas “Glaube in der 2. 
Welt”. Bulacho teismas įvyko 
1983 m. vasario 28 d.

Keturiasdešimt vienerių me
tų vilnietis Bulachas priklau
so emigruoti norinčių sekmi- 
nininkų komitetui “Teisė iške
liauti”. Jis buvo apkaltintas 
už sovietinės valstybės ir vi
suomeninės santvarkos šmeiži
mą. Bulachas esą sudarinėjo 
sąrašus sekminininkų, kurie 
dėl tikėjimo norėtų išvykti 
iš Lietuvos į Vakarus. Bula
cho teisme dešimt liudytojų 
gynė kaltinamąjį.

E. Bulachas, prašydamas lei
dimo emigruoti, prie pareiš
kimo pridėjo savo gyvenimo 
aprašymą, o jo žmona Svetla
na savo gyvenimo aprašymą 
pasiuntė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijai Madride. Už tai ir jai 
pagrasinta, kad ji gali būti 
teisiama už sovietinės valsty
bės šmeižimą. Bulachai augi
na tris vaikus.

Tas pats šveicarų institutas 
pranešė, kad 1982 m. gruodžio 
12 d. Volnovachoje, Ukraino
je, buvo teisiamas sekmininin
kas Ivanas Kovalenka. Jis jau 
buvo tris kartus sovietinių 
organų teisiamas ir yra iška
lėjęs iš viso 20 metų. Dabar 
Kovalenka buvo teisiamas pa
gal baudžiamojo kodekso 227 
straipsnį už religinę propa
gandą ir pagal 190 straipsnį 
už viešosios tvarkos ardymą. 
Jam paskelbtas nuosprendis: 5 
metai sunkiųjų darbų ir po to 
5 metai tremties. Iš tikrųjų 
Kovalenka nuteistas tik už tai, 
kad religinė bendruomenė, ku
riai jis priklauso, atsisako 
registruotis ir nenori pasiduo
ti valstybės kontrolei. Dėl tos 
pačios priežasties — už nesi- 
registravimą — pradėta byla ir 
maskviečių! sekminininkui 
Anatolijui Vlasovui. L.R.

AfA 
STASIUI BEKERIUI

mirus,
tuntų rėmėją jo žmoną RŪTĄ, dukras tunto vadoves — 
seses VIRGINIJĄ PUZERIENĘ, JULĘ YČIENĘ, sū
nus jūrų skautą PAULIŲ ir EDVARDĄ, dukraitę skautę 
AUDRĄ ir visus artimuosius giliai užjaučiame -

“Šatrijos” skaučių tuntas ir 
"Rambyno" skautų tuntas

AfA
TOMUKUI PRAKAPUI

iškeliavus amžinybėn,
giliame liūdesyje likusius jo tėvelius BRONĘ ir STASĮ 
PRAKAPUS, sesutę ir broliuką nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime-
J. M. Čebatoriai G. M. Remeikiai
Windsor, Ont. Sudbury, Ont.

V. O. Stepšiai

AfA 
VYTUI VINGELIUI
iškeliavus amžinybėn, 

jo-žmoną JANINĄ VINGELIENĘ, dukteris ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame, kartu liūdėdami su

Jumis-
Juozas Balčiūnas Eleonora Balčiūnienė
Jonas Kvietelaitis Emilija Šeikienė

Jadvyga Vingrienė 
Australija

AfA 
ONAI KAZLAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, 
broliui PRANUI ČEČIUI taip pat ir artimiesiems Lietu

voje reiškiame nuoširdžią užuojautą-

B. Čirūnienė B. Trukanavičius
K. J. Rugiai M. Žaliauskas

Mano buvusiam mokytojui

AfA
JONUI MIKŠIUI

amžinon Tėvynėn iškeliavus, 
prisimenu jį su dėkingumu ir meile už gautą lietuvišką 
mokymą, kuris pasiliks visam mano gyvenimui. Kartu 
liūdėdamas reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai - 
mokytojai ANTANINAI ir visiems giminėms -

Leonas B. Klimaitis 
Roselle-Chicago, III.



Teroras Lietuvos mokslų rūmuose (2)

Nelaimės prasideda vykstantiems į užsienį
Nauji vėjai iš Kremliaus?

DIt. KAZYS ĖRINGIS

Dešimtį metų dirbau Lie
tuvos Mokslų Akademijos Bo
tanikos Institute be didesnių 
politinių problemų. Tai 1959- 
1969 metai, priklausantieji 
Chruščiovo “atolydžio” laiko
tarpiui, kai ir Lietuvą pasie
kė šioks, toks tarptautinis 
mokslinis bendradarbiavimas 
bei turizmas. Vienas kitas iš 
pažįstamų gaudavo per mask
viškę Mokslų Akademiją ar 
privačiai keliones į sovietų 
bloko šalis.

Aš vis pildžiau pagal įvai
rius kvietimus dokumentus, 
“ugningai” pritariant direk
toriui — KGB statytiniui K. 
Jankevičiui, bet jokių rezul
tatų. Per pažįstamus žymius 
rusų mokslininkus gavau kvie
timą nemokamai kelionei į V. 
Vokietiją, su ekskursija į Por
tugaliją, o vėliau — kelionei 
į Japoniją. Viskas kaip į sie
ną!

Pagaliau paaiškėjo, kad di
džiulis dokumentų pildymo ir 
charakteristikų prašinėjimo 
darbas tarnauja tik tam, kad 
nuvytų didelį norą keliauti 
ir bendradarbiauti su užsie
nio mokslininkais, kad paro
dytų, jog pavienės negrupinės 
kelionės tuomet praktiškai 
beveik neįmanomos, kad ne
partiniams išvykti į Vakarų 
šalis galimybių dar mažiau.

Beje, paaiškėjo, kad užsie
nio mokslininkams asmeniškai 
kviečiant, išvykti į sovietų 
bloko šalis daug lengviau, ne
gu per Akademiją. Tik tuomet 
nepageidaujama, kaip vėliau 
sužinojau, nurodinėti moksli
nius tikslus(!). Pabandžiau 
prašyti leidimo aplankyti tik
rą seserį Lenkijoje, suderi
nant šią dviejų mėnesių kelio
nę su konkrečiais moksliniais 
tikslais — padirbėti bibliote
kose ir augštosiose mokyklose, 
užmegzti ryšius su aplinkosau
gos organizacijomis. Progra
mą smulkmeniškai, deja, nai
viai, aptariau su kolegimis 
ir viršininkais (!).

Leidimą išvykti gavau, bet 
iškvietė į slaptą užsienio vizų 
skyriaus kambarį ilgam pašne
kesiui su užsienio žvalgybos 
augšto rango agentu. Šis jau iš 
anksto (!) gerai žinojo visus 
mano kelionės metu ketini
mus, nejučiomis, kaip ir tikė
jausi, įjungė rekorderį ir, vos 
gavęs atsakymą apie mano ke
lionių programos kurį nors 
punktą, ėmė siūlyti žvalgybi
nio pobūdžio uždavinius: daly
vaujant Olštyno erozininkų 
konferencijoje stebėti ir įver
tinti Lenkijos mokslininkų 
nuotaikas ir nusistatymus So
vietų Sąjungos atžvilgiu, bib
liotekose įvertinti aptarnau
jančio personalo palankumą 
sovietų mokslininkams. Pula- 
vuose, kur 1831 m. uždarius 
Vilniaus universitetą dirbo 
Lietuvos ir Lenkijos agrono
mijos mokslų tėvas Mykolas 
Oczapowskis, ypatingą dėmesį 
atkreipti į neseniai išvykusį 
iš Lietuvos agrochemiką žydą 
I. Kacą, kuris keturis kartus 
jau buvo Anglijoje ir esąs Ang
lijos šnipas. Prieš išvykstant 
— aplankyti lietuvį agrochemi
ką Juozą Savicką, kuris daug 
dirba ekspedicijose, palaiko 
ryšius su I. Kacu, ir abu esą 
kenkėjai. Grįžus iš kelionės 
apie viską parašyti ir įteikti 
išsamų pranešimą.

Štai kaip keliaujama į už
sienį — pagalvojau, štai kaip 
trypiama mokslininkų garbė, 
savigarba ir orumas. To visko 
jau buvo perdaug, nepakenčia
mai perdaug.

GYVENIMAS SUGRIUVO 
1964-AISIAIS

Jeigu 1953 metų rudenį pana
šiu atveju susikirtau su oku
pacinės valstybės saugumo pa
reigūnu, atmesdamas jo prasi
manymus ir patikindamas, kad 
Institute nėra ir negali būti 
ginkluoto pogrindžio rėmėjų, 
tai dabar, 1964-aisiais, tarny
binis “lojalumas" okupantui 
pasibaigė. Sugriuvo kūrybinė 
perspektyva dirbti pavergtai 
tautai ilgalaikės okupacijos 
sąlygomis. Tai atsitiko dėl 
okupanto politikos nuožmumo 
ir čekistų bukagalviškumo. 
Žinoma, priverstinis “lojalu
mas” visiems, taigi ir man, 
pasiliko privalomas, bet nuo
laidos visuotiniam blogiui, 
siekiant gėrio, pasibaigė.

Tuomet KGB akiplėšai at
sargiai pasakiau, kad aš šitaip 

įtarinėti žmonių ir pasaulio 
nesugebu, nes tai prieštarauja 
mokslininko profesijai ir ma
no charakteriui. Pabrėžiau, 
kad moksliniame pasaulyje 
egzistuoja kiti nesutarimų 
ir nuomonių susikirtimo spren
dimo metodai negu pašnekovo 
KGB žinyboje. Pasiūliau pa
šnekovui ateiti į viešus mano 
pranešimus, kuriuos padaly
siu mokslinėje tarnyboje ir 
draugijose grįžęs iš Lenkijos. 
Kagėbistas prasitarė esąs ne
suprastas ir kaip įgeltas at
metė pasiūlymą. Priminiau 
jam pačiam ypač gerai žinomą 
dalyką, kad įtariamasis agro- 
chemikas I. Kacas neseniai 
buvo sovietų valdžios numylė
tinis, ir J. Savicko — mano 
tiesioginio viršininko (jo la
boratorijoje atlikau savo moks
liniam darbui chemines anali
zes) ryšiuose nematau nieko 
nuodėmingo. Prisisiurbėlis 
ateivis rusas neatstojo, patarė 
vardan sėkmės kelionėse po 
užsienius bendradarbiauti su 
KGB žinyba, nevengti pašneke
sių su užsieniečiais (valio, 
tai tiko naujiems mano staiga 
sugriuvusio pasaulio planams) 
ir pasiūlė įsiminti (!) jo tele
fono numerį. Mandagiai padė
kojau, kad nebus reikalingas, 
bet ir vėl siūlė įsiminti(i). 
Pasiūlymą keistai neutraliza
vau, kai nepatenkintas abejin
gai užsirašiau numerį. Tuomet 
maitvanagis piestu atsistojo: 
sako — taip nedaroma. Gaila, 
aš neturiu slaptų telefonų. 
Vargais negalais išsiskyrėme 
mandagiai vienas kitam prieš
taraudami, nes žūtbūt reikėjo 
nesužlugdyti kelionės į Lenki
ją vardan nežinomybės ir ryž
to betkuria kaina ginti mokslų 
garbę.

PALŪŽUSIEMS 
NEPRISIKELTI

Landūs liežuvėliai prasita
ria, kad kartą sutikus ne iš pa
šaukimo (matyt, ir su pašauki
mu) bendradarbiauti su KGB 
žinyba kelio atgal nėra. Tik 
besaikis girtuokliavimas ar ki
tos rimtos nervų ligos gali iš
gelbėti žmones.

Prieš išvažiuojant 1964 m. į 
Lenkiją, pas mane į Institutą 
atėjo mažai pažįstamas garbin
gas pedagogas miškininkas Ge- 
laževičius. Jis domėjosi mano 
moksliniais ketinimais Lenki
joje ir nei iš šio, nei iš to pa
siūlė nuvežti parduoti fotoapa
ratą, į kurį esą galima įdėti 
ir dar kai ką, bet ką — nepa
sakė. Svečias atrodė keistai 
pasimetęs, nesuprantamas. 
Žiūrėjau apstulbęs ir, nega
lėdamas atsistebėti “svečiu”, 
klausiau saves, kuris iš mūsų 
kvailys ar nenaudėlis, bet guo
džiaus!, kad ne aš.

Vargiai galima abejoti, kad 
nelaimingąjį buvo atvaręs dvi
gubam mano patikrinimui ka
gėbistas: gal sutiksiu ką nors 
draudžiamo išgabenti į užsie
nį, gal paskambinsiu duotu 
telefono numeriu (!) okupan
tams, kad prieš išvykdamas 
turėjau įtartiną svečią. Ne
gavę lauktų atsakymų, sekliai 
visdėlto nesiryžo atimti vizos. 
O Gelaževičiaus gyvenimo tra
gedijos ir ligos priežastis turi 
žinoti pavergta tauta ir išei
vija.

DISIDENTIZMO KELIAS IR 
NESĖKMĖS VARŠUVOJE 
KGB išpuolis dėl kelionės į 

Lenkiją pasuko mano gyveni
mą priešinimosi keliu. Sugriu
vo dviejų dešimtmečių pasau
lis. Beprasmė pažūtis įgavo 
kitus metmenis. Nublanko 
Lenkijos kelionių planai ir j 
pirmą vietą iškilo žūtbūtinis 
veržimasis į užsienio valsty
bių ambasadas Varšuvoje, sie
kiant apginti mokslininkų gar
bę ir Lietuvos Mokslų Akade
miją nuo KGB brovimosi. 
Augščiausias tikslas — laimin
gai pasiekti Švedijos ambasa
dą ir tenai parašyti protestus 
vyriausybėms, tarptautinėms 
mokslinėms ir kultūrinėms or
ganizacijoms dėl Lietuvos oku
pacijos. dvasinio tautos paver
gimo ir mokslininkų išniekini
mo.

Švedijos ambasados parei
gūnas, aptarnaudamas neil
goje eilėje stovinčius intere
santus, mane nukreipė pas 
augšto rango diplomatą. Šis 
sutiko priimti dokumentus ir 
duoti jiems eigą, jeigu jie lies 
ir Lenkijos-Švedijos santykius. 
Sutikęs su šia labai keblia są
lyga, paprašiau leisti pasilikti 
iki darbo pabaigos ambasado

je parašyti tuos pareiškimus. 
Diplomatas nesutiko, nes ma
no bauginimasis, kad pagal 
Maskvos įpročius prie amba
sados durų galiu būti polici
jos sulaikytas ir iškratytas, 
girdi, neturi pagrindo. Abe
jingas valdininkas patarė pa
rašyti namuose ir atnešti.

Išėjau “musę kandęs”, veltui 
baimindamasis pasimatyti su 
policija. Tik vėliau atvykus 
Varšuvon, matyt, dėl ypatingų 
aplinkybių (R. Kennedy vizi
tas) gausiai sukaliojosi įvai
raus plauko žvalgybos agentai.

Po savaitės kitos vėl atvy
kau į Varšuvą, nutaręs prašyti 
audiencijos pas JAV teisingu
mo ministerį Robertą Kenne- 
dį Amerikos ambasadoje. R. 
Kennedis tuo metu lankėsi 
Lenkijoje. Į ambasadą įėjau 
pro šonines duris, kur vaikščio
jo nemažai žmonių. Durininkas 
pakvietė valdininką. Šis, iš
klausęs mano prašymą, man
dagiai įrodinėjo, kad R. Ken- 
nedžio pagerbimo balius bai- 
giasi(!), ministeris jau išėjo, 
o jis, parengimo vadovas, ne- 
beturįs jokio atliekamo pa
kvietimo ir galįs pakviesti pa
sivaišinti tik čia pat, fojė. 
Be to, priminė, kad pasimaty
mas su R. Kennedžiu ne jo 
kompetencijoje,ir pasiūlė atei
ti kitą dieną. Apstulbintas ne
lauktos situacijos, įtampos ir 
nevilties pagalvojau: štai ko
kia tu atlapa, Amerika! Per 
nesusigaudymą ko gero būčiau 
patekęs į ministerio Kenne- 
džio pagerbimo balių!

Kitą dieną įėjau į “išmiru
sią” Amerikos ambasadą pro 
centrines duris. Įstaigos dar
bo kabinetai o, siaube, atlapi, 
nors bombą dėk! Nė gyvos dū
šios. Pasidairius iš šviesaus 
koridoriaus galo atėjo pilna 
ramybės ponia ir paaiškino, 
kad šiandien yra liepos 4 d. — 
Amerikos nepriklausomybės 
šventė ir ambasada uždaryta 
(!). Kvietė ateiti rytoj, bet pa
klausta pasakė, kad R. Kenne- 
džio ambasadoje nebus.

Taip ir nepasisekė išmuštam 
iš kūrybinio kelio pasukti ak
tyvaus pasipriešinimo pavergi
mui keliu, nes mano buvimo 
Lenkijoje laikas visiškai pa
sibaigė. Neįvyko kažko nesuvo
kiamo ir pavojingo mano liki
mui. Be to, visa tai patvirtino 
sovietų propagandos melą, ku
riuo aš nė minutės neabejojau, 
kad vakariečiai turi kažkokių 
ypatingų užmačių “sovietų” pi
liečių atžvilgiu. Niekas šitos 
“vertybės” nemedžioja.

Deja, dėl visų tų minėtų įvy
kių aš, matyt, patekau į Sovie
tų Sąjungos ir Lenkijos šnipų 
fotokameras. Kai 1967 m. gy
niau doktoratą, patyriau ir 
mokslinę, ir slaptą politinę 
opoziciją. Dėl įprastinių pa
vyduliavimų ir pagrįstos moks
linės kritikos daug nesirūpi
nau. Ji visiems buvo ir bus. 
Tačiau beveik buvau tikras, 
kad bus politinė diversija. Ne
apsirikau. Ją įveikti padėjo 
dori ir drąsūs rusų mokslinin
kai. Laimei, slaptas KGB agen
tų puolimas buvo peranksty- 
vas. Anoniminis KGB pareng
tas raštas buvo atsiųstas 
peranksti, pateko ten, kur tu
ri patekti, ir buvo neutralizuo
tas. Visai kitaip atsitiko 1978 
m., kai mokslinei tarybai su
teikus profesoriaus vardą, 
Maskva sprendimo nepatvirti
no dėl slaptos KGB diversijos.

Baltijos valstybių konsulų pagerbimas Kanados parlamento rūmuose Otavoje 1983.11.15. Priėmime dalyvavo ke
letas senatorių ir parlamento narių, kurie yra parlamento užsienio reikalų ir gynybos komiteto nariai, taip pat 
du atstovai iš užsienio reikalų ministerijos. Iš kairės: dr. E. UPENIEKS, Latvijos garbės konsulas, dr. J. ŽMUI- 
DZINAS, Lietuvos generalinis garbės konsulas, senatorius dr. S. IIAIDASZ, parlamento narys, buvęs ministeris 
WALTER BAKER (abu yra baltiečių vakaro globos komiteto ko-pirmininkai) ir L HEINSOO, Estijos garbės kon
sulas. Priekyje — A. P. McLAINE, Europos rytų kraštų skyriaus vicedirektorius Nuotr. J. V. Danio

Iš medžio padarytas paminklas Kauno (Romainių ?) kapinėse. Vienoje pu
sėje vaizduojama lietuvaitė, kitoje — mirties simbolis Nuotr. J. Miltenio

Sovietinėje Lietuvos mokykloje
Faktai iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos” 56 numerio
Rokiškis. 1962 m. spalio 29 d. 

Rokiškio E. Tičkaus vid. m-los 
ateistų būrelio vadovė moky
toja Milda Dilienė, pasikvie
tusi tikinčią mokinę Gitą Ter- 
vydytę (VIc kl.), prievartavo 
ją būti atsakinga savo klasė
je už ateizmą ir reikalavo, kad 
mergaitė atneštų dvi religi
nio turinio knygas ar malda
knygę. “Per ateistinius susi
rinkimus skaitysime malda
knygę ir iš kvailų maldų pa
sijuoksime” — šypsodamasi 
pridūrė mokytoja M. Dilienė. 
Gitą Tervydytė atsisakė pa
klusti tokiems mokytojos rei
kalavimams.

Rokiškis. 1982 m. spalio 31, 
sekmadienį, vakarinių pamal
dų metu. Rokiškio E. Tičkaus 
vid. m-los ateistų būrelio va
dovė mokyt. Milda Dilienė kar
tu su tos pačios mokyklos pio
nierių vadove atėjo į bažny
čią šnipinėti, kas patarnauja 
šv. Mišioms ir, grubiai pažeis
damos tvarką bažnyčioje, šv. 
Mišių metu nuo altoriaus nu
varė patarnaujančius moki
nius.

Rokiškis. 1982 m. gruodžio 
11 d. Rokiškio E. Tičkaus vid. 
m-loje vyko tėvų susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo partijos 
komiteto instruktorė Karolina 
Naprienė ir rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Firas.

Instruktorė K. Naprienė 
griežtai barė tuos tėvus, ku
rių vaikai lanko bažnyčią, 
draudė vaikams, kartu susi
rinkus, atšvęsti Kalėdas, Ve
lykas ir kitas religines šven
tes. Savo kalboje K. Naprie
nė bandė įtikinti tėvus, kad 
rusų kalba būtina net darže- 
lininkams, kad be jos neįma
nomas šiuolaikinis gyvenimas. 
“Visi tėvai privalo versti sa
vo vaikus gerai mokytis rusų 
kalbos” — kalbėjo instrukto
rė. Susirinkimo metu K. Nap
rienė ypatingai piktinosi Ro
kiškio vikaro kun. Valdo Brau

kytos elgesiu, kam šis per pa
mokslus ragina tėvus vesti sa
vo vaikus į bažnyčią, dalyvau
ti procesijose, ir tokį kunigo 
darbą laikė nusikalstamu.

Susirinkime K. Naprienė 
nuolat skaitė baudžiamojo 
kodekso straipsnius, juos tai
kydama kun. V. Braukylai. “Vi
sus jo pamokslus rašome į mag
netofono juostą. Už tokią veik
lą mes jį pasodinsime į kalė
jimą” — karščiavosi instrukto
rė K. Naprienė. “Tik ateizmo 
galima vaikus mokyti nuo dar- 
želinio amžiaus, o religijos 
— nuo 18 metų” — baigė kalbą 
K. Naprienė.

Telšiai. 1982 m. rugsėjo 30 d. 
Telšių miesto III-je vid. m-loje 
vyko pedagogų tarybos posė
dis, į kurį buvo iškviesti ir 
mokinės Elenos Gudaitės tė
vai. Po posėdžio visai m-lai 
buvo paskelbta, kad mokinei 
Elenai Gudaitei už antitary
binį elgesį Ž. Kalvarijoje (at
laidų metu ji buvo apsirengusi 
žalia suknute) iki dvejeto su
mažintas elgesio pažymys.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvallcs Are., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

Neseniai per du numerius 
“Tiesa” (1983 m. kovo 11 ir 12 
d.d.) spausdino Antano Viršu- 
lio straipsnį apie pokario ko
vas Lietuvoje. Autorius išsi
juosęs juodina laisvės kovoto
jus ir baltina pavergėjams tal
kinusius sovietinius smogikus. 
Stalino laikais tokie straips
niai sovietinėje spaudoje už
ėmė daug vietos. Prasidėjus 
nustalinimui, jie išnyko. Ir jei
gu šiandien “Tiesa” vėl atkrin
ta į stalininės publicistikos 
žanrą, tai jau šį tą pasako apie 
naujai iš Kremliaus pučian
čius vėjus. Sugrįš ar nesugrįš 
stalininis požiūris į nesenos 
praeities įvykius, dar gal per
anksti spėlioti. Tačiau tai pri
klausys ir nuo to, kiek viešoji 
nuomonė yra pasirengusi pa
kęsti praeities įvykių iškreipi
mą ir “perspalvinimą”.

Gelbėtojai ir išdavikai
Istorija liudija, jog kiekvie

noje tautoje, kai reikia kovo
ti su pavergėjais, atsiranda 
daugiau ar mažiau tokių, kurie 
dėl įvairių sumetimų pradeda 
su pavergėjais bendradarbiau
ti. Kaikurie tai daro mėginda
mi nukreipti nuo savo krašto 
didesnio pavojaus grėsmę, gel
bėti, kas dar galima išgelbė
ti; kiti įsivaizduoja neturį 
kitokios galimybės, kaip pasy
viai vykdyti pavergėjų įsaky
mus, bet yra ir tokių, kurie 
iš karto veikliai talkina sveti
miesiems. Paprastai toks sava
noriškas bendradarbiavimas 
su pavergėjais vadinamas iš
davimu, o jį vykdantis asmuo 
— išdaviku.

