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“Stebuklingi malūnai”?
Jaunimo stovyklavimas išeivijoje tapo nebeatski

riama vasaros atostogų dalimi. Ypač tai būdinga jau vi
sam organizuotam jaunimui. Kai tik artėja vasara, su
bruzdama oganizuoti stovyklas. Tėvai į stovyklavimą 
žiūri kaip į papildomą jų vaikų auklėjimo veiksnį, ypač 
lietuvybės išlaikymo srityje. Vaikams gi yra gera proga 
pabdti vieniems be tėvų, pagyventi skirtingose sąlygose 
su draugais, turėti nuotykių, užmegzti naujų draugysčių. 
Vadovai būna pastatyti tarp tėvų ir vaikų. Jiems rūpi, 
kaip užimti stovyklautojus, kad jie būtų laimingi, kad 
išmoktų kaikurių dalykų, kurių neįmanoma išmokti mies
te, kad būtų drausmingi, kad kalbėtų lietuviškai, kad 
laikytųsi nustatytos tvarkos.

Visų norai ir pageidavimai yra natūralūs ir lengvai 
suprantami. Visi planai ir programos prieš stovyklas 
sudaromi taip, kad tie norai derintųsi. Ir tai nėra sunku 
padaryti stovyklų planavimo posėdžiuose. Kiek sunkiau 
pasidaro, kai reikia visa tai praktiškai pačioje stovyk
loje išbandyti. Žinoma, pirmiausia visa tai priklauso nuo 
vadovų, jų pasiruošimo, sugebėjimo, pažiūrų į vadovavi
mą ir pavyzdžio.

Tėvai, leisdami vaikus į stovyklas, pirmiausia tei
raujasi, kas joms vadovaus. Tai įsidėmėtina visiems, 
kurie stovyklas organizuoja. Tačiau taip pat yra žino
tina, kad tos stovyklos nėra kokie “stebuklingi malūnai”, 
kurie per dvi savaites sugebėtų vaiką pakeisti: štai, jis 
ar ji po stovyklos kalba su draugais tik lietuviškai, 
domisi mūsų spauda, savanoriškai dalyvauja minėjimuo
se, yra drausmingi, mandagūs, pilni idealizmo.

Kas tikisi tokių “stebuklų”, turi labai nusivilti. Tai 
būtų visiškas stovyklų naudos nesupratimas, lygiai 
toks, kokį kartais pareiškia ir lietuvių mokyklų adresu: 
girdi, mokyklą baigęs vaikas dar su klaidom rašo lietu
viškai. Ir vasaros stovykos, ir lietuviškos mokyklos tėra 
tie vandens lašai, kurie labai nejučiomis per ilgesnį 
laiką akmenį pratašo, jei nevisai, tai bent įkerta taip 
giliai, kad to žmogui pakanka visam gyvenimui.

Tik toks požiūris pateisina vadovų pastangas padėti 
šeimoms, kurios tačiau nevisada ir toli gražu nevisos iš
tiesia pagalbos ranką, kai reikia. Atvirkščiai — neper- 
mąstytos kritikos dulkių pilni susirinkimai. Ak, kad 
taip galima būtų susidoroti su tuo “stebuklingu malūnu” 
— už $150 iškristų puikiausias produktas. O gal antra 
tiek pridėjus, galima būtų pasamdyti profesijonalus? 
Juk čia beveik viską galima nupirkti. Negi to auklėjimo 
galingasis doleris negalėtų įveikti? Deja, dar nėra duo
menų manyti, kad išjungus tėvų rūpestį, bendradarbia
vimą, reikiamą pagalbą, būtų galima džiaugtis pasise
kimais. Išeities nėra — reikia žiūrėti į rimtus dalykus 
rimtai ir realiai, žvelgti į save ir nuo savęs pradėti, užuot 
sėdėjus anoje pusėje nepermatomos tvoros.