Kai Stalinas, pasinaudoda
mas slaptuoju sandėriu su Hit
leriu, okupavo Lietuvą 1940 
m. vasarą, didžioji tautos dau
guma su širdgėla pergyveno 
nepriklausomybės netekimą ir 
pradėjo slaptai telktis į įvai
rius tautinio pasipriešinimo 
vienetus. Bet buvo vienas ki
tas patriotas, kaip Vincas Krė
vė-Mickevičius, Gediminas 
Galvanauskas, kurie prisidė
jo prie marionetinės liaudies 
vyriausybės, mėgindami padė
ti ne pavergėjams, bet paverg- 
tajai tautai. Kiti, kaip buvę 
liaudininkų veikėjai — Justas 
Paleckis ar Mečys Gedvilas, 
pradžioje gal irgi panašiai 
galvojo, bet buvo persilpni 
išsipainioti iš kolaboracijos 
voratinklio. Pagaliau dar kiti, 
kaip Antanas Sniečkus ir keli 
šimtai į jį panašių komunistų 
partijos narių, kurie niekada 
nebrangino Lietuvos nepri
klausomybės ir atvirai žval
gėsi į Maskvą, nuo pat pirmo
sios okupacijos dienos buvo 
uolūs pavergėjų talkininkai. 
Tiesa, atsirado ir iš jų dar 
vienas kitas, kurie, kaip poe
tas Kazys Jakubėnas, svajojęs 
apie šviesią komunizmo ateitį, 
žiaurios okupacijos sąlygų 
paveiktas, staiga praregėjo 
ir už tą praregėjimą vėliau 
gyvybe sumokėjo.

Naikintojų būriai
Kai sovietinė kariuomenė 

Lietuvę antrą kartą užėmė, pa
dėtis pasikartojo. Didžioji tau
tos dalis įvairiais būdais gy
nė savo tautos teises. Keletą 
metų veikė gerai organizuotas 
ginkluotas Lietuvos laisvės ko
vų sąjūdis. Laimėjosi karą, 
Maskva nekliudoma galėjo pa
naudoti visą savo milžinišką 
persvarą prieš Lietuvos lais
vės kovotojus.

Kaip naciai, taip ir bolševi
kai Lietuvoje savo tamsiems 

PADĖKA

a. a. TEKLĖ RADŽIUVIENĖ
mūsų mylima mama mirė 1983 m. kovo 18 d. Palaidota iš To
ronto Prisikėlimo šventovės kovo 21 d. Šv. Jono Lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Tėvui Augustinui, OFM, 
Tėvui Eugenijui, OFM ir kun. M. Burbai už konceliabrines ge
dulo Mišias, kun. M. Burbai už jautrų atsisveikinimą šven
tovėje, Tėvui Augustinui ir Tėvui Eugenijui už maldas, Ro
žinį laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą, 
solistui V. Verikaičiui — už giesmes šv. Mišių metu.

Mūsų gili padėka: Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordino (Tre
tininkų) narėms, Gyvojo Rožinio Dr-jos narėms už maldas 
šermenyse ir įspūdingą su žvakutėmis pasitikimą šventovė
je laidotuvių dieną. KLK Moterų Dr-jos abiejų parapijų sky
rių narėms, ją lankiusioms namuose ir ligoninėje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, taip pat visiems gau
siai atsilankiusiems laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišias už 
velionę, prisiuntusiems gėles, skyrusiems aukas Motinai 
Teresei bei Širdies Fondams, pareiškusiems užuojautą žo
džiu, spaudoje, raštu.

Su giliu dėkingumu nuliūdę:
Dukterys, sūnus, marti, žentai, 
vaikaičiai ir provaikaičiai

darbams jieškojo vietinių tal
kininkų. Jau 1944 m. vasaros 
gale užimtoje Lietuvos dalyje 
buvo sudarinėjami vadinami 
“istrebitelių” — naikintojų 
būriai. Žmonės juos tuojau 
paniekinančiai vadino “stri
bais”, “stribokais”, “skrebais”.

“Naikintojai” vėliau oficia
liai buvo pavadinti skambes
niu “liaudies gynėjų” vardu, 
nors iš tikrųjų jie ne savo 
liaudį nuo svetimųjų pavergė
jų gynė, bet talkino pavergė
jams naikinti visus, kurie 
priešinosi okupacijai ir gynė 
savo tautos reikalus. Pradžio
je į vadinamųjų “liaudies gy
nėjų” būrius stojo ir dori 
žmonės, norėdami išvengti mo
bilizacijos ar padėti savie
siems, bet ilgainiui šiuose 
būriuose pasiliko tik tie, 
kurie buvo visiškai abejingi 
savo tautos kančioms.

Faktų klastotojas
Antanas Viršulis giriasi bu

vęs stribas, todėl supranta
ma, kad, niekindamas laisvės 
kovotojus ir girdamas pavergė
jų talkininkus, jis pirmiausia 
save patį teisina. Visdėlto kok
tu skaityti, kai jis visus kovų 
žiaurumus ir nežmoniškumus 
priskiria savo išduotųjų bro
lių pusei, nors jau kas kas, 
bet buvęs stribas turėtų ge
riausiai žinoti, kaip anuomet 
enkavedistų globojami “tary
binės valdžios gynėjai” rodė 
“žmoniškumą” sužeistiesiems, 
žuvusiems laisvės kovotojams, 
jų giminėms ir rėmėjams. Jis 
nė žodžiu neprasitaria, kas 
laukė į jų rankas patekusių
jų, su kokiu iškrypėlišku po
mėgiu buvo niekinami žuvu
siųjų kūnai. Ir tai vyko viešai 
vadinamų “teisingumo orga
nų” palangėse. O kas vyko jų 
rūsiuose ir kankinimo kamero
se, to ir patys nebedrįso pa
rodyti. Visa tai nutylėti ir 
pokario kovų laikus vaizduoti 
taip, kaip daro Viršulis, gali 
tik užkietėjęs istorijos faktų 
klastotojas. Tai labai blogas 
ženklas, kad jiems vėl atsi
skleidžia oficialiosios spau
dos puslapiai.

“Stribai" dainose
Kaip anuomet Lietuvos liau

dis žiūrėjo į savo tariamus “gy
nėjus”, gali papasakoti kiek
vienas vyresnės kartos atsto
vas. Istorinės tiesos labui tie 
liudijimai turėtų būti surašy
ti; deja, sąlygos nepalankios, 
nes, kaip Viršulio straipsnis 
rodo, melas premijuojamas, o 
už tiesą vis dar galima skau
džiai nukentėti.

Tačiau kaikas visdėlto jau 
užrašyta ir išliks ateičiai. Ne
visi partizanų archyvai pateko 
pavergėjams. Čia istorijos 
klastotojų džiaugsmas nepa
grįstas. Vakarus pasiekę la
peliai jau niekad neišbluks 
ir neparuduos. Iš jų poetas 
Jonas Aistis prieš savo mirtį 
Amerikoje suredagavo partiza
niškų liaudies dainų rinkinį 
“Laisvės kovų dainos”, kurios 
buvo išleistos 1962 m. Niujor
ke. Šiame rinkinyje, turinčia
me daugiau kaip 300 puslapių, 
paskutinis skyrelis skirtas sa
tyrinėms dainoms. Jame atsi
spindi tikroji žmonių pažiūra 
į okupanto talkininkus — “liau
dies gynėjus”.

Savo metu Lietuvos liaudis 
savo neprašytus “gynėjus” 
kandžiai apdainavo. O pašai
pos, kaip sakoma, bijo ir tas, 
kuris jau, regis, nieko nebe
bijo. Lmb.\ 

f ■
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® PAVERGTOJE TEVBIEJE
TEISIA SPEKULIANTUS

Kaune buvo suimti trys jauni 
spekuliantai, pardavinėję dalis 
motociklams prie parduotuvės 
“Motociklai ir jų dalys”. Tada 
paaiškėjo, kad spekuliacija ver
tėsi Kauno medicinos instituto 
inž. K. Žemaitaitis, instituto 
technikai S. Augonis ir K. Pūkas. 
Dviejuose savo sandėliukuose 
jie turėjo įvairių dalių motocik
lams. Bendroji tų dalių vertė 
prašoko 5.000 rublių. Tas krautu
vėse sunkiai gaunamas dalis 
pardavinėdavo už gerokai augš- 
tesnę kainą. S. Augoniui buvo 
paskirti ketveri metai laisvės 
atėmimo, K. Žemaitaičiui ir K. 
Pūkui — po trejus su puse metų. 
Bausmę jie turės atlikti sustip
rinto režimo pataisos darbų ko
lonijoje. Papildomoji bausmė — 
turto konfiskavimas. Trisdešimt
metė vilnietė T. Mincevičienė, 
užuot dirbusi, buvo išlaikoma 
tėvo ir sesers. Ji spekuliavo gė
lėmis, supirkinėdama rožes ir 
gvazdikus parduotuvėse, par
davinėdama už dvigubai dides
nę kainą. Esą 1982 m. birželio 
mėnesį ji dar apvogė ir savo tė
vą. Ji taip pat ketveriems me
tams uždaryta griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje.

“ŽINIJOS” POSĖDŽIAI
Visos valdybos posėdį kovo 

15 d. Vilniuje turėjo “Žinijos” 
draugija. “Tiesos” 62 nr. rašoma, 
kad pagrindinis dėmesys teko su 
paskaitomis susietai ateistinei 
propagandai. Pranešimą pada
rė “Žinijos” valdybos prezidiu
mo pirm. V. Niunka. Pradžioje 
džiaugiamasi pagerėjusiu ateis
tinių paskaitų lygiu, bet tuoj 
prasitariama: “Kartu plenume 
pažymėta, kad ateistinės paskai- 
tinės propagandos mastas ir tu
rinys dar ne visiškai atitinka 
nūdienos reikalavimus. Kai ku
riuose kolektyvuose šis darbas 
dirbamas nesistemingai, nepa
kankamai atsižvelgiama į išau
gusį klausytojų politinį ir kul
tūrinį lygį, per mažai dėmesio 
skiriama paskaitinio darbo for
mų įvairovei. Žymiai didesnę pa
ramą reikia teikti bendrojo lavi
nimo, profesinėms technikos 
mokykloms”. Politruko V. Niun
kos pavaduotoju buvo išrinktas 
E. Juškys.

MOTERŲ NIEKINTOJAI
“Tiesos” korespondentas Juo

zas Meškauskas vasario 13 d. 
laidoje prašneko apie moterų 
niekinimą. Esą skaudviliškis 
Eugenijus Grabauskas, 22 metų 
amžiaus vedęs jaunuolis, ger
davo, nesiskatydavo su šeima, į 
namus negrįždavo savaitėmis. 
Vieną vakarą sutiko dvi nepil
nametes mergaites, laukiančias 
autobuso Tauragės pusėn. Vie
nai jų pradėjo meilintis, nusi
tempė ant Ančios upės kranto ir 
išniekino. Teismo sprendimu jis 
dabar uždarytas aštuoneriems 
metams sustiprinto režimo pa
taisos darbų kolonijoje. Taurų 
paukštyno vairuotojas Pranas 
Gečas, šalia pasisodinęs Taura
gės automobilių remonto įmonė
je dirbantį Viktorą Remeikį, 
darbovietės sunkvežimiu važia
vo jieškoti degtinės. Pakelėje 
pavėžėti iki Tauragės pasiprašė 
nepažįstama mergina, iš Talino 
vykusi pas savo brolį Tauragėje. 

1O DIENU LIETUVOJE!
siūlome jaunimui rugpjūčio 6 - rugpjūčio 20

13 DIENU 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

Du jauni vyrai ją nusivežė į miš
ką ir išniekino. P. Gečas priver
čiamų darbų stovykloje atlieka 
penkerių metų bausmę, V. Re- 
meikis — aštuonerių. Jis jau 
anksčiau buvo teistas už mela
gingus parodymus panašioje by
loje. Pasak J. Meškausko, nei 
vienas, nei kitas neapgailestau
ja padaryto nusikaltimo. Esą V. 
Remeikis jam pareiškė: “Kokia 
čia mūsų kaltė, bene žmogų už- 
mušėm?”

J IEŠKO KALTINIMŲ
Ryšius su KGB turintis “Tie

sos” korespondentas Vytautas 
Žeimantas kovo 27 d. paskelbė 
ilgą rašinį “Žudikas gyvena Klif- 
tone”. Esą “Tiesa” iš Niujorko 
gavo Lindos Hunt laišką, prašan
tį žinių apie JAV gyvenančius 
karinius nusikaltėlius. Ta Lin
da Hunt yra režisorė, dirbanti 
“Tendeberd video produkšens” 
bendrovėje. Ji ruošia dokumen
tinį filmą televizijai apie kari
nius nusikaltėlius; sakosi skai
čiusi anglų kalbon išverstą “Tie
sos” straipsnį apie Liudą Kairį. 
V. Žeimantas cituoja Lindos laiš
ko ištrauką: “Mane domintų bet 
kokia informacija, kurią jūs ga
lėtumėt turėti apie dabar JAV 
gyvenančius bei nacistams tar
navusius žmones. Tarp jų ... 
Juozą Kungį, gimusį 1915 metų 
rugsėjo 21 dieną Šilalės vals
čiuje, Reistrų kaime. Jis dalyva
vo masinėse žmonių žudynėse 
Kėdainiuose 1941 metų vasarą”. 
Vykdydamas Lindos Hunt prašy
mą, V. Žeimantas ir parašė pil
ną kaltinimų straipsnį, užiman
tį net tris puslapio skiltis nuo 
viršaus iki apačios. Jis duoda 
pilną J. Kungio adresą su pasta
ba, kad šiuo metu jis niekur ne
dirba. Esą medžiagą apie J. Kun
gį jau rinko sovietų okupuoton 
Lietuvon atvykę JAV teisingumo 
ministerijos specialių tyrimų 
skyriaus atstovai Dž. Deskosta, 
Dž. Linčas ir Dž. Tenevas. Jie 
taipgi apklausinėjo liudininkus, 
pasak kurių, J. Kungys organiza
vo ir vykdė masines žudynes Kė
dainiuose 1941 m. Filmą ruo
šiančiai rež. Lindai Hunt, atro
do, vėl bus išverstas į anglų kal
bą V. Žeimanto straipsnis “Tie
soje”. Negyvenant Niujorke, 
sunku atkurti sulietuvintą tos 
su “Tiesa” bendradarbiaujan
čios Lindos Hunt darbovietės 
pavadinimą. Ar tik nebus “Thun
derbird Video Productions”?

BRANGIAUSIAS ŽIRGAS
Tarptautinėse veislinių ir 

sportinių žirgų varžytinėse 
Maskvoje pirkėjų buvo susilauk
ta iš Italijos, Belgijos, Olandi
jos, V. Vokietijos, Švedijos, Suo
mijos, Brazilijos, JAV ir Kana
dos. Jie nupirko 67 žirgus iš 80 
pasiūlytų. Augščiausios kainos 
susilaukė “Nemuno” žirgyne iš
augintas eržilas Benuaras — 
stiprus, augštas, gerai nuaugęs, 
neturėjęs lygių varžovų šuoliuo
se per kliūtis. Už jį pasiūlyta 
pradinė $1.800 kaina pasiekė 
$10.000. Benuarą, brangiausią 
žirgą varžytinėse, nupirko žir
gyno savininkas iš V. Berlyno. 
Lig šiol tradicinėse tarptauti
nėse varžytinėse Maskvoje jau 
parduoti 127 Lietuvos žirgynų 
augintiniai, davę 600.000 rub
lių pelno. V. Kst.

Simon’s
Travel

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

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas kviečia
Hamiltono ir apylinkės lietuvius ltradicinį.

DRAUGYSTĖS
1983 m. gegužės 7, šeštadienį, 7.30 v.v., VAKARĄ

Jaunimo Centro salėje
Programoje: dainų koncertas, kurio programą atliks Hamiltono pensininkų klubo choras, 
vad. Juozapavičiaus, ir Toronto Lietuvių Namų Moterų Būrelio dainos vienetas, vad. muzikės D. 
Deksnytės-Povvell. Po koncerto — šokiai. Veiks baras, bufetas. Įėjimas — $5.00

Hamilton, Ontario
“AIDO” CHORO rėmėjų komite

tas ruošiasi savo tradiciniam pa
vasario vakarui balandžio 30 d. 
Jaunimo Centre. Koncertuos du 
jaunimo chorai — mūsų mergai
čių choras “Aidas”, vad. muz. D. 
Deksnytės-Povvell, ir Montrealio 
mergaičių choras “Pavasaris”, 
vadovaujamas taip pat jauno muz. 
A. Stankevičiaus. Tą vakarą bus 
renkama ir Hamiltono lietuvių 
karalaitė. Kandidatuojančių jau 
yra 4. Vienai iš jų tą vakarą bus 
uždėta karalaitės juosta. Ir pats 
vakaras žada būti įdomus dar sa
vo šokių muzika, loterijomis, lai
mės staliukais, bufetu, baru ir 
kitokiomis įvairybėmis.

LIETUVIŲ PENSININKŲ NA
MŲ statybos žemės prakasimo 
iškilmės įvyko bal. 13 d. klubo nu
pirktame sklype, 1880 Main St. W. 
Iškilmei, kurioje dalyvavo daug 
valdžios atstovų ir nemažas bū
relis lietuvių, vadovavo to pro
jekto pirm. L. Skripkutė. Kalbas 
pasakė federacinės valdžios at
stovas dr. S. Hudecki, Hamilton- 
Wentworth regijono pirm. Anne 
Jones, provincinio parlamento 
atstovas J. Allan ir miesto bur
mistras B. Morrow. Visi gyrė lie
tuvių rūpestį padėti savo vyres
nio amžiaus tautiečiams. Sidab
riniu kastuvu augštieji svečiai 
pravertė velėną statybos pradžiai. 
Šis būsimas penkių augštų ir 50 
butų pastatas vadinsis lietuviš
ku vardu “Rambynas”. Idėja kilu
si prieš 6 metus bus realizuota 
jau šių metų gale. Visas projek
tas, kurį finansuoja federacinė 
valdžia, kainuos apie 2 mil. do
lerių. Būsimiems 50 butų jau yra 
gauta norinčių ten gyventi 70 
prašymų.

“DOFASCO” PLIENO ĮMONĘ! 
po 33 metų palieka ir Alf. Juoza
pavičius. Dar nevisiškai sulau
kęs pensininko amžiaus, balan
džio mėn. gale jis pasitraukia į 
poilsį iš savo darbovietės, bet 
nežada pasitraukti iš lietuviško
sios veiklos. Šiuo metu jo didžiau
sias užsiėmimas yra vadovavimas 
pensininkų choreliui ir tvarky
mas AV parapijos iždo. Visuome
ninį ir kultūrinį darbą jis yra 
dirbęs per visus savo gyvenimo 
metus Hamiltone. Ilgus metus jis 
yra buvęs choristu AV par. cho
re, daug metų dirbo su “Aukuro” 
teatru, du sykius yra buvęs išrink
tas KLB šios apylinkės pirminin
ku. Šiuo metu jis taip pat yra ir 
KLB tarybos atstovu. A. B. Juoza- 
pavičiai yra užauginę ir išmoks
linę tris gražiai lietuviškai 
kalbančias dukras, kurios yra ži
nomos lietuvių tautinėje veiklo
je. Naujajam pensininkui linkime 
daug gražių, prasmingų ir darbin
gų pensininko metų.

Į HAVAJUS išskrido hamil- 
toniečių bū-elis, kuris ten nori 
praleisti dviejų savaičių žiemos 
atostogas. Ekskursiją organizavo 
“Stelco” tarnautojų klubas. Prie 
jo prisidėjo D. Jonikienė, Z. Sa- 

The Marl at t ™k$fflanamai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAM ILTON, Ontario

kalienė, J. Paškevičienė ir St. 
Kačinskas.

ALDONOS IR VYTO APANAVI
ČIŲ 10 metų vedybinė sukaktis 
buvo paminėta gražiu pobūviu, 
kurį jų namuose surengė svainis 
B. Mačys ir brolienė Teresė Apa- 
navičienė. Sukaktuvininkų pa
sveikinti suvažiavo didelis bū
rys giminių, draugų ir artimųjų 
iš Hamiltono ir Toronto. Buvo 
įteikta pavienių dovanų ir viena 
didelė dovana nuo visų suvažia
vusių — gražus kristalinis siety
nas. Savo viengungišką gyvenimą 
Vytas pakeitė, kai čia prieš 10 
metų pasirodė iš Suvalkų trikam
pio atvykusi jauna Aldona Agur- 
kytė. Jiedu sukūrė gražų šeimos 
židinį, ir dabar augina tris duk
reles, dalyvauja visame mūsų lie
tuviškajame gyvenime. Savo sve
čiams atsidėkodama, gražų žodį 
pasakė sukaktuvininkė Aldona 
Apanavičienė. K.M.

West Lorne-Rodney, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJI

MAS, kurį rengia KLB Rodnės apy
linkės valdyba, vadovaujama pirm. 
J. Statkevičiaus, įvyks gegužės 1, 
sekmadienį, lietuvių klubo patal
pose. A. Rinkūnas skaitys paskai
tą, meninę programą atliks “Ginta
ro” ansamblis iš Toronto, vado
vaujant G. Paulionienei. Pradžia 
— 5 v.p.p. Koresp.

Calgary, Alberta
POVELYKINIS ŠOKIŲ VAKA

RAS. Kalgario Lietuvių Draugi
ja surengė povelykinį šokių vaka
rą Stanley Park Com. salėje. Šo

Rodney, Ontario
y" KLB Rodney apylinkės valdyba 

Lietuvių Namuose š. m. gegužės 1, 
sekmadienį, 5 v.p.p., rengia

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys visuomenininkas Antanas Rinkūnas 
iš Toronto, meninę dalį atliks dalis "Gintaro” 
ansamblio, vadovaujama Giedrės Paulionienės. 
Kviečiame dalyvauti visus iš arti ir toli. Rengėjai

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

kiams grojo “Revivals” orkestras. 
Draugijos narės Lidija Ammon, 
Vera Grigienė, Jesie Yaugienė, 
Olga Kilotaitienė, Alice Macke
vičienė, Marta Vanagaitienė, Lin
da Wanagot iškepė ir paruošė val
gius. Buvo vertingų laimikių lo
terija. Vakaro programai vadova
vo pirm. J. Kilotaitis, padedant 
draugijos nariams. Šokių vakaras 
praėjo tvarkingai ir gražiai. Įėji
mo bilietai buvo iš anksto parduo
dami. Buvo svečių iš Lethbridge, 
Canmore, Brooks ir Edmontono.

Kor.

Simcoe, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju savo gimi
nėms (seserims, broliams ir jų 
šeimoms) už puošniai paruoštas 
Velykų vaišes, kurios, kaip paaiš
kėjo, buvo skirtos mano senokai 
praėjusiam gimtadieniui paminė
ti.

Ačiū visiems už atsilankymą, 
už sveikinimus, už dovaną, o 
broliui Kazimierui už paskaity
tus žodžius. Negalėjusiems da
lyvauti tariu ačiū už prisidėjimą.

Dėkoju kun. dr. J. Gutauskui 
ir klebonui kun. L. Kemešiui 
už atsilankymą. Nuoširdus ačiū 
kun. dr. J. Gutauskui už pasaky
tą gražų žodį.

Bronius Gudinskas

Edmonton, Alberta
LAISVĖS ŠVENTĖ. Vasario 

19 d., 8 v.v., Edmontono Lietuvių 
Namuose paminėjome Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su-

(Nukelta į 8-tą psl.)

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

E santaupas........................  73/<%
— kasdienines palūkanas
= už santaupas......................... 7%
— term, depoz. 1 m............... 9'/2%
— term, depoz. 3 m.................  10%
= reg. pensijų fondo...........  9'/a%
s 90 dienų depozitus ......... 9’/«%
= IMAME UŽ:
E nekiln. turto pask............ 11’/2%
= asmeninės paskolas.........  14%
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A. a. Antanas Vasaitis-Vasi- 
liauskas, miškininkas ir visuo
menės veikėjas, kovo 11d. mirė 
Thompsone netoli Putnaino. Ve
lionis buvo gimęs Suvalkijoje 
1906 m. liepos 29 d., baigęs Ry
giškių Jono gimnaziją Marijam
polėje, Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją. Darbas nepriklauso
moje Lietuvoje visą laiką buvo 
susietas su miškininkyste bei 
miško pramone. Velionies pa
stangomis buvo įsteigta Lietu
vos Pramoninių Lentpjūvių Są
junga. Atvykęs į JAV dirbo miš
ko gaminių tyrimo laboratorijo
je, federacinės valdžios miškų 
tarnybos centre. Velionis bend
radarbiavo Bostone leidžiamo
je “Lietuvių Enciklopedijoje”, 
talkino “Alkos” archyvui, Ne
kaltai Pr. Marijos seselių vie
nuolynui Putname. Palaidotas 
kovo 17 d. seselių vienuolyno 
kapinėse. Po religinių apeigų 
prie kapo buvo sugiedoti Lie
tuvos ir ateitininkų himnai.

Pirmoji baltiečių jaunimo sto
vykla buvo surengta 1982 m. rug
pjūčio 19-22 d.d. estų stovykla
vietėje, Middle Island, N.Y. Šie
metinė stovykla taip pat įvyks 
rugpjūčio 18-21 d.d., tik jai pa
sirinkta latvių stovyklavietė New 
Hampshire valstijoje. Sprendi
mas buvo padarytas š. m. vasa
rio 19 d. baltiečių jaunimo at
stovų posėdyje- Filadelfijoje. 
Bendromis vasaros stovyklomis 
norima suartinti baltiečių jau
nimą.

A. a. Teodora Šlepetienė, 86 me
tų amžiaus, mirė Niujorke vasa
rio 17 d. Velionė buvo pedagogė, 
šeimą sukūrusi su pik. J. Šlepe
čiu. Lietuvoje buvo įsijungusi 
į katalikių moterų organizaci
jas, Lietuvos D. kunigaikštienės 
Birutės draugijos veiklą. 
Nuo jaunystės priklausė ateiti
ninkų ir krikščionių demokratų 
eilėms. Atsisveikinime su velio
ne kalbėjo organizacijų atsto
vai, gen. Lietuvos konsulas A. 
Simutis ir kun. dr. J. Prunskis, 
buvęs jos mokinys. Vasario 22 d. 
iš Apreiškimo parapijos švento
vės palydėta į Cypress Hills ka
pines, palaidota šalia savo vyro 
pik. J. Šlepečio, dviejų seserų 
— Marijos ir Anelės. Paliko dvi 
dukras: dr. Aldoną Janačienę 
Niujorke, Birutę Venskuvienę 
Paryžiuje, su žentais Kajetonu, 
Adolfu ir vaikaičiu Mindaugu.

Australija
Savaitraščio “Mūsų Pastogė” 

leidimu rūpinasi Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjungos val
dyba. Sąjungą yra įsteigusi ALB 
krašto valdyba, kuriai iš tikrųjų 
priklauso šis savaitraštis. Ka
dangi “Mūsų Pastogė” leidžiama 
Sydnėjuje, o ALB krašto valdy
ba sudaroma ir kituose miestuo
se, 1971 m. buvo įsteigta pata
riamoji redakcijos komisija tal
kinti red. Vincui Kazokui. Minė
toji komisija buvo palikta, kai 
1977 m. ALB krašto valdyba vėl 
grįžo Sydnėjun ir kai pagaliau 
savaitraščio leidybą perėmė 
specialiai įsteigta Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos valdyba. “Mūsų Pastogės” 
kovo 28 d. laidoje pranešama, 
kad ta komisija š. m. kovo 13 d. 
buvo panaikinta bendru jos na
rių, Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos valdybos ir 
red. V. Kazoko susitarimu. Pa
tariamosios komisijos narių 
pavardės buvo rašomos savait
raščio metrikoje, o dabar jos 
yra nuimtos. Iš oficialaus pra
nešimo taipgi paaiškėja, kad 
minėtosios komisijos nariai 
padėdavo LB Sąjungos valdy
bai peržiūrėti redakcijos su
rinktą medžiagą dar prieš jos 
spausdinimą. Pranešimas bai
giamas paaiškinimu: “Šis dar
bas atpuolė nuo 1983 metų pir
mojo numerio, kai Liet. B-nės 
Spaudos Sąjungos Valdyba dau
giau atsakomybės patikėjo ‘Mū
sų Pastogės’ redaktoriui, pa
vesdama jam jo paties iniciaty
va tartis su L.B. Spaudos S-gos 
Valdyba, kilus abejonėms, ar 
ruošiama spausdinimui medžia
ga neprasilenkia su Spaudos 
S-gos Valdybos nustatytomis 
gairėmis”. Susidaro įspūdis, 
kad patariamosios komisijos 
cenzūra red. V. Kazokui panai
kinta, bet jam vis dar paliktos 
leidėjų nustatytos gairės su 
apeliacijos teise be tarpinin
kų bendradarbiavimo. Pataria
mąją redakcijos komisiją, jau 
išbrauktą iš “Mūsų Pastogės” 
metrikos, sudarė: V. Bukevičius, 
A. Dudaitis, I. Jonaitis, A. 
Reizgys ir V. Patašius.

Britanija
Pirmosios a.a. kun. J. Kuzmic- 

kio mirties metinės Bradforde 
paminėtos kovo 6 d. Mišias kon- 
celebravo kan. V. Kamaitis ir 
kun. A. Gėryba. Pamokslas buvo 

kun. A. Gėrybos. Velionies pri
siminimas įvyko “Vyčio” klubo 
salėje. Apie jo, kaip kunigo, ra
šytojo, literatūros kritiko, veik
lą kalbėjo — kan. V. Kamaitis, 
kun. A. Putcė, Bražinskas, P. 
Dzidolikas ir A. Bučys. Buvo 
surengta Jono Gailiaus slapyvar
dį naudojusio kun. J. Kuzmickio 
raštų ir nuotraukų parodėlė. 
Minėjimo dalyviams padėkojo 
religinio komiteto pirm. A. Ka- 
džionis.

A. a. prel. Juozas Gutauskas, 
86 metų amžiaus, mirė balan
džio 10 d. Glasgowe, Škotijoje. 
Velionis mokėsi Seinuose, Žito- 
mire, kunigu buvo įšventintas 
1920 m. Teologines studijas gili
no Friburge ir Muensteryje. Nuo 
1934 m. buvo Škotijos lietuvių 
kapelioniu ir dvasios vadu. Pa
liko taipgi gilius savo pėdsakus 
kaip jų organizatorius bei visuo
menės veikėjas. Kelis dešimt
mečius redagavo Škotijos lietu
vių savaitraštį “Išeivių Drau
gas”, suorganizavo Škotijos lie
tuvių tarybą, fondą, dalyvavo 
įvairiose Škotijos ir Anglijos 
lietuvių organizacijose. Palai
dotas Glasgowe balandžio 13 d. 
Į laidotuves iš Romos atvyko V. 
Europos lietuvių vysk. A. Deks- 
nys ir Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius prel. L. Tulaba, arti
mas velionies bičiulis.

Mančesterio lietuvių klubas 
Velykų dieną buvo pilnas sve
čių. Jų nuotaiką sudrumstė kaž
kieno nemalonus pokštas: 8.20 
v.v. telefonu buvo pranešta, kad 
už 20 minučių sprogs klube pa
dėta bomba. Iškviesta policija 
ištuštino klubą ir ėmė jieškoti 
bombos, bet jos negalėjo surasti. 
Praėjus perspėjimo laikui, jo
kia bomba klube nesprogo. Tik 
tada paaiškėjo, kad jos ten ir ne
buvo. Dalis išėjusių svečių išvy
ko namo, o kiti vėl grįžo kluban 
švęsti Velykų.

Muzikos ir pantomimos vakarą 
Londono bei apylinkių lietu
viams gegužės 14 d. rengia Brita
nijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
“Place” teatre. Programą atliks 
pianistė Raminta Lampsatytė iš 
Hamburgo ir Žygimantas Bane
vičius iš Paryžiaus, pantomimą 
studijavęs Kaune, dirbęs Kauno, 
Vilniaus, Maskvos teatruose. 
1976 m. jis atvyko Varšuvon, iš 
kurios 1980 m. persikėlė į Pary
žių gilinti pantomimos studijų 
pas garųjį Marcei. Dabar gyve
na Paryžiuje, dirba teatre ir te
levizijoje.

Italija
Šv. Kazimiero šventė buvo pra

dėta pamaldomis Vatikano ra
dijo stoties koplyčioje, kur buvo 
susirinkę Romoje gyvenantys 
lietuviai kunigai ir pasaulie
čiai. Mišias laikė ir tikinčiųjų 
maldai vadovavo vysk. A. Deks- 
nys. Ji Vatikano radijo buvo 
transliuojama Lietuvon. Savo 
pamoksle vysk. A. Deksnys kal
bėjo apie šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukaktį, kurią 1984 
m. minės ir tikintieji Lietuvoje. 
Juos į iškilmes kviečia įsijung
ti vietiniai vyskupai savo gany- 
tojiniais laiškais.. Po pamaldų 
buvo pietūs “Villa Lituania” pa
talpose. Sv. Kazimierui skirtus 
eilėraščius deklamavo S. Kubi
lius, N. Tutkaitė ir P. Mališka. 
Kalbėjo — vysk. A. Deksnys, prel. 
L. Tulaba ir kun. dr. V. Kazlaus
kas.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija šiais 

mokslo metais turi 10 egzaminus 
laikančių abiturientų. Tai — Re
nata Bertulytė, Romanas Dirgė
las, Dana Giesaitė, Artūras Gro- 
nau, Lidija Kairytė, Karina Lan- 
gytė, Ingrida Pancerytė, Gedi
minas Sidaras, Olga Sereikaitė 
ir Aleksandras Westermeiris. 
Egzaminus raštu jie laikė sau
sio 18-28 d.d. Weinheimo vokie
čių gimnazijoje. Egzaminus žo
džiu teks laikyti birželio 5-8 d. 
d. Gimnazija dabar turi 68 moks
leivius: 54 — iš Vokietijos, 8 — 
iš JAV, po du — iš Kanados ir 
Urugvajaus, po vieną — iš Vene- 
cuelos ir Malio.

Lenkija
S. Dariaus ir S. Girėno skry

džio per Atlantą penkiasdešimt
mečio minėjimą aptarė kovo 19 
d. Seinuoše posėdžiavusi spe
ciali Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros Draugijos komisija. 
Minėjimą planuojama surengti 
jų žuvimo vietoje, buvusiame 
Soldino miškelyje, kur yra pa
statytas paminklas. Reikia tik 
gauti valdžios sutikimą. Tiki
masi, kad š. m. liepos 17 d. ten 
suvažiuos daugiau lietuvių negu 
1981 m. Punsko lietuvių jauni
mas jau yra paruošęs įsiparei
gotą savo programos dalį. Posė
džio dalyviai sekmadienį lankė
si Punske, dalyvavo lietuviško
se pamaldose.



Spauda, pastatai ir kiti reikalai 
Britanijos lietuvių akcinės bendrovės 

metinis suvažiavimas

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų kultūrinių pramogų komisija. Iš kairės: Birutė Bagdonienė, Vilhelmina Lapie
nė, pirm. Marija Remienė, Birutė Jasaitienė; stovi: Kostas Dočkus, Salomėja Endrijonienė, Dalia Bartkienė, 
Kazys Laukaitis. Trūksta Karolio Milkovaičio Nuotr. J. Tamulaičio

Pasaulio Lietuvių: Dienos
Pramoginiai renginiai Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų metu Čikagoje
BIRUTĖ JASAITIENĖ

Š. m. birželio 25 — liepos 3 
d.d. Čikagoje rengiamos II Pa
saulio Lietuvių Dienos.

Pirmosios Lietuvių Dienos 
prieš penkerius metus įvyko 
Toronte, Kanadoje. Kas turė
jo laimės jose dalyvauti, dar 
ir šiandien prisimena, kaip 
smagu buvo sutikti seniai ma
tytus pažįstamus, užmegzti 
naujas pažintis. Tai buvo di
delė šventė, didelė lietuviš
kumo demonstracija, kuri ilgai 
liks dalyvavusių atmintyje.

II Pasaulio Lietuvių Dienos 
Čikagoje turėtų praeiti su to
kiu pat ar gal net didesniu pa
sisekimu.

Didieji renginiai
Pagrindinis renginys — tai 

PLB seimas, kurio metu Lie
tuvių Bendruomenės atstovai 
iš įvairių laisvojo pasaulio 
kraštų suvažiavę spręs ir nu
statys ateinantiems penke- 
riems metams lietuviško gy
venimo darbų gaires ir užda
vinius. Bus renkamas naujas 
PLB pirmininkas.

II Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu vyks V Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, spor
to šventė, dainų šventė, bus 
pakartota opera “I Lituani”. 
Bus daugybė įvairių parodų 
ir kitų kultūrinių renginių. 
Visi šie įvykiai sutrauks 
daug tautiečių. Laukiama at
stovų net iš 18 laisvojo pa
saulio kraštų.

Kad tokia didelė šventė pa
sisektų ir sklandžiai praeitų, 
reikalinga gera organizacija 
ir daug dirbančių žmonių. Dau
giau kaip prieš metus laiko 
energingas, darbštus visuome
nininkas dr. Antanas Razma 
sudarė komitetą, kuris pra
dėjo paruošiamuosius šios 
šventės darbus, įjungė labai 
daug žmonių, pagalbinių komi
tetų.

Pramoginiai renginiai
Vienas tų komitetų yra kul

tūrinių pramogų komitetas. 
Šio komiteto atsakomybėje 
yra visi II PLD pramoginiai 
renginiai ir II PLD svečių 
priėmimas bei pavaišinimas 
Čikagos Lietuvių Jaunimo 
Centre. Komiteto pirmininkė

Marija Remienė, iždinin
kas — Kostas Dočkus, nariai 
— Birutė Bagdonienė, Dalia

Ir jie talkina Pasaulio Lietuvių Dienų ruošoje Čikagoje. Iš kairės:
JADVYGA
DIRVOMS

ŠLIAŽIENĖ - bilietų komisijos pirmininkė; RIMANTAS 
- ŠALFASS centro valdybos atstovas, MILDA LENKAUSKIE

NĖ- svečių komisijos pirmininkė 

Bartkienė, Birutė Jasaitienė, 
Vilhelmina Lapienė, Salomėja 
Endrijonienė, Karolis Milko- 
vaitis ir Kazys Laukaitis.

Šis komitetas taip pat sten
giasi padėti sutelkti lėšas 
II Pasaulio Lietuvių Dienoms. 
Komitetas Čikagoje surengė 
du lėšų telkimo pokylius, ku
rie davė gražaus pelno. Šiuo 
metu komitetas atlieka įvai
rius paruošiamuosius darbus, 
nes juk šventė jau čia pat.

Štai kas suplanuota
1. Birželio 26, sekmadienį,

6 v.v., Jaunimo Centro sodely
je, prie laisvės kovų pamink
lo, vainiko padėjimas ir didžio
joje Jaunimo Centro salėje iš
kilmingas PLB seimo atidary
mas. Šiuo renginiu rūpinasi 
komiteto narys Karolis Milko- 
vaitis. Po iškilmingo seimo 
atidarymo didžiojoje salėje 
vyks susipažinimo vakaras 
grojant neolituanų orkestrui, 
o Jaunimo Centro kavinėje — 
seimo atstovų ir svečių susi
pažinimas. Seimo atstovus vai
šins Jaunimo Centro moterų 
klubas, kuriam pirmininkauja 
šio komiteto narė S. Endrijo
nienė.

2. Birželio 27, pirmadienį, 
7.30 v.v., politinių kalinių va
karonė Jaunimo Centro kavi
nėje. 9 v.v. jaunimo šokiai di
džiojoje Jaunimo Centro salė
je. Gros “Aido” orkestras.

3. Birželio 28, antradienį,
7 v.v., pagrindinė PLB seimo 
paskaita didžiojoje Jaunimo 
Centro salėje. 9 v.v. jaunimo 
šokiai. Gros “Aido” orkestras.

4. Birželio 29, trečiadienį, 
9 v.v., (po filmų vakaro) jauni
mo šokiai. Gros “Vyčio” orkest
ras.

5. Birželio 30, ketvirtadienį, 
7 v.v., didžiojoje Jaunimo Cent
ro salėje — vokalinis vienetas 
“Vaiva”, vadovaujamas Fausto 
Strolios. Po to — jaunimo šo
kiai. Gros “Vyčio” orkestras.

6. Liepos 1, penktadienį, 9 
v.v., jaunimo šokiai didžiojo
je Jaunimo Centro salėje. Gros 
“Vyčio” orkestras.

7. Liepos 3, sekmadienį, II 
PLD uždarymo pokylis, “Čon- 
rad Hilton” viešbutyje.

Jaunimo šokiai bus penkis 
vakarus per savaitę. Norima, 
kad mūsų jaunimas po sporto 
žaidynių, posėdžių ar kitų dar
bų Lietuvių Dienų metu ne
išsiblaškytų po plačiąją Čika

Nuotr. Z. Degučio

gą, jieškodamas pramogų pas 
svetimus.

Lietuvių Dienos užbaigia
mos iškilmingu pokyliu, ku
ris vyks po dainų šventės sek
madienį “Conrad Hilton” vieš
butyje, miesto centre. Tikima
si, kad jaunimas ir senimas 
užpildys sales. Juk po sunkių 
darbų reikia pailsėti, pabend
rauti, atsigaivinti.

Darbuotojai
Komiteto nariai, pasiskirs

tę darbais, dirba ir tikisi gra
žiai visus II PLD svečius pri
imti. Komiteto narė Dalia Bart
kienė rūpinasi jaunimo šokių 
vakarais ir jų tvarkos palaiky
mu. Jai talkina sporto komite
tas. Komiteto pakviesta Mote
rų Klubų Federacijos Čikagos 
vieneto pirm. Matilda Marcin
kienė, pasiėmusi į talką Da
nutę Kurauskienę (lietuviškų 
delikatesų krautuvės savinin
kę), organizuoja vaišes, kad 
svečiai, atvykę į Jaunimo Cent
rą, galėtų pasivaišinti lietu
višku maistu betkuriuo metu. 
S. Endrijonienė rūpinasi va
karonėmis ir svečių atgaiva 
— gėrimais.

Komitetas stengiasi, kad II 
PLD metu Jaunimo Centras 
būtų visų suvažiavusių svečių 
ir čikagiečių susitikimo ir 
bendravimo centru. Kavinėje 
bus galima betkada pasivai
šinti ir pasisvečiuoti.

Rengėjai kviečia jau dabar 
užsisakyti bilietus į įvairius 
parengimus, o ypač į II Pasau
lio Lietuvių Dienų užbaigimo 
pokylį. Bilietai užsakomi 
“Gifts International”, 2501 
West 71st Street, Chicago, IL 
60629, USA. Pokylio bilietų 
kaina: jaunimui $20.00, suau
gusiems — $27.50. Čekius rašy
ti “Lithuanian World Festival, 
Inc.”

Aukojo kazimieriniams 
darbams

Šv. Kazimiero Sukakties Ko
miteto užsimotiems darbams West 
Palm Beach apylinkės lietuviai, 
kunigo Vytauto Pikturnos papra
šyti, aukojo:

Po $100.00 — Vytas ir Aldona 
Bieliūnai, Elena Damijonaitienė, 
Antanas ir Bronė Jucėnai, Povilas 
ir Elena Mikšiai, kun. Vytautas 
Pikturna.

Po $50.00 — Stasys ir Stasė Bal
čiūnai, Marija Slavinskienė, Ma
rius ir Katryna Sodoniai, Vytau
tas ir Albina Tomkai.

Po $25.00 — Bronius ir Veronika 
Aušrotai, Adolfas ir Ona Balio
nai, Stasys ir Irena Giedrikiai, 
Jonas ir Albina Jokūbauskai.

Po $20.00 — Jadvyga Jokūbaitie- 
nė ir N.N. $15.00 — A. A. Pilipa
vičiai. Po $10.00 — Stasys ir Mi
chalina Slabokai, J. K. Štarai, S. 
A. Štarai ir N.N.

Kiti aukojo po mažiau. Iš viso su
rinkta — $940.00.

Šv. Kazimiero Sukakties Komite
tas savo ir kunigo Vytauto Piktur
nos vardu visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkoja.

Kun. Viktoras J. Dabušis, 
komiteto iždininkas

BOOKBINDING STUDIO 

"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

S. KASPARAS
1983 m. kovo 19 d. įvyko metinis 

bendrovės suvažiavimas. Pirmi
ninkavo valdybos pirm. J. Alkis, 
sekretoriavo valdybos sekretorius 
A. Vilčinskas.

Išdalintoje apyskaitoje buvo ma
tyti, kad Lietuvių Namai Londone 
turėjo pajamų iš nuomos, baro, 
lošimo mašinos, elektros, dujų 
ir telefono 63,902 sv., išlaidų — 
44,924 sv. Lietuvių Sodybos paja
mos — 110,569 sv., o išlaidos — 
98,982 sv. Spaudos skyriaus — “Eu
ropos Lietuvio” ir “Nidos” knygų 
klubo pajamos — 19,709 sv. (“EL” 
prenumeratos mokestis — 14,217 
sv.; tai rodo, kad “EL” turi 888 
prenumeratorius. 1981 m. buvo 
15,089 sv. iš prenumeratų). “Ni
dos” knygų klubas turėjo 2,897 
sv. pajamų. Visas spaudos sky
rius turėjo išlaidų 31,417 sv. Nuo
stolis —11,708 sv.

Suvažiavimo diskusijų metu 
buvo pakritikuota valdyba už di
deles telefono, transporto ir ki
tas išlaidas. P. B. Varkala klau
sė, kodėl bendrovė nepaėmė gerų 
advokatų sodybos vedėjo atleidi
mo byloje. Buvo pageidauta ge
resnio senelių išlaikymo Lietu
vių Sodyboje.

Dr. S. Kuzminskas pareiškė kri
tiškų pastabų dėl jaunimo angliš
kojo priedo “Lynes” prie “Euro
pos Lietuvio”. Šis priedas jau ban
do būti pusiau anglišku ir lietu
višku leidiniu.

S. Nenortas aiškino, kodėl la
bai svarbu priimti rezoliuciją, 
įgalinančią perleisti LN bendro
vės 3032 akcijas DB Lietuvių Są
jungos bendrovei, nes tuomet DB 
Lietuvių Sąjungos valdyba užsi
tikrintų LN bendrovės kontrolę. 
Buvo pasisakyta, kad tas nepar
duotas akcijas reikia užšaldyti, 
nes tų akcijų keitimas Sąjungos 
naudai kelia mūsų tarpe nesugyve- 
nimą. Adv. K.K. Baublys aiškino, 
kad ta rezoliucija yra siūloma 
nesilaikant bendrovių įstatymo 
ir dėlto bus negaliojanti.

K.K. Baublys sakė, kad 1982 
m. LN bendrovė turėjo 2000 sv. 
išlaidų advokatams su buvusiais 
sodybos vedėjais. Šiais metais, 
priėmus tą rezoliuciją, gali ad
vokatai kainuoti daugiau, ir pa
tys direktoriai gali turėti nema
lonumų. Rezoliucija buvo priimta 
po ilgų pačių direktorių įtikinė
jimų, esą nieko blogo nebus, nie
kas iš akcininkų nedrįs kelti by
lų bendrovės direktoriams.

Štai priimtos rezoliucijos teks
tas:

“Direktoriams rekomenduojant 
nutariama, kad direktoriai per

JM Toronto miestas
Ugniagesiai
Kviečiami paduoti prašymus kandidatai bandomojo ugniagesio vietai.

Pirmenybė bus duodama metropolinio Toronto srities gyventojams. Darbas yra su
sietas su pamainomis.

Priimti kandidatai, atlikę šešių savaičių paruošimo kursus Toronto ugniagesybos 
akademijoje, dirbs ugniagesybos srityje prižiūrimi vyresnių pareigūnų, atliks gelbė
jimo darbus, teiks pirmąją pagelbą, prižiūrės ugniagesių mašinas bei įrankius, 
įskaitant ugniagesių stotis, tikrins nuosavybes bei priešgaisrinius įrengimus irt.t.

Reikalavimai
Kandidatai privalo:
• Turėti teisę dirbti Kanadoje (tokią teisę turi Kanados piliečiai, pastovūs gyvento

jai — ateiviai, turį “landed immigrant” korteles, taip pat — turintieji specialų 
ministerio leidimą).

• Turėti galvojantį Ontario provincijos vairuotojo leidimą. Turėti arba būti tinkamu 
gauti D klasės vairuotojo leidimą paruošimo laikotarpyje bei įrodyti sugebėjimą 
saugiai vairuoti.

• Turėti bent 12 skyrių arba tolygų išsilavinimą, susietą su praktiniu paruošimu to
kiems darbams, kaip pirmoji pagalba, gelbėjimas ir t.t. Privalo mokėti kalbėti 
angliškai aiškiai ir tiksliai pavojaus atveju.

• Būti stipriam fizinio sudėjimo bei turėti ūgiui proporcingą svorį. Taip pat turi būti 
pajėgus dirbti sunkiose fizinėse sąlygose kaip aktyvus ugniagesių bei gelbėtojų 
grupės narys. Regėjimas turi būti normalus be atitiesinančių lęšių (20/30 kiek
vienoje akyje) ir be žymesnių nenormalumų spalvų matyme.