Šeimos, kurios laikosi drauge, tėvai, kurie atranda 
laiko savo vaikams (ar kitaip galėtų būti?), gali tikėtis 
auklėjimo papildymų už jų namų sienų. Bet kas mėgina 
kitaip, tegu prisimena, kad niekas dar už pinigus nėra 
“pagaminęs” geresnio žmogaus. Stiprus ekonominis pa
grindas, pinigų dalinimas kad ir lietuviškiems reika
lams toli gražu negali atstoti tautinio aktyvumo, kuria
me ir jų vaikai užkrečiami judėti. Todėl jų domėjimasis 
jaunimo organizacijų veikla, glaudūs ryšiai su mokyklų 
mokytojais ir visais tais, kurie jų vaikams rodo lietuviško 
auklėjimo kelius, yra būtini ir gyvybiniai dalykai. (Iš
traukos iš laikraščių: “Į tėvų susirinkimą atsilankė 
8 tėvai” ... Įspūdingame mergvakaryje dalyvavo apie 
400 viešnių”).

Č. Senkevičius

Pasaulio įvykiai
JAV VALSTYBĖS SEKR. G. SHULTZAS PASIEKĖ PRINCIPINĮ 
susitarimą tarp Libano ir Izraelio vyriausybių dėl Izraelio ka
riuomenės pasitraukimo. Libanas sutiko pietiniame savo pa
sienyje palikti 27 mylių pločio neutralią zoną, kuri bus patikė
ta bendrai Izraelio ir Libano kontrolei. Žvalgyba bus atliekama 
kartu abiejų šalių karių Libano kariuomenės vadovybėje. Buvo 
atmestas Izraelio reikalavimas šį uždavinį pavesti mjr. S. Had- 
dadui ir jo krikščionims milicininkams, apginkluotiems ir re
miamiems Izraelio. Iš susitarimo buvo išjungta taikos sutartis, 
ją turėję sekti prekybiniai ir turistiniai ryšiai. Premjero M. Begi- 
no ministerių kabinetas patvirtino susitarimą, bet rezervavosi 
teisę galutinai išsiaiškinti detales. Buvo manoma, kad šiam susi

KANADOS [VYKIAI

Kandidatai į partijos vadus
Ontario premjeras W. Davis 

užbaigė ilgai trukusius spė
liojimus, kad jis gali tapti kan
didatu į Kanados konservato
rių partijos vadus. Aiškaus at
sakymo į šį klausimą jis vengė 
du mėnesius, kol pagaliau On
tario konservatorių parlamen
tarams ir žurnalistams spau
dos konferencijoje viešai at
sisakė savo kandidatūros. Esą 
jis dalyvaus konservatorių 
partijos atstovų suvažiavime 
Otavoje birželio 10-12 d.d, bet 
rinkiminiame vajuje nerems 
nė vieno kandidato, nebandys 
skaldyti konservatorių vieny
bės. Ontario provinciją prem
jero pareigose W. Davis valdo 
jau 12 metų, provincinio par
lamento narys yra 24 metus, 
bet palyginti tebėra jaunas — 
54 metų amžiaus sulauks lie
pos 30 d.

Gausioje konservatorių kan
didatų grupėje pagrindinė ko
va dabar vyksta tarp buvusio 
vado J. Clarko ir iš Kvebeko 
kilusio B. Mulroney. Pastara
sis gerai moka prancūzų kal
bą, jos yra pramokęs ir J. Clar- 
kas. W. Davis yra vienkalbis. 
Vakarų Kanadoje W. Davis 

taip pat nepasižymi populia
rumu, ypač konservatorių val
domoje Albertoje. Jo santy
kiai įtempti su pastarosios 
premjeru P. Lougheedu dėl 
naftos ir naujos Kanados kons
titucijos, nes W. Davis šiuo
se reikaluose rėmė Kanados li
beralų partijos minister} pirm. 
P. E. Trudeau. Mat Ontario in
teresai geriau sutapo su Ota
vos negu su Albertos. Naujo 
konservatorių vado rinkimuo
se dalyvaus apie 3.000 konser
vatorių atstovų iš visos Kana
dos. Jų eilėse bus tik 900 iš 
Ontario provincijos. Tas skai
čius yra permažas laimėjimui 
užsitikrinti.