Kandidatai su minėtomis savybėmis turės laikyti raštu pradinius egzaminus, api
mančius nurodymų supratimą, mechaninį tinkamumą, orientaciją, blaivų galvoji
mą ir skaitymą. Be to, turės atlikti pilną sveikatos patikrinimą, fizinio lankstumo, fizi
nės rizikos bei pajėgumo bandymus.
Ugnies gesinimo patirtis bei nusimanymas ir terminologijos žinojimas bus pliusas 
kandidatui. Atlyginimai 1983 metais: $22,618 - $32,312 į metus su labai gerais pa
pildais.
Išsamesnė informacija ir prašymų blankai gaunami: Toronto Fire Academy, 895 
Eastern Avenue, Toronto; arba: Public Information Desk, Main Floor, New City Hall 
nuo 8 v.r. iki 8 v.v. Užpildyti blankai turi būti įteikti ugniagesių akademijai arba mies
to rotušei iki 1983 m. balandžio 30 dienos.

leis D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gai neišduoto kapitalo likutį su
moje 3032 akcijų po vieną svarą 
už nominalinę kainą ir kad toks 
perleidimas bus atliktas vienų 
metų laikotarpyje nuo šios rezo
liucijos priėmimo datos”.

Sekmadienį po pietų buvo tę
siamas LN bendrovės suvažiavi
mas. Prieš rinkimus Zigmas Ju
ras ir Aleksas Vilčinskas pasi
traukė iš direktorių, bet pasili
ko kandidatais ir dar buvo pasiū
lyti kiti du kandidatai. Rinkimuo
se dalyvavo 5,113 akcijos. A. Vil
činskas surinko 4,172 balsus, E. 
Šova 3,260 ir Z. Juras 1,543. Direk
toriais liko A. Vilčinskas ir E. Šo
va. Z. Juras iškrito, nes akcinės 
bendrovės, pagal įstatymus, neturi 
kandidatų valdybon.

Paskutinėse diskusijose buvo 
iškeltas klausimas, kodėl Z. Ju
ras, kaip direktorius, yra taip 
pat Lietuvių Sodybos vedėjas ir 
kodėl iš esamų kandidatų į vedė
jus nėra kviečiami. Bendrovės 
valdybos pirm. J. Alkis paaiški
no, kad nėra reikalo skubėti.

S. Nenortas kėlė mintį parduoti 
Lietuvių Namus Londone, nes iš
laikymas labai brangus, o dabar 
būtinai reikalingi priešgaisriniai 
įrengimai, kurie gali kainuoti 
per 10,000 sv. Namai labai seni, 
išorės remontas gali kainuoti 
apie 30,000 sv. Esą reikėtų par
duoti juos ir jungtis su Londone 
esančiu Lietuvių Sporto ir Socia
liniu Klubu, sudarant bendrą Lon
dono lietuvių centrą.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefono* 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefono*
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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“T. Žiburių” administratorė SALOMĖJA ANDRULIENĖ rūpinasi gin- 
tariečių dainos vieneto pavaišinimu ir kalbasi su jo solistu RIMU 
PAULIONIU Nuotr. St. Dabkaus

Iškilmės pirmojoj užuovėjoj
Montreališkės Sv. Kazimiero parapijos 75-rių metų 

sukakties renginiai
Ilgai rengtos iškilmės Mont- 

realyje pradėtos balandžio 16 
d., 4 v.p.p., koncertu Margue
rite de Lajemmerais gimnazi
jos salėje. Parapijos komiteto 
pirm. P. Bunys tarė įvadinį 
žodį, primindamas sukakties 
reikšmę ir pakviesdamas pro
gramos pranešėjos pareigoms 
Juliją Adamonytę. Specialų 
sukakties aktą-raštą perskai
tė notaras J. Bernotas ir įtei
kė jį klebonui kun. S. Šileikai.

Akto tekste primenama, kad 
tai seniausia lietuvių parapi
ja Kanadoje, tarnaujanti jiems 
kaip tikėjimo bei tautiškumo 
židinys, ir kreipiamasi į šv. 
Kazimierą: “Globok ir vesk 
mūsų parapiją tikėjimo, mei
lės ir tiesos keliu, uždek mū
sų jaunime pasiaukojimo ir 
savigarbos jausmą”. Aktas pa
sirašytas hierarchy, klebono, 
komiteto ir organizacijų at
stovų.

Iškilmėje dalyvavęs sale
zietis kun. M. Burba iš Romos 
įteikė klebonui Šv. Tėvo pa
laiminimą ir perdavė buvu
sio šios parapijos klebono 
kun. dr. F. Jucevičiaus svei
kinimą iš Romos.

Koncertas
Susirinkusiems dalyviams 

(apie 400) programa rodė, kad 
bus keturios koncerto dalys. 

Pirmiausia pasirodė scenoje 
jungtinis Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero parapijų choras, 
diriguojamas prancūzo kunigo 
M. Milox, akompanuojamas 
prancūzės G. Massicotte ir A. 
Stankevičiaus. Choras gražiai 
atliko keturis lietuvių kom
pozitorių kūrinius, jų tarpe 
ištrauką iš V. Klovos operos 
“Pilėnai” su sol. A. Kebliu. 
Tai tas pats choras, kuris iš- 
leisdino ir kalėdinių giesmių 
plokštelę, vadovaujant muz. 
A. Stankevičiui. Be to, jis sa
vo pajėgumą buvo parodęs 
1982 m. Kanados Lietuvių Die
nų pamaldose ir bendrame 
koncerte.

Antrą koncerto dalį atliko 
Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris”. Padainavo Z. La
pino, W. A. Mozarto, S. Gaile- 
vičiaus, C. Bohmo, A. Stanke
vičiaus kūrinių, vadovauja
mas A. Stankevičiaus. Choras 
dvelkė pavasariška jaunatve, 
teikdamas viltį, kad ateityje 
gali subręsti į gražiabalsį, 
lankstų chorą, juoba, kad jam 
talkina ir sol. G. Čapkaus- 
kienė.

Trečioji koncerto dalis te
ko žymiajai solistei G. Čap- 
kauskienei, kuri, akompanuo
jama J. Govėdo, meistriškai 
padainavo G, Donizetti ir J. 
Strausso kūrinių. Sužavėta 
publika nuoširdžiai plojo.

Ketvirtoje dalyje pasirodė 
Toronto lietuvių vyrų choras 
“Aras”, vadovaujamas V. Veri- 
kaičio. Tai buvo koncerto ar
tilerija, sujudinusi visą audi
toriją. Atliko 10 dainų, kurių 
tarpe ir G. Verdi operos “Li
kimo galia” ištrauką su sol. 
G. Čapkauskiene, akompanuo
jant J. Govėdui. Uniformuoti 
choristai atrodė įspūdingai, 
o jų dainos skambėjo vietomis 
galingai, kaikur — ilgesingai 
ir jaudinančiai.

Išsirikiavus scenoje visiems 
programos atlikėjams su savo 
vadovais ir pelnytomis gėlė
mis, baigiamąjį padėkos žodį 
tarė klebonas kun. St. Šilei
ka ir ansamblių vadovus apda
lino parapijos sukakties akto 
miniatiūrinėmis kopijomis.

Vakarienė
Po koncerto dauguma daly

vių persikėlė į Šv. Kazimie
ro parapijos salę, kur laukė 
iškilminga vakarienė, paruoš
ta Šv. Onos Draugijos, vado
vaujamos p. Kurilienės-Kukle- 
riūtės. Erdvi salė buvo pilnu
tėlė parapijiečių ir svečių. 
Papuoštoje scenoje jau buvo 
įsikūręs orkestras, kuris links
mino dalyvius ir vakarienės, ir 
šokių metu. Prie ilgo garbės 
stalo susėdo gausūs kunigai 
svečiai, parapijos veikėjai ir 
Montrealio vyskupas pagal
bininkas M. Cimichella. Pas
tarajam pasveikinus parapijie
čius ir sukalbėjus maldą, vi
si stiprinosi puikiai paruoš
tu maistu ir gėrėjosi parapi
jos moterų uolumu, kurio la
bai reikėjo šią šventę rengiant.

Svečias vyskupas pabaigoje 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
ir palinkėjo parapijai atsijau
ninti bei sustiprėti, sekant 
šv. Kazimiero pavyzdžiu. Kitų 
kalbų nebuvo. Visas vakaras 
buvo skirtas pramogai, kurio
je netrūko ypač dainų, sklin
dančių nuo “Aro” stalų.

Įspūdingos pamaldos
Balandžio 17, sekmadienį, 

12 v., prasidėjo reto iškilmin
gumo pamaldos, kurias laikė 
Montrealio arkiv. P. Gregoire, 
vysk. V. Brizgys ir būrys kuni
gų — lietuvių ir prancūzų. II- 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Iškilmės pirmojoj užuovėjoj
(Atkelta iš 5-to psl.)

ga procesija prasidėjo parapi
jos salėje, kur išsirikiavo 
organizacijų vėliavos. Jung
tiniam chorui (AV ir Šv. Ka
zimiero parapijų) giedant, pro
cesija judėjo altoriaus link. 
Prie šventovės durų arkivys
kupą pasitiko parapijos atsto
vai su svetingumo simboliais 
— duona, druska ir vynu. Pa- 
puošton presbiterijon sukak
ties (75) ženklais ir gėlėmis 
susitelkė kunigai, skaitovai, 
patarnautojai ir “Aro” choras, 
kuris pamaldų metu atliko 
dalį liturginio giedojimo.

Arkiv. P. Gregoire savo pa
moksle prancūzų ir anglų kal
bomis didžiai vertino para
pijos bei jų klebonų atliktus 
darbus (8 klebonų portretai 
buvo iškabinti šventovės prie
angyje) ir linkėjo kazimieri- 
nės ištvermės bei Dievo palai
mos.

Vysk. V. Brizgys lietuviška
me pamoksle ryškino parapi
jos reikšmę mūsų išeivijos gy
venime. Jis pareiškė: “Iš viso
kių mūsų sambūrių, organiza
cijų reikšmingiausia yra pa
rapija, kurios tikslas yra ne 
kuris nors siauras žemiškas 
reikalas, bet visas žmogus. 
Tiesa, parapija paprastai ne
sikiša į žemiškus reikalus, 
kuriuos žmonės kitaip aprūpi
na ir tvarko, bet nevengia ir 
jų, jeigu nėra kas jais rūpina
si”. Baigdamas skatino rūpin
tis dvasiniais pašaukimais, 
linkėjo “vienybės, pilnutinės 
žmogaus ir krikščionies dva
sios, kuri jungė ir išlaikė jus 
kartu iki šiol.”

Įspūdinga buvo atnašų pro
cesija, kuri atnešė ne tik Mi
šių ostijas bei vyną, bet ir 
kitas dovanas — “Kroniką”, 
religinio turinio drožinius, 
duonos kepalėlį, vynuogių ke
kę ir pan., P. Adamoniui skai
tant atitinkamas maldas. Ta 
proga buvo atnešti ir meda
liai, skirti pagerbti parapi
jos veikėjoms bei veikėjams. 
Tai KLB krašto valdybos do
vana, kurią palaimino arkiv. 
P. Gregoire, skaitant atitin
kamą maldą trimis kalbomis 
KLB vicepirmininkui inž. J. 
V. Daniui. Medaliai buvo įteik
ti iš anksto parinktiems asme
nims.

Su visom apeigom pamaldos 
truko 1,45 min. ir paliko gilų 
įspūdį visiems dalyviams, ku
rių gausiose eilėse buvo ir ki
tų parapijų tautiečių. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu.

Gintaro paroda
Parapijos sukakties proga 

buvo surengta gintaro dirbi
nių paroda Šv. Kazimiero šven
tovės prieangio kambaryje —

krikštykloje. Tai Emilijos Grei- 
taitienės menas — gintariniai 
Rožiniai, įvairūs papuošalai, 
iliustracijos, karoliai, meda- 
lijonai, gintaro gabalai. Visur 
matyti, kad įdėta daug kant
raus darbo. Medžiaga gauta 
daugiausia iš Lietuvos, kai 
dar nebuvo draudžiama išvežti 
gintarą. Paroda daug kas do
mėjosi ir įsigijo įvairių reik
menų. Ją aplankė ir Kunigų 
Vienybės suvažiavime dalyva
vę kunigai.

Leidinys
Sukakties proga Šv. Kazi

miero parapija išleisdino met
raštį, apimantį 1907-1982 m. lai
kotarpį. Jį paruošė ir sureda
gavo inž. J.V. Danys, gyvenan
tis Otavoje (seniau kurį laiką 
gyveno Montrealyje). Kadangi 
paruošimo laikas buvo trum
pas, leidinio redaktorius ne
galėjo parašyti išsamios pa
rapijos istorijos — turėjo 
pasitenkinti jos santrauka, 
pasinaudodamas iki šiol su
rinkta medžiaga.

Leidinio pradžioje įdėti svei
kinimai — vyskupų, gen. Lie
tuvos konsulo dr. J. Žmuidzi- 
no, KLB pirm. J. Kuraitės-La- 
sienės, Kunigų Vienybės, Auš
ros Vartų parapijos, apylin
kės valdybos, klebono kun. 
St. Šileikos, parapijos istori
jos santrauka prancūziškai ir 
angliškai. Daug vietos skirta 
nuotraukoms ir komerciniams 
sveikinimams.

Leidinyje yra 71 puslapis. 
Dailų viršelį nupiešė dail. R. 
Bukauskas.

Ministerių sveikinimai
Be jau minėtų sveikinimų 

Šv. Kazimiero parapijai lei
dinyje, pažymėtina, kad iškil
mių dieną buvo gauti sveiki
nimai iš federacinės vyriausy
bės — min. pirmininko P.E. 
Trudeau ir daugiakultūrių 
reikalų min. J. Flemingo.

Ministerio pirmininko svei
kinime sakoma: “K. Bendrija 
matė daug pasikeitimų pasau
lyje ir savo viduje per išti
sus šimtmečius nuo pat pra
džios iki dabar. Išorinis kei
timasis yra gyvenimo dėsnis, 
bet tikėjimas yra uola, į kurį 
yra atremtas gyvenimas. Tęski
te tuos didelius laimėjimus 
ir patarnavimus dar daug me
tų”. Bv.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

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

255-9924

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?

Didelis veikėjas mažoje apylinkėje
Vinco Ignaičio dienos kanadiškame ūkyje

Kovėsi už lietuvišką žodį
A. a. Kazys Veselka, miręs Čikagoje

Susitikę “T. Žiburių” spaudos baliuje. Iš kairės: L. SENKEVIČIENĖ, dail. 
A. TAMOŠAITIS, G. BREICHMANIENĖ Nuotr. St. Dabkaus

Mažų apylinkių veikėjai visada 
atrodo labai maži, nežiūrint 
kiek jie pasišventimo, darbo ir 
sugebėjimo į lietuvišką veiklą 
įdėtų. Ypač maži didžiųjų akimis 
žiūrint. Didžiųjų apylinkių vei
kėjams užtenka tik įeiti į krašto 
valdybą, o ypač įkopti į pirminin
ko kėdę, ir jie jau yra žinomi 
daugumai visos Kanados lietuvių. 
Mažųjų apylinkių veikėjai netu
rėjo galimybės įeiti į tokius or
ganus ir visada jie liks mažais, 
nežymiais, nežinomais.

Neseniai teko sužinoti, kad vie
nas buvusių Rodnės (Kanadoje) 
pirmūnų atšventė savo 70-ąjį gim
tadienį. Jo pasišventimas lietu
viškam darbui buvo neeilinis.

Vincas Ignaitis yra daugiau ži
nomas kaip dailiojo čiuožimo Bal
tijos kraštų meisteris, tačiau jo 
tolimesnės veiklos dalis yra žy
miai svaresnė. Jis tyliai, bet su 
ypatingu nuoširdumu ketvirtį 
šimtmečio dirbo lietuvišką dar
bą 15-kos lietuvių šeimų apylin
kėje. Čia jis nebuvo eilinis susi
pratęs lietuvis, tik lankąs lietu
vių renginius ir numetąs lietuviš
kam reikalui vieną kitą dolerį — 
jis buvo Rodnės širdis ir siela, 
nuolatinis visos veiklos judinto
jas! Jis ne tik tvarkė didelį ta
bako ūkį, bet ir pats jame sunkiai 
dirbo. Jis niekad nepasakė, kad 
lietuviškam reikalui neturi lai
ko! Jis — dažnas lituanistinės 
mokyklos vedėjas ir mokytojas, 
KLB apylinkės daugkartinis pir
mininkas, jaunimo ugdytojas, įvai
rių specialių renginių organiza
torius, ilgametis KLB krašto kont
rolės ir tarybos narys ir 1.1.

V. Ignaitis — principų žmogus. 
Jis jų neaplenkdavo ir tuo atve
ju, kai asmeniškai jam būdavo 
geriau jų nevykdyti. Jis jiems 
liko ištikimas per visą savo gy
venimą. Su tokiu principingumu 
jis žvelgė ir į tautos ateitį.

A. Jaunimas yra tautos ateitis. 
Todėl jam skirtinas pirmaeilis 
dėmesys. Vincui neužteko, kad 
jaunimas tik šoktų taut, šokius 
ar dainuotų.

L Jaunimas turi būti gilių lie
tuviškų įsitikinimų. Jaunas tau
tietis turi ne tik iš paviršiaus 
atrodyti lietuvišku, bet ir širdy
je turi jaustis susipratusiu lie
tuviu. Jis turi gerbti ir vartoti 
lietuvių kalbą, domėtis garbin
ga Lietuvos praeitimi, dabartinė
mis tautos problemomis.

2. Jis turi būti sveikas kūnu 
ir dvasia: ne narkotikų vartoto
jas, ne vulgariško beatodairiško 
gyvenimo šalininkas.

3. Jis turi būti religingas ir do
ras.

Šie principai atsispindėjo ir 
jo kalboje, pasakytoje dukros Al
donos ir Lino Čepo sutuoktuvių 
pokylyje Toronte.

B. Jis niekada nepamiršo ir ki
tų lietuviško darbo barų tiek čia, 
tiek tėvynėje. Dalyvavo visoje 
eilėje sričių ir sąjūdžių, ne 
skirstydamas pareigas kitiems, 
bet pats pirmas jas pasiimdamas, 
ypač kai tėvynė atsidurdavo pa
vojuje. Jis liko ištikimas savo 
patriotiniams principams ir tuo 
atveju, kai tai buvo surišta su 
pavojum gyvybei ar panašia ri-

Skynęs per visą dieną tabaką, 
pavargęs, visdėlto stropiai lan
kė repeticijas. Paruoštas per la
bai trumpą laiką choras, vado
vaujamas kun. B. Pacevičiaus, 
gerai pasirodė minėtame kongre
se ir susilaukė tinkamo įverti
nimo ne tik iš kongreso dalyvių, 
bet ir iš daugumos londoniškių 
bei rodniškių. Ši graži pradžia 
davė pradžią stipresniam viene
tui, išaugusiam į “Baltijos” an
samblį.

Kur V. Ignaičio dideli darbai? 
Mažoje apylinkėje atlikti dide
lius darbus, kuriais būtų galima 
didžiuotis, nėra įmanoma. Tai 
galima tik didžiosioms apylin
kėms, turinčioms didelius žmo
nių ir dolerių išteklius. Pvz. 
Toronte kiekvieną savaitgalį 
vyksta koncertai ar kiti keli stip
rūs renginiai. Tačiau tegul pamė
gina pats gabiausias Toronto or
ganizatorius tą pat padaryti Rod- 
nėje, Delhi, Londone ar kitoje 
mažoje apylinkėje!

Tačiau vienu dideliu laimėji
mu Rodnė gali užtarnautai di
džiuotis: jaunimo lietuviškumo 
atžvilgiu (imant proporcingai ten 
gyvenančių lietuvių skaičiui) Rod
nė laimėtų pirmą vietą iš visų 
Kanados lietuvių apylinkių! Ne
sakau, kad tai yra vien Ignaičio 
laimėjimas — nuoširdžiai prie to

prisidėjo ir kiti Rodnės veikėjai 
bei ta aplinkybė, kad ūkiuose iš
augę vaikai visada yra lietuviš- 
kesni, tačiau niekas negali paneig
ti, kad didele dalimi tai yra ir 
Ignaičio nuopelnas! Mes žinome, 
kiek pastangų pareikalauja vie
no jaunuolio palenkimas lietuviš- 
kon bendruomeninėn šeimon, o 
ten jų buvo ne vienas! Būdingiau
sia jo savybė yra ta, kad lietuviš
ką reikalą visada stato augščiau 
savo asmeninių reikalų! Ir nedaug 
lietuvių rasime, kurie tuo gali 
pasigirti.

70 metų ribą peržengusiam tur
būt nėra geresnio linkėjimo, kaip 
sveikatos. To aš jam iš širdies ir 
linkiu. D.E.

Ignaičių išleistuvės iš Rodney, 
Ont., į Torontą prieš keletą metų

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
NAKVYNIŲ INFORMACIJA

(Malonėkite išsikirpti)
Visi, atvykstantys į II Pasaulio Lietuvių Dienas Čikagoje 1983 
m. birželio 25 — liepos 4 d.d. ir norintys apsistoti viešbučiuo
se, prašomi skambinti ar rašyti tiesiogiai (išskyrus U of I 
bendrabutį), pažymint, kad dalyvausite ll-se PL Dienose 
(Lithuanian World Festival).
BISMARCK HOTEL, 
171 W. Randolph St., 
Chicago IL 60601, USA 
(tel. 312-236-0123) yra pa
grindinis II PLD viešbutis, 
kuriame bus apgyvendinti 
dainų šventės choristai. 
$20.00 asmeniui.
RADISSON/CONTINEN- 

TAL HOTEL,
505 N. Michigan Ave., 
Chicago IL 60611, USA 
(tel. 312-944-4100), viduryje 
“The Magnificent Mile”. 
Čia apsistos jaunimo kon
greso dalyviai. $15.00 asme
niui.
UNIVERSITY OF ILLI

NOIS

HOLIDAY INN (FORD CI
TY),

7300 S. Cicero Avė., 
Chicago IL 60629, USA 
(tel. 312-581-5300), netoli 
Marquette Park, Jaunimo 
Centro, Oak Lawn ir kitų 
lietuvių gyvenamų vietų. 
Čia bus apgyvendinti PLB 
seimo dalyviai. $22.00 as
meniui.
SHERITON MIDWAY,
5400 S. Cicero,
Chicago IL 60632, USA 
(tel. 312-581-0500), arti Mar
quette Parko, Jaunimo 
Centro. $19.00 asmeniui.
BEST WESTERN — CEA- 

SARS INN,
Medical Center Campus — 5001 W. 79th St., 
studentų bendrabutis neto- Oak Lawn, IL 60453, USA 
li Circle Campus, kur vyks (tel. 312-423-1100), arti Mar- 
sporto žaidynės ir dainų quette Parko ir Jaunimo 
šventė. Rezervuota tik Centro. $17.00 asmeniui, 
sporto žaidynių dalyviams.

O AK LAWN HILTON,
95th & Cicero,
Oak Lawn, IL 60453, USA
(tel. 312-425-7800), liuksu
sinis viešbutis. $30.00 as
meniui.

Kas yr gyvenimas? Trumpa 
viešnagė.

Visi mes esame svečiai pasauly.
(B. Sruoga, Milžino paunksmė)

Visų mylimas mūsų drau
gas Kazys augo ir brendo ne
priklausomoje Lietuvoje. Au
go ir net nesapnavo, kad ateis 
laikas, žiaurus laikas, kai rei
kės galutinai ir neatšaukiamai 
apsispręsti likti namie ir gink
lu rankoje kautis su okupantu 
ar pasitraukti ir iš tolo ste
bėti, kaip rusai smaugia mūsų 
Lietuvėlę. Dievo apdovanotas 
dailininko ir aktoriaus talen
tais, Kazys pasirinko antrąjį 
kelią, ir nuo 1949 m. mes jį 
jau matėme Montrealyje.

Tuo metu ir tame pačiame 
mieste įsikūrė dar trys akto
riai, lietuviškojo žodžio meist
rai: J. Akstinas, L. Barauskas 
ir B. Pūkelevičiūtė. Na, ir pra
sidėjo Montrealyje iki šiol be
namių istorijoje negirdėti įvy
kiai: įsikūrė Montrealio Lietu
vių Dramos Teatras ir jau 1950 
m. birželio 17 d. surengė pir
mąjį spektaklį — A. Škėmos 
“Živilę”, kuriame Kazys turėjo 
tvirtą vaidmenį. Jis nupiešė 
ir dekoracijas pagal kito dai
lininko užuominą. A. Rūko 
“Bubulis ir Dundulis” jam bu
vo proga Girdžiaus vaidmeny
je apgailėti savąsias viengun
giškas dienas, A. Škėmos “Pa
budime” — stipriai įžengti į 
aktorišką karjerą. K. Borutos 
“Baltaragio malūne” mūsų Ka
zys iškilo į padanges, ir vi
sos didžiosios lietuvių kolo
nijos Š. Amerikoje sukosi ant 
malūno sparnų bei švilpavo su 
juo kartu.

Kūrybingus laikus gyvenome, 
patys dar buvome jauni, tad 
kur tik tas mūsų Kaziuks ne
pasisukdavo, atsirasdavo ir 
juoko, ir ašarų, ir daina, amži
nai ta pati, visada kilni ir 
graudi:
Margi paukščiai padangėj sukas, 
Mūsų žemėn sugrįš jie tikrai.
Po žemaičius, aukštaičius ir dzūkus 
Dainuos upės, kalnai, ežerai.

Rodėsi, kad ir jis, ir mes su 
tais paukščiais grįšim Lietu
von, kad vėl, kaip anais lai
kais, pavasaris eina Karpatų 
kalnais, ir mes visi jau tuoj 
pat būsime namie. Deja, į na
mus negrįžom ir, kaip paklydę 
paukščiai, vėl vargome už duo
ną kasdieninę, o Kazys jau 
mąstė apie Jogailą, savo di
džiausią ir geriausią vaidme
nį B. Sruogos “Milžino paunks- 
mėj”. Jo interpretacijoj Jogai
la tapo savas, lietuviškas se
neliukas, pilnas meilės Lietu
vai. Visai netoks, kokį įsivaiz- 
davom mokyklose girdėdami 
apie karalių užkurį, kuris ati
davė lenkams Lietuvą. Tokį Jo
gailą matė Montrealis, Toron
tas, Hamiltonas, maža, bet nuo
širdi lietuvių kolonija St. 
Catharines. Ir išdidžioji Či
kaga pripažino, kad Montrea
lis turi teatrą ir didžią jėgą 
— Kazį. Visas scenovaizdis bu
vo jo išdūmotas, be perkrovi
mo, bet užtenkamai įspūdin
gas, darniai bendravo su ak
torių aksomais, mašastais, 
mezginiais.

Teatro užmanymai įrašyti 
plokštelėsna “Baltaragio ma
lūną”, “Milžino paunksmę” ir 
lietuviškojo mūsų prieauglio 
džiaugsmui “Žirginėlius” vėl 
buvo Kazio nemigo naktų prie
žastis. Jis darė viršelius “Ma
lūnui” ir “Žirginėliams”, pats 
juose vaidino, pats juos užsi
sakiusiems siuntinėjo. Mes ne 
vienas šalia stovėdami rūpino
mės, ar ilgai Kazys tai pakels.

Keitėsi laikai, Leonas pakė
lė sparnus Čikagon, juo pase
kė Kazys, o pagaliau ir Biru-

A. a. KAZYS VESELKA, buvęs 
Montrealio lietuviu dramos teatro 
meno vadovas

tė. Liko Montrealis ir Kanada 
našlaičiai. Nebebuvo teatro 
balių, dingo ramūs alaus nu- 
gėrimai (Kazys alaus nemėgo), 
buvo labai pilka ir šalta. Blu- 
sinėjomės savo menkučiuose 
kasdienybės reikaluose, mote
rėlės truputį pletkavojo, bet 
dūšios ir polėkio stokojo. Bu
vo labai vėsu.

Vėl atbudo Montrealis. Biru
tė sumanė paruošti filmą apie 
“Aukso žąsį”, jos parašytą ir 
premiją laimėjusią. Dvi savai
tes matėme Kazį, ne tik vaidi
nantį Pikį, bet ir visais kitais 
reikalais besirūpiniantį. Ap
ranga karaliams, admirolams, 
karalaitei ir kitiems veikėjams 
buvo jo suprojektuoti. Nuo 
aušros iki tamsos dirbo jis ir 
geriausios mūsų teatro jėgos 
išeivijoje, o mes pro plyšius 
duryse ar languose žiūrėjome 
ir stebėjomės: ar iš balos ta 
jėga, ryžtas, noras bei valia 
nuovargį įveikti! Bet taip bu
vo. Baigus darbus, Kazys atro
dė jau tik kaip šešėlis.

Čikagoje Kazys dar iliustra
vo keletą knygelių vaikams. 
Kaip ir visada, ką darė, darė 
gerai. Kas turi Pūkelevičiū- 
tės knygeles vaikams, gali tuo 
patys įsitikinti.

1983 m. kovo 25 d. atskrieja 
šiurpi žinia: iškeliavo amži
nybėn mūsų Kazys ... (Buvo 
gimęs 1923 m. sausio 3 d. Uk
mergės aps., Paprėniškio k.). 
Visą gyvenimą jis kovėsi už 
lietuvišką žodį. Dar labai se
nais laikais Bostone, po “Bal
taragio malūno” spektaklio, 
vakarienės metu jis tarė to 
miesto šviesuomenei: “Už lie
tuvišką žodį mes dar pasikau- 
sim”.

Čikaga priglaudė savo smėly
je mūsų draugą Kazį Vesel
ką. Baugu darosi, kad taip 
anksti iš gyvenimo išeina žmo
gus, labai reikalingas.

Jo žodis, jo piešinys, visas 
jo gyvenimas buvo gyventas 
tam:

“Kad žėrėtų trys vidurdie
nio spalvos — geltona, žalia 
ir raudona, kad spindėtų si
dabro piniguose išdidžiai nu
kalti žodžiai: Lietuvos Respub
lika” (B. Pūkelevičiūtė, Aštuo- 
ni lapai). C.

DR. DONALDAS PALIŠAITIS,
Emilijos ir Rapolo Pališaičių sū
nus, baigęs McGill universitetą 
Montrealyje gamtos mokslų baka
lauro laipsniu ir mediciną Sher- 
brooko universitete daktaro laips
niu. taipgi išlaikęs egzaminus prak
tikuoti mediciną visoje Š. Ameri
koje. Šiuo metu specializuojasi 
vidaus ligų srityje generalinėje 
Montrealio ligoninėje

Žymioji kulinarė J. BUBULIENĖ (dešinėje) darbo metu “T. Žiburių” spau
dos baliuje Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

zika. Jis niekada nevedė dvigu
bo standarto politikos — jo pat
riotizmas nesibaigė žodžiais. Jo 
žodžiai visada būdavo paremti 
gero tėvynainio darbais.

C. V. Ignaitis — nuoširdžios 
veiklos ir bendradarbiavimo ša
lininkas ir Kanadoje. Jis buvo 
pramatantis realistas visuome
nininkas. Žinojo, kad viena Rod
nės apylinkė negali nieko dides
nio padaryti. Todėl jis visada 
ne tik įtaigojo, bet ir praktiš
kai bendradarbiavo su Delhi ir 
Londonu. Mes jį vadindavome 
Londono draugu.

Prieš pirmąjį Kanados lietu
vių jaunimo kongresą jis atvyko 
Londonan ir siūlė bendromis jė
gomis suorganizuoti vienetą, ku
ris galėtų pasireikšti minėtame 
kongrese. Aš pasiūliau chorą. 
Visi susirinkusieji tam pritarė. 
V. Ignaitis pažadėjo Rodnėje 
suorganizuoti jaunimo iškylą. 
Viskas pavyko kuo puikiausiai 
— jaunimas pažadėjo tokiame 
chore dalyvauti. Pažadą ištesėjo.

VIENYBĖJE SU KOVOJANČIA TAUTA!
Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos bus š. m. 

Jklk birželio 25 — liepos 4 dienomis Čikagoje.
V-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso studijų 
dienos ir kongreso uždarymas bus liepos 11-24 
dienomis Kanadoje. Suvažiuos šimtai jaunimo 

atstovų iš visų kraštų. Mūsų tautos ateitis — mūsų jaunimas!
Lėšų telkimo komitetas Kanadoje kviečia visus Kanados lietuvius nuoširdžiai remti šią di
džiąją šventę. Atsiųskite savo auką neatidėliojant. Iškirpę šį mūsų prašymą, pasiųskite paštu.

$ .......................................................................................................................................

Pavardė, vardas ............................................................................................................

Adresas ...........................................................................................................................

Aukos $15.00 ir daugiau atleidžiamos nuo pajamų mokesčio.
Čekius rašyti:PLD — Jaunimo Kongresui. Adresas: 21 Cosmo Road, Toronto, Ont. M8X 1Z3 

Dėkojame iš anksto.
Kanados Lietuvių Lėšų Telkimo Komitetas J

E

London, Ontario
GEGUŽINĖS PAMALDOS Šilu 

vos Marijos šventovėje — sekma
dieniais po 11 v. r. Mišių.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
— gegužės 8, sekmadienį, tuoj po 
sumos parapijos salėje. Tą sekma
dienį ir lietuvių šeštadieninė mo
kykla baigia mokslo metus.

LONDONO “TAURO” vyrų ko
manda balandžio 15 d. žaidė krep
šinį prieš Toronto “Vyčio” koman
dą. Londonas įveikė Torontą. Kor.



“Marco Polo Lietuvoje”
Birutės Pukelevičiūtės posūkis smulkiojon prozon
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B. Pūkelevičiūtei dar sun

kiai sekasi išvengti ištęstumų, 
grožėjimosi savo pačios “style 
artiste” ir perkrovimo pasako
jimo nereikalingais epizodais. 
Manding, tai iš dalies įsisavin
tų įgūdžių, kuriant dramatur
giją, pasekmė. Jų pritaikymas 
apsakymui nevisada sėkmin
gas. Autorė, atrodo, yra įtikė
jusi, kad prozai iki šiol galio
ja dėsnis: būtina kuo dažniau
siai rodyti veiksmą, susilai
kant nuo įvykių atpasakojimo 
ar pastangos sukurti atmosfe
rą. Laikydamasi šio postula
to, paveldėto iš XIX š. realis
tinės tradicijos, autorė sten
giasi pagrįsti savo apsakymus 
nuotykių ir dialogų gausa.

Faktinai net ir jų sukirpi
mas vienodas. Trys iš šešių 
“MPL” rinkinyje išspausdintų 
kūrinėlių sudaigstyti pagal 
tą pačią schemą — kelionės, 
išvykos, pasitrankymo po so
dybas atpasakojimu. (“Kelio
nė Marčiupin”, “Šėriau žirge
lį” ir “Marco Polo Lietuvoj”). 
Formulė nesudėtinga ir net pa
veiki. Užuomazgoje skaityto
jas supažindinamas su išvy- 
kos-kelionės dalyviais. Rašy
toja naudojas kiek senamadiš
ka priemone pateikt fizinį 
savo personažų aprašymą, tuo 
pat metu pateikdama informa
cijų apie jų profesiją, amžių, 
šeimyninę padėtį ir t.t. Toliau 
rodomi jų nuotykiai ir ištikę 
keliautojus konfliktai. Gausūs 
dialogai padeda išryškinti dva
sinius veikėjų profilius. Tų 
nuotykių būna paprastai trijų 
ar keturių. Sakysim, bričkelės 
užstrigimas Šešupės viduryje, 
sprukimas iš sodybos, kai nety
čia užteršiamas šulinys, ne
lemta sandūra su vyskupu 
(“Kelionė Marčiupin”). Paga
liau yra atomazga. Vienur efek
tinga, kaip “Kelionėj Marčiu
pin”, kur paaiškėja altaristos 
Kajetuko gudrybė, kitur ma
žiau (“Šėriau žirgelį”). Pana
šiai kaip pjesėje autorei rūpi 
parodyti dvasinį veikėjų augi
mą. Jei tas “pajudėjimas kaž
ko viduje” nevisiškai skaity
tojui pastebimas, B. Pūkelevi- 
čiūtė prirašo savo komentarą:

“Kelionę pradėjo irzlus se
nis ir drovus gimnazistas. Ko
kie, rodos, vienas kitam toli
mi pasauliai! Kelionę baigia 
du geri draugai”. (“Kelionė 
Marčiupin).

Arba: “Juodu pažvelgė į vie
nas kitą ir senoviškai — nusi
šypsojo. Gintui ir vėl Stepas 
buvo išminčius, kosmopolitas, 
tikras žvejys. Ir tikras vyras” 
(“Šėriau žirgelį”).

Šis apsakymų sandaros pa
prastumas padaro B. Pūkelevi- 
čiūtės apsakymus skaitytojui 
lengvai suprantamus. Deja, pa
sikliovimas šia formule nevi
sada išganingas. “Kelionė Mar
čiupin”, sakysim, pagauna 
skaitytoją savo lyriškumu ir 
tiesa. Be to, autorei pavyko 
rasti įdomų, spalvingą perso
nažą altaristo Kajetuko (to 
irzlaus senio) asmenyje ir pa
sinaudoti dėkinga dramatine 
situacija susitikimo su vys
kupu scenoje. Tuo tarpu vargu 
ar pasakojimas “Šėriau žirge
lį” skaitytoją sujaudins, nors 
ten pramanytos stebuklingos 
žūklės, iš dangaus krentančios 
antys ir kitokie nuotykiai. Jo 
veikėjai diskutuoja įvairiau
siais klausimais ir palieja ki
birus almanachinės-kalendo- 
rinės išminties, tačiau apsa
kymas nepakyla augščiau apy
braižos reportažo lygio. Skai
tytojas galbūt ir sutiks su au
torės nuomone, kad “meškerio
jimo bičiulystė tyra”, bet tai 
neprivers jo aptikti dvasinio 
panašumo piešiamuose perso
nažuose. Veikiau jie jam pa
sirodys blankūs ir nuobodūs.

Pasirinkimas prabilt visa
žinančio, visamatančio objek
tyvaus stebėtojo lūpom nebūti
nai užtikrina kūriniui prana
šumą prieš autobiografiniu sti
lium parašytą apsakymą. Nėra 
magiška formulė ir gausus 
dialogo panaudojimas. Juo la
biau, kad kartais jis išvirsta 
į tratėjimą, neperkertamą jo
kių prasmingų pauzių, sakinio 
neužbaigimų ...

5
“Kerlio perštas” išsiskiria 

iš kitų apsakymų tuo, kad jame 
autorė prabyla pirmu asme
niu, visiškai neslėpdama, jog 
pasakojami įvykiai tikri, kad 

vaizduojami asmenys taip pat 
tikri žmonės, nors ir neduoda 
jų adreso ir kapų numerio. Ar 
tai buvo būtina, kitas klausi
mas, tačiau, mūsų manymu, ne
žiūrint to “true confessions” 
atspalvio, ši novelė įdomi ir 
brandi.

Daug dalykų ją visdėlto pa
kelia nuo eilinio “širdies at- 
lapojimo” lygio. Vaizduojami 
charakteriai įdomūs, gyvi (Sta
sys), amerikietiška buitis pa
vaizduota ne holivudinėj švie
soj, dviejų aktorių pokalbiai 
atkurti autentiška teatro žmo
nių egzaltuota kalba, vokiet- 
metis Kaune aprašytas įtikina
mai. Tiesa, kaikas kartojasi iš 
“Devinto lapo”, bet tai neišven
giama autoportretiniame, nar- 
cisistiniame apsakymėlyje. O 
šis puikavimasis savimi itin 
pabrėžiamas pirmoje apsaky
mo dalyje. Ten autorė papras
čiausiai atskleidžia visas sa
vo aktorės meno paslaptis, ži
nojimą kur pastorinti, kur pa
drebanti balsą, kaip palenkti 
sau auditoriją. Toji ekspozici
ja (tarp kitko ilgoka) tuo at
veju reikalinga. Bet kas labiau
siai jos apsakymą gelbsti, tai 
jo pabaiga.

Apsakymo nežinantiems bū
tina trumpai atpasakoti jo 
turinį. O jis toks. Populiario
ji mūsų rašytoja pakviesta da- 
lyvaut X miesto literatūrinėje 
popietėje. Prie stalelio, kur 
platinamos jos knygos, sėdi 
kažkokia senutė. Rašytojai ji 
atrodo pažįstama, nors toji 
neprisipažįsta. Tik besimai- 
vant prieš publiką jai staiga 
dingteli prisiminimas, kaip 
toji senutė, jauna būdama, jai 
įsipyko. “Flash back” į dramos 
studijos laikus Kaune, kur vie
šėta pas tą ponią Saarinen, 
kėsintasi drauge su kolege 
Laima į jos šeimos židinį... 
Kai rašytojos rečitalis pasi
baigia, senutės salėj nebėra. 
Autorė sužino tik, kad prieš 
pasišalindama eksponia Saari
nen pasakiusi: “Nežinojau, 
kad ji rašo ir prozą”.

Mūsų manymu, ši pabaiga 
išradinga. Bent įdomi tuo, kad 
ji sujudina skaitytojo vaizduo
tę. Verčia jį klausti, kodėl po
nia Saarinen tai lepterėjo. Ar 
tai paniekos mostas? Ar kaip 
to vaistinės katino — nuvargęs 
atodūsis regint visą staipymą- 
si, maivymąsi, visą pasakoto
jos vaidybą? Pasakotojos figū
ra tolydžio mąžta skaitytojo 
akyse, tuo tarpu kai slėpingos 
senutės — kažkaip auga. Juk 
jos versijos skaitytojas neži
no. Ir toji dviprasmiška ato
mazga suteikia apsakymui gai
vaus vėjo, įtampos. Pavaizduo
tas įvykėlis būtų šiaip bana
lus, bet iš jo padvelkia emi
grantinės buities tiesa, nes 
kiek išeivių vis dar puikuoja
si praeities žygdarbiais ar 
kramto žąslus, taikydamiesi 
atsikeršyti už dievai žino ka
da patirtas “nuoskaudas”.

6
Titulinis kūrinėlis “Marco 

Polo Lietuvoje” yra apsaky
mas, sudaigstytas pagal tą pa
tį standartą — kelionės atpa
sakojimo formulę. Įsigyti įgū
džiai rašant “Antroji Saliomė- 
ja painiavose” dar akivaizdes
ni jo struktūroje. Pirmas veiks
mas pasibaigtų autobuso patai
symu. Antras — iškilmių mies
telyje pabaiga. Trečias — vai
šių scenomis. Kiekvienas jų sa
vo ruožtu, žinoma, sklaidosi 
į atskirus paveikslus, kartais 
monumentalaus didingumo, 
kaip pvz. primadonos Mėtos tu- 
pėjimas po krūmu ir išlėkimas 
su daina: “Kaip paukštytė leng
va, sparnuota . ..” Scenišku- 
mas šio apsakymo didelė dory
bė .. .

Tiesa, autorei gal ir nevisai 
pavyksta atskleisti savo per-, 
sonažo vidinį augimą. Tas mo
dernusis Marco Polo, tolimas 
Don Kichoto giminaitis, jieš- 
kąs Lietuvos egzotikos knygo
se, veikiau blankus. Bet lai
mė Dievo, autorė nepasidavė 
holivudiniams trafaretams, 
nenupiešė jo su berete, pliauk- 
šintį alkūnėm į šonus kaip 
pingviną. Taip, jis keistokai 
riaugsi, bet šiaip nesukarika
tūrintas. Kitų personažų pie
šinyje šaržo braižas daug la
biau pastebimas, bet vėlgi ne- 
perdaug retušuotas. “MPL” tad 
galėtų būti pavadintas situa
cine komedijėle, bet mums at
rodo artimesnis jai būtų fil
mo scenarijaus titulas. B. Pū- 
kelevičiūtė parodo jame ne 
tik nemenką talentą kurti ko

miškas situacijas, nesibaimin
dama farso ir grotesko, bet 
ir jos humoras šiuokart lakus, 
skambantis. Yra kiek perkrovi
mo, barokiškumo, bet tai pri
mena Dario Fo cirką scenoje 
ir italų filmų karnavalinį ko
loritą. Ypač pavykęs autorei 
pirmas veiksmas. Jame dialo
gai tikrai komiški, tikroviš
ki. Veiksmas pilnas dinamikos.

Vaizdavimai iškilmių pro
vincijos miestuos ar mieste
liuos, vyskupų priėmimai — ne 
naujiena mūsų prozoje. Skaity
tojui jie pažįstami iš gausių 
feljetonų, P.Andriušio, M. Ka
tiliškio ir kitų raštų. Taip sa
kant atskamba “deja vu” “deja 
entendu”. Tų tekstų, kur vy
rauja panašus šaipūniškas to
nas, būta tiek, kad nelengva 
nustatyt, kuris galėjo B. Pū- 
kelevičiūtę paveikti. Išskyrus 
vieną. Tai Škėmos “Balta dro
bulė”.

Iš tiesų “MPL” fabula reika
lauja pavaizduot Lydiškių kle
boną, penkių parapijų atlietu- 
vintoją ir korporacijos ekskur
sijos iškvietėją. Demosteniško 
talento kalbūną. Panašus ta
čiau yra ir Škėmos personažas 
— A. Garšvos tėvas (“Balta dro
bulė”, psl. 30-33: “Mano tėvas 
buvo kalbėtojas. Prie stoties 
augo liepos ir stovėjo auku
ras ...). Palyginus abiejų au
torių tekstus, matyt daug pana
šumų tiek pasakojamosios 
technikos, tiek bendro kolori
to, tonacijos srityse: didelis 
dėmesys minių judėjimui sce
noje, žvali pagava detalės, iš
gaunant miestelio elito silue
tus, šventės chaosą. Bet jei 
B. Pūkelevičiūtė perima iš 
Škėmos pasakojimo techniką 
netiesiogine kalba (“style in
direct”) pateikdama, sakysim, 
kun. Didžiulio prakalbos turi
nį ir aplamai karnavalo nuotai
ką, tai tenka pripažint, kad 
jos tekste esama daug origi
nalumo bei išradingumo. “Dės 
jolies trouvailles”. Ji pvz. 
nevengia pakartot antrą ir tre
čią kartą dalykų .pagavusių ste- 
bėtojo-pasakotojo akį (pvz. ka
tino judesius vitrinoj). Arba 
primint skaitytojui, kad šau
lių orkestras vis tebegroja mar
šą “Du broliukai kunigai”, nes 
“brolelis vis dar nemeta rašy
ti, vis dar neina grėblelio tai
syti”. Visa tai primena filmi
nę techniką, objektyvo klai
džiojimą ratu ir suteikia jos 
scenoms žėrutinį, kaleidosko- 
pinį mirgėjimą, dinamiškumą, 
tikroviškumą.

Tiesa, nebūtinai visi epizo
dai reikalingi. Sakysim, vaiky
mas nudribusio nuo stogo ug
niagesio pernelyg burleskiš- 
kas, amerikietiško Keystone 
Cops stiliaus. Filme tai pada
ryti galima paleidus jį suktis 
padidintu greičiu. Prozoje tie 
aprašymai prailgsta. Kad B. 
Pūkelevičiūtė yra pasimokiusi 
iš filmų, žymu ir toje scenoje, 
kur jinai pakartoja sulėtintu 
tempu (replay) ugniagesio kri
timą nuo stogo į bijūnų kelmą. 
Žodžiu, jos pasakojimas gy
vas, spalvingas.

Bet galbūt apsakymo pa
trauklumas glūdi ir kažkur 
kitur. Juk faktinai sekdamas 
intrigą, studentų išvykos nuo
tykius (kartais raukydamasis 
dėl kaikurių scenelių) skai
tytojas atlieka tuo pačiu me
tu ir savąją kelionę, savąją 
iškylą į “prarastąjį laiką”. 
Jį pagauna atlaidus autorės 
žvilgsnis į tą dabar pusiau 
pamirštąją praeitį, į tuos 
laikus kai Lietuva “kėlės gy
vent iš naujo”, kai jis buvo 
kaip peteliškė, kuriai perstai- 
giai užaugo sparnai. Savaime 
aišku, tą mintį jam pasufle- 
riuoja autorė Cezario Vaišno
ros lūpomis, bet neužginčy- 
tina, kad “MPL” harmoningai 
jungiasi komiškasis ir lyrinis 
pradas. Ir tai nemenkas me
ninis laimėjimas.

Gal kiek persaldintai, vė
liavėlių mostagavimu, pasi
rodo skaitytojui paskutinės 
vaišių scenos, bet vėlgi pati 
pabaiga — suminėjimas, kad 
kažkada būta prancūzų žurna
le nuotraukų iš tų gražių lai
kų, išradingas. Netgi išnašų 
iš istorinio Marco Polo teks
to įterpimas (pradžioje pasi
rodęs pretenzija) integruoja
si apsakymo visumon.

Žinant kiek B. Pūkelevičiū
tei yra pavojingi nuopoliai į 
knygiškumą, apsakymas “Mar
co Polo Lietuvoj” yra tikras 
“tuor de force”, bet kartu iš
radingas vientisas, kūrybin
gas. Juo įstabesnis, kad, kiek

Pavasario dienu sulaukus

Solistė, fleita ir pianinas
Solistės Vilijos Mozūraitytės ir fleitisto Tomo Reginos koncertas

Dabar, kada pavasario diena 
Sugrįžta mūsų žemėn, 
Kada žiemos šešėliai nuslenka 
Per kalnus, lygumas ir slėnius, 
O saulės spindulys pradaro langus, 
Iš naujo verčiasi istorijon sugulę lapai:
— Šimtmečių budėjimas tarp kryžkelių, 
Išėję laisvės gint ir niekad nesugrįžę.
— Ugnim išdeginta artojų žemė, 
Bet atsodinti ir pražydę sodai.
— Jaunų artojų ilgos vagos
Per akmenuotą smėlį, juodžemį ir molį.
— Dar neužžėlęs takas ir neužartas kelias, 
Kuriuo šiaurėn išvarė mūsų brolius.
— Drobinių marškinių vėsi rankovė 
Ir prakaitu nuplautos darbo rankos 
Prikelt kas sunaikinta ir pradėti vėlei, 
Ir tai ne vieną, o daugel kartų,
Kada tik kryžkelėj užlūžo svetimas šešėlis.

* * *
Dabar, kada pavasario balsu pragydo paukštis, 
Pats laikas, atėjusiems iš lygumų anų, 
Vėl atsisukt atgal ir prisikelt 
Jaunų dienų svajonėj ir vilty, 
Kurią taip nelauktai sudaužė karo ratai. 
Kokie mums brangūs ten likę žmonės, 
Kokia skani tenai ruginė duona.
Ten lyguma perjuosia lygumą
Ir iš tų lygumų ataidi senos dainos — 
Ir apie žirgą, grįžusį be raitelio, 
Ir apie brolį, miegantį miške, 
Ir apie seserį tremty žiūrėjusią į tėviškę 
Ir mirusią badu giliam sniege.

* ♦ *
Dabar pavasario diena mus šaukia, 
Kad tvirtą žingsnį vėl kartotų 
Jaunų dienų svajonės ir viltis. 
Mums reikia saulės spindulį užlaužti, 
Kad jo kaitroj anglim pa virstų 
Vergijos užtvarų stulpai raudoni.
Mums reikia švyturį iškelt 
Į juodo debesio viršūnę, 
Kad iš svetur visi matytų, 
Kur mūsų žalios girios, 
Kaimai, miesteliai, namai savieji, 
Kur reikia iš ilgos kelionės grįžti, 
Kad vėl baltais žiedais pražystų 
Mūsų tėvų laukai gimtieji.

♦ ♦ ♦
Dabar, kada pavasarinį dangų 
Perkerta kryžiuojanti žaibų šviesa, 
Kada pavasaris iškaišo vyšnios šaką 
Ir baltas žiedas geria rasą, 
Neramūs dairomės į augštą dangų, 
Kad vėjai iš tenai atneštų žinią, 
Jog akmenys nuo kelio nurinkti 
Ir tiltus per upes pastatė.
Žinios iš ten jau laukiam daugel metų, 
O ten, tarp bandymų stočių nepasimetę, 
Nauji didvyriai ir šventieji saugo žemę 
Ir mums, pavasario dienų sulaukus, 
Liepia pakėlus galvą eit, suklupus keltis, 
Kad žingsnių aidas niekad nenutiltų 
Ir nieks ilgoj kelionėj nenustotų viltis. 
1983 m. kovas

1983 m. kovo 20 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko sol. 
Vilijos Mozūraitytės ir flei
tisto Tomo Reginos koncertas, 
kurį rengė “Tėvynės prisimini
mų” radijo programa. Koncer
tas prasidėjo kiek pavėluotai 
dėl nusitęsusio Lietuvių Na
mų susirinkimo.

Šį koncertą reikia laikyti 
gerai pavykusiu. Abu atlikė
jai amžiumi gan jauni, progra
ma sudėtinga ir įdomi. Mozū- 
raitytė padainavo G. F. Haen- 
delio (1685-1759), A. Scarlatti 
(1660-1725), A. Caldara (1670- 
1736), R. Schumanno (1810- 
1856), J. Brahmso (1833-1897) 
kūrinius. Po pertraukos solis
tė pasirodė su lietuvių kom
pozitorių kūriniais — K. Brun- 
dzaitės, V. Barkausko ir J. 
Gruodžio.

V. Mozūraitytė turi gražų 
mezzo-soprano balsą, gerai ap
valdytą ir kultūringai kontro
liuojamą. Frazavimas geras ir 
skoningas. Klasikiniai kūri
niai išjieškoti ir neforsuoja
mi. Tarena itališkų, vokiškų, 
ypač lietuviškų tekstų gera. 
Sceninė laikysena patraukli, 
bet kartu santūri. Jos pasirink
ta programa yra daug reikalau- 

mums žinoma, jis parašytas re
miantis anaiptol ne pačios au
torės išgyvenimais, bet kitų 
žmonių papasakota įvykio ža
liava. Visa tai duoda vilčių, 
kad B. Pūkelevičiūtė nėra iš
eikvojusi savo kūrybinio po
tencialo ir žada skaitytojui 
naujų staigmenų. Belieka vien 
laukti.

Birutė Pūkelevičiūtė, MARCO 
POLO LIETUVOJ. Apsakymai. 
Lietuviškos Knygos Klubas. 
Dailininkas Kazys Veselka. 
Čikaga 1982 m., 306 psl. $10.00. 

janti, bet gerai atliekama. 
Ypač gerai pavyko Schuman- 
nas. Barkausko trys satyriniai 
paveikslėliai maloniai nutei
kė klausytojus. J. Gruodžio 
“Žemė kėlė žolę”, “Ėsk, kar
vute”, “Obelėlė” ir “Alaus, 
alaus” — senesni lietuvių kla
sikinės muzikos kūriniai da
bar pas mus rečiau girdimi. 
Buvo malonu juos ir vėl išgirs
ti. Linkėtina jaunai daininin
kei ir toliau kilti į dainos 
augštumas. Medžiagą ji turi 
gerą, o talento taipogi ne
trūksta. Esu tikras, kad ji 
taps tvirta dainos pajėga. Jau 
dabar yra daug pasiekusi.

Maloniai teko nustebti gir
dint Tomą Reginą grojant flei
ta. Tonas gan švarus ir užtik
rintas. Frazavimas geras. Jo 
pasirinkti kūriniai sunkoki, 
bet buvo atlikti gerai. Pirmo
je dalyje jis pagrojo W. A. Mo- 
zarto (1756-1791) “Sonatą Nr. 
3” ir M. Ravelio (1875-1937) 
“Piece en Forme de Habane
ra”. Antroje dalyje jis pagro
jo A. Rakašiaus “Keturias pi- 
jeses” fleitai ir J.B. Faure 
“Phantasy”, op. 79. T. Regina, 
kaip ir Mozūraitytė, jau yra 
padaręs gerą šuolį, todėl jam 
taip pat linkėtina žengti pir
myn.

Abiem solistam akompana
vo, kaip visuomet, be prie
kaištų J. Govėdas. V.V.

Atsiųsta paminėti
LIETUVOS LAISVĖS VIGILIJA 

Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijoje. Cleveland, Ohio.

PASAULIO LIETUVIS, 1983 m.
1 (159) nr. Leidėjas — Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. Re
daktorius— Bronius Nainys. Adre
sas: 5620 S. Claremont Ave, Chi
cago IL 60636, USA. Metinė pre
numerata — $10 J AV.

Dail. Reginos Ingelevičienės 
paveikslų paroda rengiama š. m. 
gegužės 7-8 d.d. Brooklyno Kultū
ros Židinyje (341 Highland Blvd.). 
Atidarymas — gegužės?, šeštadie
nį, 7 v.v. Kalbės dail. A. Kašubie- 
nė. Parodos lankymo valandos: 
šeštadienį nuo 1 v.p. iki 9 v.v., 
sekmadienį nuo 1 v.p.p. iki 6 v.v. 
Dail. R. Ingelevičienė-Matuzony- 
tė jau yra mirusi ir palikusi gana 
gausų meno lobį. Parodą rengia 
velionės dukterys — Regina Kudž- 
mienė ir Mara Vygantienė.

Cikagietė sol. Roma Vilčiaus- 
kaitė-Masticnė, mezzo-sopra
nas, ruošiasi koncertams Britani
joje, kur ją pakvietė Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos cent
ro valdyba. Viešnios koncertai nu
matyti: gegužės 7 d. — Londone, 
gegužės 14 d. — Škotijoje, gegu
žės 21 d. — Nottinghame, kur ta
da įvyks pavasarinis lietuvių są
skrydis su Motinos Dienoj minėji
mu, dailės, rankdarbių ir pašto 
ženklų parodomis.

“Aušros” šimtmečio minėjimą 
Čikagoje, Tautiniuose Lietuvių 
Namuose, kovo 20 d. surengė kor
poracija “Neo-Lithuania” ir Tau
tinė Amerikos Lietuvių Sąjunga. 
Paskaitą apie pirmąjį lietuvišką 
laikraštį skaitė JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirm. dr. 
Algirdas Budreckis, ištraukas iš 
“Aušros” puslapių — J. Kriauče- 
liūnaitė, E. Juodvalkytė, A. Kara
lienė. Koncertinę lietuvių kom
pozitorių bei jų harmonizuotų 
liaudies dainų programą atliko 
sol. A. Simonaitytė-Gaižiūnienė 
su akompaniatoriumi R. Mocku
mi. Minėjimą praturtino parodė
lė, kuriai fotostatines “Aušros” 
knygas, dokumentus apie jos lei
dėjus ir bendradarbius parūpino 
Br. Kviklys. Renginiui vadovavo 
dr. L. Kriaučeliūnas.

Dail. Vytautas Kašuba, Niu
jorke gyvenantis skulptorius, da
lyvaus tarptautinėje medalių pa
rodoje, kuri bus surengta Floren
cijoje, Italijoje, š. m. spalio mė
nesį. Ten tada įvyks devyniolik
tasis Tarptautinės Medalių Fede
racijos kongresas. Jis buvo išrink
tas atstovauti JAV medalių kūrė
jams už Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai skirtą medalį, kurį 
1979 m. išleido Akademinio Skau
tų Sąjūdžio ir Filisterių Skautų 
Sąjungos Los Angeles skyrius.

Dail. Nijolės Palubinskienės 
kūrinių parodą Klevelando Lie
tuvių Namuose kovo 26-27 d.d. su
rengė “Giedros” korporacija. 
Rengėjų vardu kalbėjo A. Zors- 
kienė. Žodį taipgi tarė ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. But
kus. Dail. N. Palubinskienė šiai 
parodai buvo sutelkusi 43 savo 
darbus — ofortus, piešinius, miš
rios technikos kūrinius. Ji yra lai
mėjusi kultūrinę Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos premiją 
1982 m.

JAV LB kultūros tarybos $3.000 
literatūros premiją šiemet buvo 
nutarta paskirti mokslinių veika
lų autoriams, juos išleidusiems 
1981-82 m. arba už betkada para
šytus rankraščius. Premiją parū
pino JAV Lietuvių Fondas. Ver
tintojų komisija — pirm. dr. K. 
Keblys, dr. R. Kriaučiūnas, prof, 
dr. J. Pikūnas, prof. L. Sabaliū
nas ir prof. J. Šmulkštys gavo 15 
išleistų ir rankraštinių veikalų. 
Premija buvo paskirta Australijos 
Sydnėjuje gyvenančiai dantų gy
dytojai Genovaitei Kazokienei už 
jos anglų kalba parašytą, bet dar 
neišleistą veikalą “M. K. Čiurlio
nio gyvenimas ir kūryba”. Jis tu
rės apie 400 psl., bus iliustruotas 
pagrindiniais M. K. Čiurlionio kū
riniais. Dr. G. Kazokienė nuo jau
nystės dienų domėjosi M. K. Čiur
lioniu, studijavo odontologiją. Ga
vusi dantų gydytojos teises Austra
lijoje, įstojo į Sydnėjaus univer
sitetą studijuoti meno ir filosofi
jos. Jau studijų pradžioje savo te
zei ji pasirinko M. K. Čiurlionį. 
Kadangi jis buvo ir kompozitorius, 
į studijas įjungė ir muziką. Stu
dijuoti jai teko šešerius metus, 
tęsiant dantų gydytojos darbą. 
Studijas baigusi 1975 m., keliems 
mėnesiams išvyko į Kauną ir Vil
nių rinkti medžiagos savo tezei 
apie M. K. Čiurlionį. Jai daug pa
dėjo M. K. Čiurlionio galerijoje 
Kaune kuratore dirbusi jo sesuo 
V. Čiurlionytė-Karužienė, galeri
joje praleistos dienos, lankyma
sis muzėjuose, M. K. Čiurlionio 
gimtinėje. Šia savo teze, laimėju
sia JAV LB kultūros tarybos pre
miją, G. Kazokienė tik pradėjo 
mokslinį darbą. Ji žada ir toliau 
nagrinėti M. K. Čiurlionio kūrybą 
bei kitų dailininkų darbus. Šiuo 
metu ruošia veikalą apie lietuvius 
dailininkus Australijoje.

Trečiąją respublikinę parodą 
“Studentiškas objektyvas-83” su
rengė Kauno fotogalerija. Apie 
200 nuotraukų jai parūpino 63-rys 
augštosiose mokyklose besimo
kantys studentai. Paroda rengia
ma kas dveji metai. Šiemetinėn 
įsijungė ir svečiai iš kitų respub
likų.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
mišrus liaudies choras, vadovau
jamas V. Četkausko, lankėsi Ven
grijoje. Vilniečių koncertai bu
vo surengti Budapešte ir Somba- 
thejaus mieste.

Dail. Augustino Savicko akva
relės ir piešinių parodą surengė 
Vilniaus dailės parodų rūmai. Jai 
sutelkta beveik šimtas darbų. 
Akvarelėse — gražiųjų Lietuvos 
kampelių ir kelionių po kitas res
publikas vaizdai. Piešiniai plačia
jai visuomenei rodomi pirmą 
kartą.

Senosios muzikos ansamblių 
festivalis Šiauliuose, trukęs dvi 
savaites, atlikėjų susilaukė iš Vil
niaus, Šiaulių, Talino, Minsko, 
Gorkio ir Vladimiro. Koncertuose 
skambėjo XVI-XVIII š. kompozi
torių kūriniai. Festivaliui baigian
tis, įvyko XVII-ji Baltijos šalių 
muzikologų konferencija “Senoji 
muzika ir dabartis”. Jon įsijungė 
muzikologai iš Vilniaus, Rygos, 
Talino, Maskvos, Minsko ir Lvo
vo. Buvo išklausyta keliolika pra
nešimų, gvildenusių Baltijos sri
ties senosios muzikos istorijos ir 
kultūros klausimus. Lietuvos mu
zikologai skaitė pranešimus: J. 
Trilupaitienė — “XVI š. Lietuvos 
vokalinė muzika”, V. P. Jurkštas
— XVII š. Vilniaus operos teatro 
klausimas”, L. Burkšaitienė — 
“Istorinės lietuvių liaudies dai
nos”, R. Gučas — “Lietuvos isto
riniai vargonai ir nūdienė vargo
nų kultūra”.

Mokslininkų rūmuose senuo
siuose Verkiuose įvyko autorinis 
kompoz. Povilo Dikčiaus vakaras, 
skirtas jo amžiaus penkiasdešimt
mečiui. Jis buvo pradėtas naująja 
variacija “Verkių parke”, atlik
ta kanklininkių trijulės. P. Dik
čiaus sonatą smuikui ir fortepijo
nui “Medžioklė” atliko smuikinin
kas R. Katilius su pianiste L. Lob- 
kova, simfoniją kameriniam or
kestrui — S. Sondeckio vadovau
jamas Lietuvos orkestras, V. My
kolaičio-Putino žodžiais sukurtus 
sonetus Vilniui — jauna daininin
kė Z. Martinavičiūtė. Prdgramon 
buvo įtraukta ir kamerinė orato
rija “Moters paveikslai”, pareika
lavusi didesnio atlikėjų skaičiaus
— J. Kavaliausko vadovaujamo 
Vilniaus moterų choro “Eglė”, 
Vilniaus operos boso V. Prudni
kovo, instrumentalistų L. Lobko- 
vos, A. Matulionytės, R. Kati
liaus ir Ž. Survilaitės. Vakaro da
lyvius su P. Dikčiaus kūriniais su
pažindino menotyros dr. J. Gaud
rimas. Panašūs koncertai P. Dik
čiaus penkiasdešimtmečio proga 
buvo surengti Klaipėdoje, Palan
goje, Plungėje, Kapsuke (Mari
jampolėje), jo tėviškėje Ukmer
gėje.

“Aušros” šimtmetis kovo 16 d. 
buvo paminėtas Vilniaus univer
siteto teatro salėje konferencija 
“Aušra’ ir visuomeninis judėji
mas XIX a. pabaigoje”. Apie tą 
minėjimą šios skilties skaitytojai 
buvo painformuoti “TŽ” 16 nr. 
Platesnis konferencijos aprašy
mas yra savaitraščio “Literatūra 
ir Menas” kovo 26 d. laidoje, įga
linantis susidaryti išsamesnį vaiz
dą. Po akademiko K. Korsako įva
do pranešimus padarė: dr. R. Šar
maitis — “Marksizmas apie na
cionalinį sąjūdį”, dr. J. Minkevi
čius — “Aušros’ vaidmuo pasau
lietinės kultūros raidoje”, filolo
gijos kandidatas A. Piročkinas — 
“J. Basanavičiaus vieta XIX š. pa
baigos ir XX š. pradžios lietuvių 
visuomenės gyvenime”, dr. B. 
Genzelis — “Materializmo ir 
marksizmo idėjų atgarsiai ‘Auš
roje”, dr. V. Merkys — “Caro val
džios požiūris į‘Aušrą”, dr. L. Mu
levičius — “Aušros’ ekonominė 
programa”, istorijos kandidatas 
B. Raguotis — “Aušra’ ir JAV lie
tuviai”, filologijos kandidatė A. 
Vaitiekūnienė — “Aušros’ povei
kis literatūros kūrėjams”, filolo
gijos kandidatas A. Sprindis — 
“Literatūros kritika ‘Aušroje”, dr. 
J. Palionis — “Aušros’ vaidmuo 
lietuvių literatūrinės kalbos isto
rijoje” Kaune veikiantis Lietuvos 
literatūros muzėjus surengė “Auš
ros” sukakčiai skirtą parodą. Jon 
buvo įjungti keli išlikę “Aušros” 
sąsiuviniai, kaikurių redaktorių ir 
bendradarbių nuotraukos, trum
pos žinios apie.jų veiklą, vėlesnių 
literatų atsiliepimai apie “Aušrą” 
ir ios reikšmę. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8___________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 -
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 -1 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
180-185 d. termin. ind.....
term, indėlius 1 metų.... .
term, indėlius 2 metų.... .
term, indėlius 3 metų.... .
pensijų s-tą....................
spec. taup. s-tą..............
taupomąją s-tą ..............
depozitų-čekių s-tą........
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .............
mortgičius nuo..............

8 % 
8’/4% 
81/2% 
83/4% 
91/4% 

11 % 
7’/2% 
7 % 
6 %

.... 13
11%—13%

%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kuri jų bus “Vilniaus” paviljono karalaitė? Jos dalyvaus karalaitės rinkimuose š. m. balandžio 30, šeštadienį, 
Toronto Lietuvių Namuose rengiamame baliuje. Iš kairės: Gailė Šaltmiraitė, Leta Vaitonytė, Aldona Sendžikaitė, 
Lina Gasiūnaitė. Balių bei rinkimus rengia KLB Toronto apylinkės valdybos komisija

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indei. 
81/4% už 6 mėn. term, indėlius 
81/2% už 1 m. term, indėlius 
83/4% už 2 m. term, indėlius 
9’/4% už 3 m. term, indėlius

11 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7,/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

$TEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-77752239 Bloor Street West.

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.

Kanados įvykiai

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo........... 13 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................111/4%
2 metų ...................12 %
3 metų ...................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 11 %
(variable rate)

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 (KOMPIUTERf)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor StW.

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 M6K2M4 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

(Atkelta iš 1-to psl.) 
rus mokesčių mokėtojus, ku
riems teks padengti tą papil
domą $200 milijonų sumą. Pu
sė jos jau įjungta į naujojo 
biudžeto deficitą, o kita pu
sė po $50 milijonų yra palik
ta sekančių dviejų biudžetų 
deficitams.

Naujojo biudžeto išlaidoms 
padengti reikės $90,6 bilijo
no. Paskutiniame biudžete 
joms buvo numatyta tik $80,5 
bilijono. Dienraščio “The To
ronto Star” duomenimis, tai 
reiškia išlaidų padidėjimą 
12,5%. Liūdniausia, kad dėl 
jų gerokai pakilo deficitas. 
Praėjusiame biudžete negalu
tiniais duomenimis jis siekė 
$25,3 bilijono, o naujajame 
numatoma $31,3 bilijono. Skir
tumą sudaro didelė $6 bilijo
nų suma, kuri gali dar labiau 
paaugti. Kovai su nedarbu yra 
įsteigtas $4,8 bilijono fondas. 
Pusė šios sumos bus panaudo
ta valdžios programoms finan
suoti, o kita pusė sumažins 
pajamų mokesčius naujai 
įsteigtoms darbovietėms arba 
toms, kurios plečia darbus, 
įsigydamos modernias gamy
bos mašinas. Šis $4,8 bilijo
no kapitalas betgi numatytas 
ketverių metų laikotarpiui. 
Staigaus bedarbių skaičiaus 
surtiažėjimo negalima tikėtis. 
Pasak paties M. Lalondo, iki 
sekančių metų pabaigos turė
tų būti parūpinta 120.000 pa
pildomų darbų, kai oficialių 
bedarbių jau dabar yra 1.658.- 
000. Nedarbas šiemet turėtų 
sumažėti iki 12,4%, sekančiais 
metais — iki 11,4%, o 8,8% gal
būt bus pasiekta tik 1987 m.

Gerų naujienų naujajame 
biudžete nedaug — dirbančių 
abiejų tėvų šeimoms nuo paja
mų mokesčio bus leista nura
šyti po $2.000 už kiekvieną 
vaiką iki bendros $8.000 sumos. 
Ši taisyklė galioja ir šeimoms, 
turinčioms tik tėvą arba moti-

įvedimas televizijos kabelio 
naudotojams. Šią karvutę jau 
prieš porą metų pastebėjo ir 
pradėjo melžti Ontario prem
jero W. Davis vyriausybė, 
užkrovusi provincinį 7% pre
kybos mokestį. Tad dabar On
tario gyventojams prekybos 
mokestis pakils iki 13% už ka
belio bendrovių paslaugas. 
Tiems, kurie naudojasi nese
niai įvestais trimis apmoka
mais kabelio kanalais, reikės 
pridėti dar 6% Kanados iždui. 
Naujasis biudžetas nuo 1984 
m. spalio 1 d. 1% padidins fe
deracinį prekybos mokestį be
veik visiems pirkiniams, iš
skyrus tik maistą ir drabužius 
vaikams. Tada tas mokestis pa
sieks 10%. Jis liečia pirkinius, 
už kuriuos dabar Kanados iž
dui atskaitoma 9% nuo kainos. 
Už alkoholinius gėrimus Otava 
jau dabar gauna 12%, kurie ta
da pašoks iki 13%. Biudžeto 
įvestas 1% prekybos mokesčio 
papildas galios iki 1988 m. 
gruodžio 31 d.

Prekybos mokesčio padidini
mas palies net ir dabar sun
kiai beparduodamus automo
bilius, benziną, kuriam pa
liekamas seniau įvestas spe
cialus kainos papildas, finan
suojantis valdinės “Petro-Ca- 
nada” bendrovės plėtimąsi. 
Kanadiečiai lig šiol kasmet 
galėdavo atskaityti po $100 
be jokių sąskaitų aukas ir me
dicinos išlaidas. Šis atskaity
mas bus sustabdytas 1984 m. 
Tada prie pajamų mokesčio 
blankų reikės pridėti sąskai
tas.

Jaunų bedarbių skaičių ža
dama sumažinti jaunuolių 
įjungimu vieneriems metams 
į karines Kanados pajėgas. 
Šiam tikslui paskirta $75 mi
lijonai ketveriems metams. 
Jų dėka kasmet galės būti pri
imta po 5.000 darbo neturin
čių jaunuolių nuo 17 iki 25 
metų amžiaus su minimaliu 8

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų metinė 

šventė — birželio 4-5 d.d. Moks
leiviams kalbės stud. Arvydas Žy- 
gas iš Čikagos. Visoms grupėms 
bus įvairi programa. Visi rezer- 
vuokim tą savaitgalį ateitininkų 
šventei.

Hamiltono ateitininkų metinė
je šventėje balandžio 17 d. iš To
ronto dalyvavo keletas mokslei
vių su globėja Ž. Vaičiūniene. 
Šventės proga iš Otavos dalyvavo 
dainos grupė “Ramunėlės”, kuri 
atliko malonią programą.

Moksleivių valdyba svarstė ar
tėjančios metinės šventės reika
lus. Sekantis bendras susirinki
mas — gegužės 1, sekmadienį, po 
10 v. Mišių ateitininkų kambary
je (Prisikėlimo par. patalpose).

Visi kviečiami dalyvauti jau
nimo rekolekcijose gegužės 7-8 
d.d., kurias ves sės. Igne ir kun. 
Saulaitis. Jei kas galėtų pašeimi-, 
ninkauti, prašome pranešti moks
leivių globėjai Ž. Vaičiūnienei 
arba p. Kolyčienei. L.U.

Skautų veikla
• Jungtiniam jūrų skautų ir 

bebrų vienetui vadovauja vi. A. 
Stundžia (tel. 247-5634). Pavaduo
tojai — jūr. skautams G. Lelis, 
bebrams — P. Bekeris.

• Sveikiname naujus bebrų 
kandidatus, įstojusius į viene
tą: A. Slaboševičių, M. Šileiką, 
A. Tylerį ir S. Valadką.

• Sekanti jūr. sk. ir bebrų suei
ga — gegužės 6 d., 7 v.v., Prisikė
limo parodų salėje.

• Mirus tėveliui, jūrų skautai, 
bebrai ir vadovai užjaučia bro
lį Paulių Bekerį.

• Jūrų budžiams vadovauja v. 
vi. M. Yčas.

• Kovo 27 d. St. Catharines 
“Židinio” sueigoj išrinkta valdy
ba: pirm. ps. A. Šetikas (10 Clark 
St., St. Catharines, Ont., tel. 
682-7326), ižd. ps. O. Gusienė, 
sekr. v.s. P. Balsas. “Židiniui” 
priklauso 10 asmenų.

• Į sukaktuvinę “Aušros” 
stovyklą prašoma registruotis 
iki gegužės 10 d.

• Gegužės 14-15 d.d. pasima
tysim “Woodland Trails” stovyk
lavietėje. Informacijas teikia ps. 
Algis Senkus (tel. 233-9092). Č.S.

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

A.E.LfPAGE

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

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

, 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

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ontario Tefef 01138

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

ną. Ta $2.000 suma vaikui, pa
didinta nuo $1.000, padengs 
išlaidas jo priežiūrai, kai rei
kia samdyti specialų asmenį, 
pakeičiantį tėvus jų darbo va
landomis. Užsienyje apsilan
kiusiems kanadiečiams bus 
leidžiama kasmet be muito 
įsivežti pirkinių iki bend
ros $300 vertės. Pratęsiamos 
lengvatos naujų namų pirkė
jams. Liūdnom naujienom pri
klauso 6% prekybos mokesčio

klasių išsilavinimu. Pirme
nybė bus duodama turintiems 
augštesnį išsilavinimą. Tie 
5.000 jaunuolių atliks pagrin
dinį karinį apmokymą, galės 
įsigyti civiliniam gyvenimui 
naudingas profesijas. Jiems 
bus mokamas mėnesinis nau
joko $788 ir eilinio $819 atly
ginimas. Jie betgi nebus siun
čiami užsienin ir, paleisti 
atsargon, priklausys atsargi
nių karių C klasei.

EDMONTON, ALTA

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Steve Ignatavičius, b.a., b.phe, if.Ed.
patarnauja investacijų ir šėrų srityje.

Jis atstovauja bendrovei Housser a. Co. Ltd. (įsteigta 1917 m.), 
kuri yra narė The Toronto Stock Exchange, The Investment 
Dealers Association of Canada. Duodama nuolaida už patar
navimą iki 80% T.S.E. ir T.C.O. tranzakcijose.

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sgjungg

• 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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

ūda.
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo

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

ZlllCtatQ Simpson’s, 176 Yonge St.,/rliOIClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

(Atkelta iš 4-to psl.) 
kaktį. A. Dudaravičius paskaitė 
gražią ir išsamią paskaitą lie
tuvių ir anglų kalbomis. Sveikino 
lenkų ir latvių atstovai, linkėda
mi mūsų Tėvynei laisvės dienų.

Meninėje dalyje gražiai padai
navo N. Karosaitės vadovauja
mas chorelis, kurį sudarė: Daina 
ir Lydija Gudjurgytės, Rūta Reed, 
Elena Pevcevičiūtė ir N. Karo- 
saitė.

Pavakarieniavę visi linksmai 
pasišokom, pasidalinom įspū
džiais su savo draugais ir pažįs
tamais.

SUSITUOKė Angelė Augytė ir 
Kenneth Foyer vasario 12 d.

REKOLEKCIJOS IR SPAUDA. 
Kovo 9 d. sulaukėme svečio 
kun. K. Pugevičiaus, kuris atvy
ko vesti vietos lietuviams re
kolekcijų. Rinkomės ketvirtadie
nio, penktadienio ir šeštadienio 
vakarais. Šeštadienio vakarą, 
po pamaldų, turėjome bendrą va
karienę. Kun. K. Pugevičius 
mums rodė skaidres apie lietu
vių gyvenimą Sibire ir jų perse
kiojimus pačioje tėvynėje.

Kovo 13 d. rytą 10 v. dar turė
jome lietuviškas pamaldas. Pa
sibaigus joms, užkandom ir atsi
sveikinom su mūsų mielu svečiu, 
kuris išvyko j tolimesnę kelionę 
— Vankuverį tęsti savo pareigą 
vietos lietuviams.

Kun. K. Pugevičius ne tik stip
rino mus dvasiškai, bet ir sten
gėsi paskleisti žinių apie mūsų 
brolių ir sesių kančias paverg
toje tėvynėje, ypač svetimtaučiams 
Vakarų Kanadoje. Keturių dienų 
laikotarpyje jis sugebėjo rasti 
laiko pasikalbėjimams su trijų

Edmontono laikraščių reporte
riais.

Viename iš didžiausių dien
raščių “Edmonton Journal” buvo 
išspausdintas straipsnis “Soviets 
crack down on religion — priest” 
su kun. Alf. Svarinsko nuotrau
ka. Straipsnyje aprašyta apie 
kun. Alf. Svarinsko suėmimą ir 
kitų persekiojimus.

“Western Catholic” savaitraš
tyje buvo įdėtas straipsnis “Priest 
fights Soviet atheism” su kun. K. 
Pugevičiaus nuotrauka. Tame 
straipsnyje aprašo Lietuvoje ku
nigų, seselių, tikinčiųjų padėtį 
ir persekiojimus. Aprašo ir po
grindžio leidžiamą “Kroniką”.

Dar jo pastangomis buvo įdėtas 
straipsnis “Soviet lies to subject 
Christians show that they’ll lie 
to us too” “Alberta Report” (week
ly newsmagazine). Straipsnis laik
raštyje užėmė visą puslapį. Įdė
ta kun. K. Pugevičiaus nuotrauka, 
Klaipėdos naujos šventovės ir 
kitos su nugriautu bokštu ir pa
verstos koncertų sale. Tame 
straipsnyje rašoma apie sovietų 
melą. Buvo leista lietuviams pa
sistatyti šventovę, bet vėliau 
atėmė.

Šis didelis kun. K. Pugevičiaus 
darbas yra svarbus įnašas mūsų 
Albertoje. Niekas kitas to nėra 
padaręs. Mums patiems yra labai 
sunku prieiti. Apie mūsų paverg
tą tėvynę vietos kunigai labai 
mažai žino, nors kaikuriems yra 
dovanota knygų apie Lietuvos 
kunigų ir tikinčiųjų persekioji
mus.

Nuoširdžiai dėkojame uoliam 
lietuviui kunigui K. Pugevičiui, 
kuris, visai nematęs gimtosios 
tėvų žemės, sielojasi ir garsina

svetimtaučių tarpe Lietuvos kan
čias.

Ačiū jam už sustiprinimą mūsų 
dvasiniuose reikaluose. Garbė, 
Jums, kunige! Mes visuomet 
lauksime Jūsų!

Svečio globa rūpinosi J. Karo
sas. E.K.

Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės

Ledo ritulio varžybos įvyks ge
gužės 14-15 d.d. Toronte, Cen
tennial Arena patalpose. Varžy
bas rengia Toronto lietuvių le
do ritulio klubas. Varžybos vyks 
tik vyrų klasėje. Pagal paruošia
mąją registraciją dalyvauti ren
giasi šie vienetai: Toronto liet, 
ledo ritulio klubas (2 komandos), 
Hamiltono LSK Kovas, Detroito 
LSK Kovas (2), Bostono LSK Gran
dis, Čikagos ledo ritulio koman
da Lituanica (Liths) ir Montrea- 
lio LSK Tauras. Galutinis daly
vių skaičius ir varžybų pravedi- 
mo būdas paaiškės atlikus galu
tinę dalyvių registraciją. Infor
macijų teirautis pas varžybų va
dovą Rimą Kuliavą (297 Kennedy, 
Toronto, Ont. M6P 3C4, tel. (416) 
766-2996).

Lengvosios atletikos varžyboms 
jau užsiregistravo eilė pajėgių 
lengvaatlečių. Rimtos varžybos 
vyks vidutinio ir ilgo nuotolio bė
gimuose. Dalyvaus Saulius Kinde- 
ris iš Seattle, kuris pirmose žai
dynėse laimėjo 3 aukso medalius, 
A. Klemas iš Delaware, D. Rama
nauskas iš Detroito ir A. Choro- 
manskis iš Hamiltono, pasižymė
jęs maratono bėgikas. Metimų var
žybose dalyvaus Londono Tauro 
A. Barkauskas, daugkartinis mū
sų ir baltiečių meisteris. A.S.
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Gen. Lietuvos konsulas dr. 

J. Žmuidzinas balandžio 18 d. 
dalyvavo Ontario gubernato
riaus ir ponios John B. Aird 
priėmime, suruoštame Ontario 
parlamento sesijos atidary
mo proga.

Telefonu iš Vašingtono gau
ta žinia, kad vertintojų komi
sija.$2000 premiją už religi
nio turinio veikalą vienbalsiai 
1983.IV.24 paskyrė monografi
jai “Nemarus mirtingasis” (ar- 
kiv. Teofilius Matulionis), ku
rią išleido LKM Akademija. 
Vertintojų komisija — pirm, 
kun. dr. T. Žiūraitis, OP, na
riai — A. Vaičiulaitis, A. Ba
džius, V. Gureckienė, K. Čižiū- 
nas. Ją sudarė Ateitininkų Fe
deracijos valdyba. Premijuoti- 
ną veikalą ji atrinko iš 5 gau
tų darbų.

Tautos Fondo Kanadoje įga
liotinių ir narių informacinis 
suvažiavimas įvyko balandžio 
16 d. Toronto Lietuvių Namuo
se. Į suvažiavimą buvo atvykę 
ir pranešimus padarė VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis ir TF 
centro pirm. J. Giedraitis iš 
Niujorko.

Kanados Lietuvių Fondo su
važiavimas įvyko balandžio 23 
d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Išklausę pranešimus dalyviai 
svarstė daugiausia finansinius 
klausimus. Buvo siūloma bent 
50% investuojamo kapitalo lai
kyti lietuvių bankeliuose. Šis 
klausimas nebuvo išspręstas. 
Buvo pateiktas metinis balan
sas, sudarytas pagal tradici
nę lietuvišką sistemą ir pagal 
anglišką. Kadangi eiliniam na
riui sunku buvo suprasti skir
tingas jų pozicijas, nutarta 
patvirtinti tradicinį balansą 
— $616,781.98. Perėjimą į ang
lišką sistemą teks svarstyti 
sekančiam suvažiavimui. Tary- 
bon dvejų metų laikotarpiui 
išrinkti: H. Stepaitis (258 bal
sais). A. Bersėnas, jn. (258), 
H. Lapas (251), J. Bersėnas, 
sn., (251), Algis Pacevičius 
(249), K. Lukošius (220), dr. A. 
Pacevičius (202), Vikt. Dargis 
(193), V. Dauginis (182), Aug. 
Kuolas (180), P. Augaitis (162), 
P. Januška (152). Dalyvavo 81 
narys, su įgaliojimais atsto
vavęs 279 balsams. A.R.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija pasky
rė $1000 stipendiją Rasai Ma
žeikaitei, rašančiai diserta
ciją apie DLK Algirdo santy
kius su katalikų ir ortodoksų 
Bendrijomis.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo Antanas Basalykas, gyv. 
Toronte, $20, L. Narkevičius iš 
Mount Brydges, Ont., $20. Dėko
jame už aukas ir laukiame dau
giau. Vasario 16 gimnazijai 

remti komisija
A.a. Jonui Tumosai mirus, jo 

atminimui vietoje gėlių Mar- 
celius ir Stefa Meškauskai 
“TŽ” paaukojo $20.

Staigiai mirė balandžio 24 
d. savaitgalyje a.a. Jonas Tu- 
mosa, 65 m. amžiaus, žymus 
verslininkas, savo laiku turė
jęs radijo priimtuvų “Nord- 
mende” atstovybę Toronte ir 
duosniai rėmęs “T. Žiburius” 
bei kitas lietuvių institucijas. 
Palaidotas lietuvių kapinėse 
balandžio 26 d. Taip pat stai
giai mirė žymusis šachmatinin
kas, vienu metu buvęs Kana
dos meisteriu — a.a. Povilas 
Vaitonis, 71 m., Hamiltone. 
Palaidotas balandžio 27 d. lie
tuvių kapinėse.

A.a. Onos Kanapkienės at
minimui vietoje gėlių D. ir L. 
Stosiūnai “T. Žiburiams” paau
kojo $20.

A.a. Stasio Bekerio atmi
nimui vietoje gėlių “T. Žibu
riams” paaukojo $25 — Vanda 
Yčienė; po $20: Danutė Puze- 
rienė, Stefanija Miniotienė.

Stasys ir Bronė Prakapai, 
prisimindami jauną savo sū
nų Tomą, mėgusį lietuvišką 
spaudą, paaukojo “T. Žibu
riams” $50.

A.a. Tomo Prakapo atmini
mui Gražina ir Joe Szabo “T. 
Žiburiams” paaukojo $25.

Algis Nausėdas dirba Onta
rio gamtos išteklių ministeri
joje kaip vienas iš jos parei
gūnų. “The Globe a. Mail” 1983. 
IV.18 išspausdino Allan Robin
sono straipsnį, pagrįstą A. 
Nausėdo pareiškimais bei jo 
pateiktais duomenimis.

Baltiečių karinių organiza
cijų atstovų suvažiavime To
ronte dalyvavo ir Delhi DLK 
Gedimino šaulių kuopos atsto
vai su vėliava. Kuopai pirmi
ninkauja St. Jakubickas. Ku
rį laiką jis sirgo ligoninėje, 
šiuo metu sveiksta savo namuo
se Delhi, Ont.

Tautinėje lietuvių skautų 
stovykloje, kuri yra rengiama 
netoli Toronto, laukiama ne
mažai jūrų skautų iš JAV. Už
siėmimams truks inventoriaus. 
Toronto jūrų skautai prašo 
tautiečius paskolinti stovyk
los laikotarpiui ar padovano
ti burinių valčių, kurios, vai
kams išaugus ar nebesidomint, 
gal guli kur nors nenaudoja
mos. Skambinti A. Empakeriui 
tel. 622-5142 arba B. Stundžiai 
tel. 247-5634.

Inž. A. Zaparackas iš Detroi
to lankėsi “T. Žiburiuose” ir 
papasakojo apie savo patirtį 
radijo stoties administravime. 
Jo iniciatyva Detroito etninės 
grupės sudarė organizacinį 
vienetą, sutelkė pakankamą 
sumą lėšų akcijomis-šėrais, 
ir nupirko radijo stotį, kuri 
dabar tarnauja visom etninėm 
grupėm. Lietuviai joje turi 
programą 3 valandas į savai
tė (“Lietuviškų melodijų” ra
dijo valanda). Jai vadovauja 
A. Zaparackas. Atskirą pro
gramą iš kitos stoties trans
liuoja kartą į savaitę lietu
vių klubas. Šiai programai 
(“Lietuviškas balsas”) vado
vauja Kazys Gogelis.

Agr. VI. Sonda savo namuose 
artimųjų tarpe paminėjo savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Jis 
keliolika metų buvo KLK Kul
tūros Draugijos ir “Žiburių” 
spaudos bendrovės valdybose, 
ypač daug darbo įdėjo sujun
giant šias dvi skirtingo pobū
džio organizacijas. Reikėjo su
rasti jau po visą Ameriką pa
sklidusius “Žiburių” šėrinin- 
kus. Vieni pinigus atsiėmė, 
bet daugumas paaukojo “T. Ži
buriams”. Tuo būdu anais sun
kiais kūrimosi laikais buvo iš
gelbėta keli tūkstančiai dole
rių, kuriuos būtų reikėję už
šaldyti valdžios įstaigoje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

kurie lankė mane mano ilgos 
ligos metu, atsiuntė gėles, kor
teles ir kitokiu būdu guodė 
mane. Aš to niekad neužmiršiu.

Tegul Augščiausias laimina 
Jus.

Dėkinga —
Konstancija Butienė

“Tėviškės Žiburiu” spaudos baliuje Anapilio salėje, Toronte-Mississaugoje, didžiosios loterijos laimikius skirs
tant. Iš kairės: “TŽ” administratorė S. ANDRULIENĖ (rašo), KLK Kultūros Dr-jos “Žiburiai” pirm. dr. S. ČEPAS, 
dail. A. TAMOŠAITIS (kitiems ištraukęs laimingą bilietą). V. AUŠROTAS Nuotr. St. Dabkaus
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STASIUI BEKERIUI

I
 iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną RŪTĄ, dukras — VIRGINIJĄ, JULĘ, sūnų 
EDVARDĄ su šeima ir sūnų PAULIŲ giliai užjaučiame 

bei kartu liūdime-

V. Birštonas j. ir J. Birštoną!
J. ir K. Janulaičiai a. ir D. Keršiai

D. Puzerienė

“Aušros” sukaktis Toronte

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

(416) 233-3323
Pranas Barauskas 
Antanas Genys 
Juozas Gudas 
Vacys Žižys 
Arūnas Strasdas - 
bendradarbis Floridoje

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

(305)626-7406

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

CHOICE
IN THE

“Gintaro” 
subatvakaris

Balandžio 23 d. Anapilio sa
lėje metinį vakarą surengė to
rontiškis “Gintaras”, išaugęs 
į pajėgų ansamblį, apimantį 
150 šokėjų, dainos grupę ir mu
zikantų kapelą, kuri pasirodo 
koncertų atvejais. Gausūs žiū
rovai (apie 500), susirinkę erd- 
vion salėn, gėrėjosi salės pa
puošimu, kurio pagrindinė te
ma — pavasaris, sužaliavęs vai
nikais ir pražydęs gėlėmis. 
Scenos užuolaidas puošė silue- 
tinės šokėjų figūros, o viršu
tiniame scenos priekyje žėrė
jo sidabrinis įrašas: “Gintaras 
sveikina svečius”.

Kai tik pranešėja R. Žilins
kienė prašneko per mikrofoną, 
salės vidurin subėgo šokėjų 
armija, o scenoje sukosi gin
tarėliai. Juos lydėjo J. Govė- 
do sukurtas įžangos maršas. 
Po maršo sekė tautinių šokių 
pynė, kurion jungėsi viena gru
pė po kitos, atlikdama sudėtin
giausias figūras. Iš retesnių 
šokių pažymėtina Siaudelė ir 
Sukčius. Naujas dalykas toron- 
tiečiams buvo ir rateliai, su
kurti pagal populiarias lietu
vių dainas. Į kaikuriuos rate
lius, šalia muzikantų, jungėsi 
ir dainos grupė su solistu R. 
Paulioniu (vienoje dainoje tal
kino ir sol. R. Strimaitis).

Antroje dalyje atskirai pa
sirodė dainos grupė, vadovau
jama G. Paulionienės ir Ž. Ši- 
lininkaitės. Publika kažkodėl 
dainomis mažiau domėjosi, sa
lės gale buvo girdėti apygar- 
siai pokalbiai. O dainavimas 
buvo puikus! Ta pati publika 
būtų jo daug maloniau klausiu
si pirmoje dalyje.

Po meninės programos sce
noje išsirikiavo “Gintaro” va
dovai J. ir R. Karasiejai, šo
kių mokytojos — D. Nausėdie
nė, R. Yčienė, R. Karasiejie- 
nė, G. Paulionienė, Ž. Šilinin- 
kaitė; muzikantai — J. Balei- 
šis, A. Biskytė, L. Daukša, C. 
Goudie, A. Kairys, J. Kriščiū- 
nienė, V. Šilininkas. Gėlės ir 
dovanos išreiškė nuoširdžią vi
sų padėką taip uoliai dirban
tiems su jaunimu vadovams. 
Žodžiu tą padėką išreiškė tė
vų komiteto pirm. R. Žilins
kienė.

Žiūrovų eilėse buvo matyti 
Mississaugos miesto burmistre 
H. McCallion, Tautinių Šokių 
Instituto pirm. G. Gobienė su 
p. Gobiu iš Detroito, p. Bace
vičiai iš Čikagos ir kt. Visi 
sočiai vaišinosi J. Bubulienės 
paruoštu maistu, laukė loteri
jos ir laimės šulinio laimėji
mų. Visų nuotaika buvo subat- 
vakarinė, išreikšta liaudies 
posakiu: “Subatvakaris — toks 
laikas: šoka senas, džiaugias 
vaikas; visi gražiai pasirėdę 
pamiršta vargus ir bėdas”. Bv.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man 

surengtą mergvakarį. Ypač 
esu dėkinga savo tetai Mari
jai Stundžienei ir dailininkei 
Aldonai Totoraitienei, taip 
pat visoms prisidėjusioms ren
gėjoms ir viešnioms, kurios 
taip gausiai dalyvavote mano 
mergvakaryje.

Jūsų dovanos ir darbas bus 
man niekad neužmirštamas 
prisiminimas.

Visoms dėkinga —
Daiva Šlenytė
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UZDAR YMO 
BANKETĄ,

kuris įvyks liepos 3 dieną “Conrad Hilton” 
viešbutyje Čikagoje, bilietus prašoma įsigyti iš anksto, 
nes vietų skaičius ribotas. Bilietų kainos - $27.50 suaugusiems, 
$20.00 jaunimui. Užsakymus siųsti kuo greičiau - ‘‘Gifts Interna
tional’’ (J.Vaznelio prekyba), 2501 W. 71stSt., Chicago, IL60629, 
USA. Tel. (312) 471-1424. Čekius rašyti "Lithuanian World 
Festival, Inc. ”

Basanavičinės “Aušros” 100 
metų sukaktį Toronto lietu
viai paminėjo specialia iškil
me balandžio 24 d. Lietuvių 
Namuose. Ją surengė specia
lus komitetas, sudarytas iš 
atstovų — KLB krašto valdy
bos, KLB Toronto apylinkės 
valdybos, visų trijų parapijų, 
LN kultūrinės veiklos komisi
jos ir žmogaus teisių komi
teto.

Dr. J. Basanavičiaus pratar
mę (“priekalbą”) iš “Aušros” 
perskaitė A. Petrauskas. Ha
miltono Aušros Vartų parapi
jos choras, vad. D. Deksnytės- 
Powell, padainavo Č. Sas-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

“Atžalyno” vakaras
Torontiškis “Atžalynas” me

tinį savo vakarą surengė ba
landžio 16 d. Lietuvių Namų 
Mindaugo salėje. Tai buvo iš 
eilės dvyliktas vakaras, kuria
me nestokojo žiūrovų, kaip ir 
ankstyvesniuose atžalyniečių 
vakaruose. Visiems rūpėjo, 
kaip pasirodys atžalyniečiai 
su nauja vadove — Lilija Zen- 
kevičiūte-Pacevičiene, kuri 
savo laiku garsėjo kaip viena 
geriausių šokėjų. Pasirodė, 
kad naujoji vadovė, padeda
ma kitų, paruošė gražią pro
gramą, kurią atliko šimtinė 
jaunų šokėjų. Vyravo jau ne
kartą matyti tautiniai šokiai, 
reikalaujantys nemažo miklu
mo. Ypač įspūdingas buvo pas
kutinis šokis, kurin įsijun
gė visos šokėjų grupės.

Be minėtos vadovės, atža- 
lyniečius tautinių šokių moko 
— Vida Javaitė-Tirilienė, Vi
da Dovidaitytė, Vida Vitkū- 
naitė, Daiva Krivaitė, Marytė 
Gudauskaitė-Hurst.

Tautiniams šokiams grojo 
akordeonistai — D. Pargaus- 
kaitė, J. Olekaitė-Krikščiūnie- 
nė, K. Deksnys, E. Punkrys, 
Kairys, smuikininkai R. A. 
Bankai.

Visiems nuoširdžiu žodžiu 
padėkojo tėvų komiteto var
du V. Dauginis. Vaišių metu 
svečių stalus aptarnavo pa
tys atžalyniečiai, tęsdami 
gražią tradiciją. Maistą pa
ruošė E. Juknienė. Šokiams 
grojo orkestras “Malūnas”. 
Daug ką aplankė loterijos lai
mė. Nb.

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

Sudbury, Ontario
TAUTINIŲ GRUPIŲ FESTIVA

LIS. Daugiakultūrės organizaci
jos nariai, 17 tautybių, vadovau
jami “Folk Arts Council”, suruošė 
trijų dienų festivalį — “Velykos 
pasaulyje”. Renginiai vyko miesto 
ir apylinkės valdžios pastatuose. 
Programoje: tautinio meno paro
dos, maisto gaminiai, meninės 
programos, tautiniai šokiai, fil
mai, muzika, dainos, tradiciniai 
Velykų pasirodymai, paskaitos ve
lykinėmis temomis. Kiekviena 
tautybė aiškino savo velykinius 
papročius. Kaikurios tautybės 
turėjo gražiai dažytus margučius.

Lietuviams vadovavo KLB Sud- 
burio apylinkės valdybos atsto
vas Juozas Bataitis ir Jadvyga La- 
buckienė. Lietuvių tautodailės 
parodoje matėsi vertingi rodiniai 
— gintaro dirbiniai, medžio dro
žiniai, tautinės juostos, audiniai, 
spauda, laikraščiai, o ant kepinių 
stalo matėsi ežiukai, beržo šakos, 
grybai, zuikiai, skrybėlė, “napo- 
leonas”, raguolis (gautas per To
ronto lietuvius — J. Bataičio do
vana), margučiai ir kt.

Visais renginiais ir kepiniais rū
pinosi Jadvyga Labuckienė, Sigu
tė Rudienė, Nijolė Paulaitienė, 
Marija Venskienė, o joms padėjo 
Ida Raškevičienė, Audra Albrech- 
tienė, Juzė Gatautienė.

Lietuviško maisto kepinių sky
rius — stalas buvo geriausias iš 
visų 17 dalyvavusių tautybių, 
“Folk Arts Council” festivalio ko
misija jam paskyrė pirmą vietą.

Meninę programą atliko Joana, 
Diana ir Vida Stankutės. Festiva
lio dalyviai buvo labai patenkin
ti ir nesigailėjo joms katučių.

Jadvyga Labuckienė parodė, 
kaip ritinėjami margučiai, o Vin
cas Deveikis atnešė didžiulį krep
šį margučių. Dalyviai, o ypač jau
nimas, buvo taip sužavėtas, kad 
apie 60 jaunuolių visą popietę 
praleido margučius ritinėdami. 
Marija Venskienė rodė ir aiškino 
tautinių juostų audimo meną. J. 
Labuckienės “Velykinės lietuvių

Aukos Tautos Fondui Toronte
Tautos Fondo suvažiavimo 

proga aukojo: $100 dr. A. Pace
vičius; $70 Aldona Genčiuvie- 
nė; $52 Juozas Tamulionis; $50 
Algis Pacevičius; $25 J. Karka; 
$20 — J. V. Dagiliai, B. Laučys; 
$10 — A. Patamsis, M. Račys, 
J. Rukša, B. Stalioraitienė, G. 
M. Šernas; $5 — P. Kanopa, V. 
Skukauskas, V.Smilgienė; $2 — 
J.P..L.N.

Nuoširdi padėka visiems au
kojusiems. Reiškiame didžią 
padėką suvažiavimo šeiminin
kei Aldonai Genčiuvienei, ku
ri visą savo darbą paaukojo 
Tautos Fondui. Dėkojame St. 
Dapkui už nemokamai padary
tas nuotraukas, O. Indrelie- 
nei ir A. Stepaitienei — už 
patarnavimą prie Tautos Fon
do stalo suvažiavimo metu.

Tautos Fondo 
atstovybė Kanadoje

tradicijos” ir “Lietuviškų juos
tų audimas” atspausdinti lapai 
buvo dalinami festivalio daly
viams. Paskutinę festivalio die
ną įvyko bendros ekumeninės pa
maldos. Pagrindinis kalbėtojas — 
Sault Ste. Marie vyskupas Alek
sandras Carteris. Apie festivalį 
rašė “The Sudbury Star” ir “Nor
thern Life”, atspausdino didelę 
nuotrauką lietuvių parodos stalo 
ir tautiniais drabužiais apsirė
džiusių rodinių aiškintojų Sigu
tės Rudienės ir Idos Raškevičie- 
nės. Taip pat viskas buvo parody
ta per kabelinės televizijos VII 
kanalą. J. Kručas

nausko “Sužadinkim Lietuvą” 
(žodžiai Maironio-Vydūno). 
Įvadinį žodį tarė KLB Toronto 
apyl. pirm. adv. A. Pacevičius, 
kviesdamas paskaitai prof. A. 
Klimą iš Ročesterio.

Pastarasis gero pusvalan
džio paskaitoje vaizdingai 
atkūrė lietuvių tautos būklę 
anuo metu, jos varganą prie
spaudą ir jaunų aušrininkų 
pastangas žadinti tautinę są
monę, vedančią į atgimimą ir 
nepriklausomos valstybės at
kūrimą. Jis pateikė visą eilę 
įdomių faktų apie “Aušros” 
leidybą, redaktorius, prenu
meratorius, skaitytojus. Baig
damas pabrėžė, kad anos “Auš
ros” siekiai atskamba dabar
tinėje Lietuvos pogrindžio 
“Aušroje”.

Antroji iškilmės dalis bu
vo skirta poezijai ir dainai, 
susijusioms su “Aušros” sie
kiais. R. Sakalaitė-Jonaitie- 
nė ir aktorė A. Dargytė-Byš- 
kevičienė deklamavo “Aušro
je” spausdintos poezijos, so
listės A. Pakalniškytė ir S. 
Žiemelytė padainavo B. Bud- 
riūno, J. Žilevičiaus, J. Stan
kūno, St. Gailevičiaus kompo
nuotų dainų. Hamiltono A V 
par. choras atliko J. Nauja
lio kompozicijų. Pabaigai so
listės A. Pakalniškytė, S. Žie
melytė ir Hamiltono AV par. 
choras, diriguojamas D. Deks- 
nytės-Powell, įspūdingai pa
dainavo J. Bertulio “Su dai
na į tėvynę”. Visiems labai 
ištvermingai ir sklandžiai 
akompanavo muz. J. Govėdas.

Užbaigos ir padėkos žodį 
tarė LN pirm. V. Dauginis, o 
rengėjų vardu gėlėmis apdo
vanojo visus programos atli
kėjus dr. M. Uleckienė. Gau
sūs dalyviai (apie 400) vaiši
nosi kava, domėjosi išstaty
tu originaliniu “Aušros” eg
zempliorių ir aukojo žmogaus 
teisių komitetui, remiančiam 
dabarties aušrininkus paverg
toje Lietuvoje. Scena buvo 
papuošta V. Pačkausko pieši
niais. Dl.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Advokatas 
PETRAS K. Š1MONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai-
prie Royal York jstaig0S (416) 231-4138
Toronto, Ontario *****
M8X 1C5 namų 249-2637

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Gegužės 19 Birželio 30
Birželio 16 Liepos 21

Rugpjūčio 11
Rugsėjo 1
Rugsėjo 29

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

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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

DRESHER REAL ESTATE BROKERS

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

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

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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Svarbus parapijų ir organizacijų

suvažiavimas, 
► rengiamas KLK Centro, įvyks 
balandžio 30, šeštadienį, 

Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose.

BUS Svarstomi kazimierinių metų (1984) planai bei 
renginiai Toronte: pasaulio lietuvių katalikų kongresas, opera- 
misterija, pamaldos, leidiniai ir t.t.

Suvažiavimo pradžia — 10 v.r. (registracija — nuo 
9 v.r.). Mišios - 12.30 v.p.p. Rašytojo Vytauto VOlertO 
paskaita - 2 v.p.p. Parodų salėje. Dalyvauti kviečiama ir 
plačioji visuomenė. _ ...Rengėjai

karalaitės bailius 
balandžio 30, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Toronto Lietuvių Namų Mindaugo menėje

Šilta vakarienė, turtinga loterija, šokiai, 
įdomi programa ir ypatingas svečias.

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto 
— sekmadieniais po pamaldų Prisikėlimo parapijoje, 
Anapilyje ir Lietuvių Namuose, o šiokiadieniais — 
pas L. Kuliavienę (tel. 236-1048 arba 766-2996).

Bilietų kainos: suaugusiems — $12.50, 
pensininkams ir studentams — $11.00

MONTREAL

TORONTO"
Anapilio žinios

— Lietuvos kankinių šventė, 
šios parapijos atlaidai, gegužės 
1, sekmadienį. Pagrindinės Mi
šios su procesija — 4 v:p.p. Lie
tuvos Kankinių šventovėje. Kon- 
celebracines Mišias su dalyvau
jančiais kunigais atnašaus vysk. 
V. Brizgys ir teiks vaikams Su
tvirtinimo sakramentų. Pamokslą 
sakys kun. dr. J. Gutauskas. 
Specialus autobusas iš Isling- 
tono požeminio stoties maldinin
kus veš tiktai 3.30 v.p.p., o iš 
Anapilio — 6 v.v. Negalintiems 
dalyvauti popietinėse pamaldo
se bus laikomos Mišios 10 ir 11 
v.r.

— Motinos Dienos pietus ruošia 
jaunų šeimų sekcija gegužės 8, 
sekmadienį, 1 v.p.p., Anapilio 
salėje. Bilietai gaunami sekma
dieniais po pamaldų par. salėje 
ir pas dr. E. Birgiolą 274-3967 
(vakarais).

— Ruošiasi tuoktis Andrius 
Stonkus su Nancy Nicholson.

— Pakrikštyta Rūtos (Vinskai- 
tės) ir Rocco Patafio dukrelė 
Deanna-Jennifer.

— Paaukojo parapijai: A. ir J. 
Kanapkos $100, Eug. Stunguris 
$100, L ir H. Petkai $50.

— Mokslo metų užbaigimo proga 
rengiamos rekolekcijos jaunimui 
14-19 m. amžiaus gegužės 6-8 d.d. 
Vadovaus kun. A. Saulaitis, SJ, 
ir sesuo Igne Marijošiūtė. Regis
truotis pas L. Garbaliauską 277- 
3551 arba Z. Prakapaitę 233-4486.

— Mišios gegužės 1, sekmadienį, 
10 v.r. — už kun. Joną Sprainai- 
tį, 11 v.r. ir 4 v.p.p. — Lietuvos 
Kankinių garbei.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gegužės 1, sekma

dienį, 9.30 v.r., laikys parapijos 
tarybos nariai. Kun. P. Dilys grįš 
iš Čikagos gegužės 4 d.

— Moterų draugijos posėdis — 
gegužės 1, sekmadienį po pamal
dų, pas M. Tinginienę, 1 Lauder 
Ave., Toronto. Tel. 656-0893.

— Pamaldas Motinos Dieną — 
gegužės 8, sekmadienį, įprastu 
laiku laikys kun. P. Dilys.

— Parapijos tarybos posėdis
— gegužės 10 d., 7.30 v.v., šven
tovėje.

— Moterų draugijos bazaras
— gegužės 7, šeštadienį, šven
tovės patalpose nuo 9 v.r. iki 
2 v.p.p. Turintieji ką paaukoti 
prašomi palikti daiktus švento
vėje po pamaldų arba perduoti 
E. Šturmienei.

— Biblijos apmąstymai — ge
gužės 11,19 ir 26 d.d., 7 v.v.

Lietuvių Namų žinios
— Pagal nusistovėjusią tradi

ciją, gegužės 8 d. LN pagerbs lie
tuves motinas. Tam tikslui popie
tė vyks Mindaugo menėje II augš- 
te. LN Vyrų Būrelis yra šios po
pietės rengėjas. Birželio 19 d. 
bus Tėvo Diena, rengiama LN Mo
terų Būrelio.

— Ryšium su “Aušros” šimtme
čio sukakties minėjimu LN popie
tėje turėjome daug svečių iš JAV 
ir iš tolimesnių Kanados vieto
vių.

A.a. Onos Kanapkienės at
minimui vietoje gėlių “T. Ži
buriams” paaukojo po $20 — 
H.A.J. Puodžiūnai, Bruno ir 
Salomėja Jedrych; Emilija 
Kvederienė — $15.

Sol. Nelė Paltinienė ir inuz. 
Arvydas Paltinis, buvęs Klai
pėdos “Kopų balsai” estradi
nio ansamblio vadovas ir diri
gentas, neseniai iš Lietuvos 
apsigyvenę Mannheime, V. Vo
kietijoje, atvyksta į JAV ir 
Kanadą. Koncertas Čikagoje, 
globojamas “Margučio”, įvyks 
gegužės 8 d. Koncertas Toron
te, globojamas radijo progra
mos “Tėvynės prisiminimai”, 
įvyks gegužės 15, sekmadienį, 
5 v.p.p., Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje. Koncertas 
Detroite, globojamas “Lietu
viškų melodijų” radijo pro
gramų, įvyks gegužės 22 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos — kas

dien 7 v.v., šeštadieniais — po 9 
v. Mišių, sekmadieniais — po 11.30 
v. Mišių.

— Rekolekcijos 14-19 m. jauni
mui bus gegužės 6-8 d.d. Vadovaus 
kun. A. Saulaitis ir seselė Igne 
Marijošiūtė. Informacijas teikia 
Z. Prakapaitė 233-4486 ir D. Čup- 
linskas 533-7425.

— Ruošiasi tuoktis: Vida Bum- 
bulytė su Robert White.

— Balandžio 19 d. palaidoti — 
a.a. Stasys Lorr-Sabaliauskas, 
79 m., ir a.a. Stasys Bekeris, 61 
m.; balandžio 20 — a.a. Petras 
Sosnowski, 97 m.; balandžio 21
— a.a. Augustinas Bartnikaitis, 
93 m.; balandžio 22 iš laidotu
vių namų palydėtas į York kapi
nes a.a. Jonas Mažeikis, 84 m.; 
balandžio 27 palaidotas a.a. Jo
nas Tumosa, 65 m.

— Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės — gegužės 1, sekmadienį, 
per 11.30 v. Mišias, pirmosios 
Komunijos — per 10 v. Mišias. 
Sutvirtinimo sakramentą teiks 
vysk. V. Brizgys.

— Pakrikštytas: Kurt-Charles, 
Robert ir Irenos (Vaičiūnaitės) 
Musgrove sūnus.

— Parapijai aukojo: J. Marcinė- 
nienė $200, T. A. Žiliai $150; po 
$50 — St. B. Prakapai, A. Bliūdžius, 
E. V. Sondos, L. G. Matukai, R. 
H. Simanavičiai, A. Gačionis, E. 
Senkuvienė; $40— U. Žilinskienė; 
religinei Lietuvos šalpai — E. Sen
kuvienė $50.

— Mišios gegužės 1, sekmadienį, 
8 v.r. — padėkos intencija, 9 v.r.
— už Motinos Dienos novenai pa
vestas gyvas ir mirusias motinas, 
10 v.r. tretininkų intencija, 11.30 
v.r. Sutvirtinimą priimančiųjų 
intencija, 7 v.v. — už Antaną ir 
Aušrą Sapijonius.

Parapijų ir organizacijų at
stovų suvažiavimas, rengiamas 
KLK Centro, įvyks balandžio 
30, šeštadienį, Toronto Prisi
kėlimo Parodų salėje. Regis
tracija — nuo 19 v.r., suvažia
vimo pradžia — 10 v.r. Bus pa
rapijų ir organizacijų praneši
mai, svarstomi kazimierinių 
metų (1984) planai, ypač lie- 
čiantieji Kanadą. Mat 1984 m. 
rugsėjo pradžioje Toronte ren
giamas religinis pasaulio lie
tuvių katalikų kongresas su 
plačia liturgine, akademine 
ir menine dalimi (opera-miste- 
rija). Suvažiavimo Mišios — 
12.30 v.p.p. Prisikėlimo šven
tovėje. Rašytojo V. Volerto, 
vyriausio kazimierinių metų 
komiteto pirmininko, paskai
ta — 2 v.p.p. Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti ne tik pa
rapijų tarybų nariai ir orga
nizacijų atstovai, bet ir pla
čioji visuomenė.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis — gegužės 3, ant
radienį, 7 v.v., Lietuvių Na
mų Vytauto D. menėje. Valdy
ba kviečia tarybos narius da
lyvauti ir organizacijas atsiųs
ti savo atstovus. Pastarieji 
prašomi informacijų reika
lams paruošti 1983-84 m. sa
vo renginių sąrašus ir juos 
įteikti valdybos sekretorei. 
Posėdyje gali dalyvauti ir ki
ti Bendruomenės nariai, kurie 
domisi visuomenine veikla.

Jieškantiems darbo studen
tams federacinė Kanados vy
riausybė Toronte atidarė įdar
binimo įstaigą Gallerie Mali 
(kampas Dufferin-Dupont). Jai 
vadovauja Helen Chadwick. 
Antra tokia įstaiga bus atida
ryta gegužės 2 d. Ontario 
Place ir CNE srityje. Jai va
dovaus Heidi Zetsche. Abie
jose įstaigose registruojami 
darbdaviai ir darbo jieškan- 
tys studentai. Darbo valandos 
kasdien 8.30-4.30, išskyrus 
savaitgalius. Tel. 766-8131.

Lietuvos Kankinių parapijos jaunų šeinių sekcija 
š.m. gegužės 8, sekmadienį, 12.30 v.p.p., Anapilio salėje rengia

I

POPIETI
su menine programa ir pietumis (šilti valgiai su vynu).
Meninę programą atliks jaunimas, pietus paruoš J. Bubulienė.

Stalas šeimai - nuo 6 iki 14 asmenų; kaina: suaugusiems - $9.00, 
vaikams nuo 1 iki 7 metų - nemokamai, vaikams nuo 7 iki 14 m. - $3.00.
Stalai numeruoti ir užsakomi iš anksto pas dr. E. Birgiolą tel. 274-3967.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų

Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas

II 
PASAULI 
LIETUVIU 
DIENOS

1983 
CHICAGO

ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PASAULIO 
LIETUVIŲ LEDO 

RITULIO ŽAIDYNĖS 
1983 metų gegužės 14, šeštadienį,

Dalyvaus ledo ritulio komandos iš Bostono, Čikagos, Detroito, Hamiltono, Montrealio, Toronto, 
žaidynės vyks nuo 9 v. ryto iki 6 v. vakaro Centennial Park Arena, Etobicoke
įėjimas ir programa suaugusiems — $2.00, vaikams (žemiau 12 m.) — nemokamas 

Gegužės 14, šeštadienį, 7.30 vakaro didžiojoje Lietuvių Namų salėje įvyks 
žaidynių balius. Dalyvaus visi žaidėjai ir svečiai.
Bilietai (iškaitant šiltą vakarienę ir šokius): suaugusiems — $12.50, 
pensininkams ir studentams — $11.00

Bilietai užsakomi iš anksto pas Rimą Kuliavą (416) 766-2996 Toronte

JAU LAIKAS REGISTRUOTI VAIKUS!!!
Šiais metais Toronto Prisikėlimo parapijos stovyklavietėje 

Wasagoje įvyks dvi vaikų stovyklos:

1. liepos 3 -16 dienomis 
vaikams 6-16 metų amžiaus, 
mažai ar visai nemokantiems 
lietuviškai

2. liepos 17-30 dienomis 
vaikams 6-16 metų amžiaus, 
laisvai kalbantiem lietuviškai

Programa paruošta atsižvelgiant į vaikų amžių, lietuvių kalbos mokėjimą ir įdomumą.

Registracija — nuo balandžio 17 iki birželio 1 dienos.
Kadangi bus daug stovyklautojų iš įvairių miestų, vieta garantuojama tiktai tiems, kurie per tą laiką bus 
užsiregistravę. K q

1 sav. 2 sav.
1 vaikui $85. $145.
2 vaikam $145. $260.
3 + $200. $355.

arba rašykite:

JAimiMO STOVYKLOS 
1011 College St.

Ontario 
M6K3B3 
Canada

REGISTRACIJOS reikalais skam
binti Lina Kuliavienė (416) 766-2996 
Rūta Jaglowitz (416) 769-3275 
Atsiųsime registracijos lapus lietuvių 
ir anglų kalbomis, programas, reikme
nų sąrašą stovyklos taisykles ir kt.

Ontario provincijos sveika
tos ministeris L. Grossmanas, 
balandžio 20 d. “Harbour 
Castle Hilton” viešbutyje su
kvietęs spaudos konferenciją, 
pranešė, kad Ontario vyriausy
bė skiria $1.5 milijono visuo
menės supažindinimui su ner
vų ligų paliestais ligoniais. 
Visuomenė turinti suprasti, 
kad tokie ligoniai gali pasveik

ti. Juos reikia atitinkamai 
priimti į visuomenę, jiems pa
gelbėti, parūpinti atitinkamus 
darbus. Kanadoje kas šeštas 
asmuo yra turėjęs didesnį ar 
mažesnį nervinį sutrikimą. 
Šiuo metu Ontario nervų ligo
ninėse yra apie 5.000 ligonių. 
Šioje konferencijoje dalyvavo 
ii- Margarita Birch, provinci
jos vyriausybės socialinių rei

kalų ministerė. Į klausimus at
sakinėjo min. L. Grossmanas 
ir G. Baldwin, Kanados psichi
nės sveikatos draugijos pirmi
ninkas. Iš “T. Žiburių” daly
vavo V. Matulaitis.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
ir virtuvė arti Lietuvių Namų ir 
požeminio traukinio. Skambinti 
tel. 536-1785 Toronte.

Nepaprastai iškilmingai ir su 
pakilia nuotaika visa Montrea
lio lietuviškoji visuomenė at
šventė Šv. Kazimiero parapijos 
75 metų sukaktį. Didžiulis, pasi
gėrėtino meninio lygio koncer
tas, iškilmingos šv. Mišios, daly
vaujant daugybei organizacijų, 
vyskupui V. Brizgiui, arkivysku
pui, P. Gregoire, dideliam skai
čiui kunigų, praturtino šią šven
tę ir sustiprino viltį, kad ši para
pija dar ilgai gyvuos. Inž. J. Da
nio pastangomis Šv. Kazimiero pa
rapija susilaukė puikaus leidinio, 
kurio puslapiuose įamžinta pa
rapijos įsikūrimo ir gyvavimo is
torija.

AV parapijos šventovėje du vai
kai priėmė pirmąją Komuniją — 
D. Piešina ir T. Pellettier. Juos 
paruošė seselė Palmira. Per Mi
šias giedojo solistas A. Keblys.

Irena Adamonytė buvo išvyku
si į Čikagą apžiūrėti architektū
rinių paminklų. Ji McGill univer
sitete studijuoja architektūrą ir 
panašaus pobūdžio ekskursijos 
yra rengiamos kiekvienais me

tais į skirtingas vietoves. Ki
tais metais numatoma aplankyti 
Bostoną. Būdama Čikagoje, Irena 
aplankė Jaunimo Centre dail. 
Prano Domšaičio dailės parodą.

A.a. Olimpija Martusevičienė 
mirė ir palaidota iš AV šven
tovės, palikusi liūdinčius vyrą 
Mykolą ir dukterį Aleksandrą.

Jonas Adomaitis buvo susirgęs 
ir operuotas Royal Viktorijos li
goninėje. Jis yra veiklus “Rūtos” 
klubo narys. N.B.

“Lito” nariams
Ryšium su remontu ge
gužės ir birželio mėnesiais 
“Litas” persikelia į pirmąjį 
klebonijos augštą. Adres
as ir telefonas palieka toks
pat.
Nuo gegužės 1 d. sekmadie
niais nedirbs.

VEDĖJAS

NORMALĖJA DRAUDŲ PADĖTIS
Draudų kainos jau nekyla.
Daugelyje draudos sričių pastebimas kainų 
mažėjimas.
Patirtis parodė, kad bendrovės, ėmusios 
augštesnes kainas, turėjo nusileisti, o bendro
vės, ėmusios žemesnes kainas, neturi kitos 
išeities, kaip tik pakelti.

KAIP YRA SU JŪSŲ 
DRAUDOS REIKALAIS 

ŠIANDIENĄ?
Verta patikrinti draudos sąlygas ir kainas!

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL: 722-3545

PASTABA: Ši informacija apima Kvebeko provinciją.

I f TAt* montrealio lietuvių ■H Am kredito unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas:>66-5827

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 = DUODA
1 metų .................... .........  9.25% PASKOLAS:

Terminuoti indėliai:
1 metų .................... .............9 % nekilnojamo
180-364 d............ .........  8.25% turto,
30-179 d............... .............8 % asmenines ir
Trumpalaikius indėlius prekybines.
už $20,000 ir daugiau Paskolos

Taupomosios sąskaitos: - mirties
specialios ...;......... .......... 7.75% = atveju
su drauda ............. .......... 7.50% apdraustos

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 
19 metų. Ji priima pacientus ir to
liau. Iškaba nuimta saugumo sume
timais, vengiant nesąžiningų pra
eivių. Tel. 533-8008.

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.

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.

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 į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

ESU LIETUVIS NAŠLYS - noriu 
susipažinti su lietuvaite 50-55 me
tų amžiaus. Rašyti “Dobilui” Tė
viškės Žiburių adresu.

REIKALINGAS BUTAS —du kam
bariai ir virtuvė be baldų ramiam 
nerūkančiam pensininkui. Skam
binti tel. 762-0367 Toronte.

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

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

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