Dėl baimės pralaimėti iš kon
servatorių vado rinkimų buvo 
išjungti du stipriausi šios par
tijos provinciniai premjerai: 
Ontario — W. Davis ir Albertos 
— P. Lougheedas, pagrindi
nius rėmėjus turintis tik Vaka
rų Kanadoje. Daroma išvada, 
kad W. Daviso atsisakymas 
kandidatuoti susilpnino B. 
Mulroney poziciją. Esą W. Da
vis būtų nutraukęs daug On
tario atstovų nuo J. Clarko.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Okupuotos Lietuvos vyskupai audiencijoje Vatikane pas Šv. Tėvą Joną-Paulių II 1983 metų balandžio 22 dieną. 
Iš kairės: Vilniaus arkivyskupijos valdytojas kun. ALGIRDAS GUTAUSKAS, Kaišiadorių vyskupas VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS, Kauno ir Vilkaviškio vyskupas LIUDAS POVILONIS, Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II, Telšių 
vyskupas ANTANAS VAIČIUS, Panevėžio vyskupas ROMULDAS KRIKŠČIŪNAS, palydovas kun. prof. VLADAS 
MICHELEVIČIUS, teologijos licenciatas, dėstantis vienintelėje Lietuvos kunigų seminarijoje Kaune

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Teliudija nepalaužiamą tikėjimą...
Balandžio 22 d. Vatikane 

popiežius Jonas-Paulius II pri
ėmė keturis Lietuvos vyskupus 
ir Vilniaus kapitulinį vikarą. 
Audiencija truko vieną valan
dą. Joje dalyvavo Kauno ir Vil
kaviškio vyskupas Liudas Povi
lonis, Kaišiadorių vyskupas 
Vincentas Sladkevičius, Pane
vėžio vyskupas Romualdas 
Krikščiūnas, Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius ir Vilniaus 
kapitulinis vikaras kunigas 
Algirdas Gutauskas. Šventąjį 
Tėvą lotyniškai pasveikino 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininkas vyskupas Po
vilonis. Pasidžiaugęs Lietu
vos vyskupams sudaryta gali
mybe aplankyti Apaštalų Sos
tą su oficialiu vizitu, jis ap
gailestavo, kad jame nedaly
vauja mylimas brolis vyskupas 
Julijonas Steponavičius.

Lietuvos tikintiesiems
Jonas-Paulius II atsakė il

ga kalba taip pat lotyniškai. 
Sveikindamas atvykusius Lie
tuvos ganytojus, popiežius pa
brėžė, kad jam gerai žinomi 
Lietuvos katalikų sunkumai, 
ypač nuo tada, kai jis perėmė 
visuotinės Bendrijos vadova
vimą. Jam brangios tautos ti
kėjimą sakėsi stebįs su ypa
tingu dėmesiu ir tėvišku rū
pesčiu. Pabrėžė napalaužia- 
mą Lietuvos katalikų ištiki
mybę Apaštalų Sostui, įrody
tą sunkiausiais laikais kan
kinių mirtimi. Gražiai įver
tino pasirengimus “katalikiš
kos lietuvių tautos karalaičio" 
šv. Kazimiero artėjančiai su
kakčiai. Tai esą labai svarbu 
aplinkoje, kuri yra priešinga 
tikėjimui ir skatina abejingu
mą krikščioniškoms verty
bėms. Šv. Tėvas išreiškė sa
vo “karštą troškimą", kad pa
vienių ir šeimų gyvenimekles- 
tėtų pilnutinis krikščioniš
kas gyvenimas. Pabrėža kad 
sąžinės ir tikėjimo laisvė 
neatskiriama nuo ti'rosios 
laisvės. Tuos principusjis iš
dėstęs prieš trejus mcus sa
vo rašte visiems Hesinkio 
susitarimus pasirašiusų vals
tybių vadovams.

Jonas-Paulius II svo kal
boje apžvelgė didžią:as Lie
tuvos tikinčiųjų prblemas, 
kalbėjo apie savo užrūjį aprū
pinti visas vyskupi.ts gany
tojais, padidinti kuigų skai
čių, įdiegti jaunaji kartai 
ištikimybę Dievui ir-. Bendri

jai, perduot; jai iš tėvų pa
veldėtą tikėjimą. Kelis kar
tus paminėjo “Dievui pasiau
kojusius vyrus ir moteris”, ne
tiesiogiai paliesdamas opią 
Lietuvoje slaptai veikiančių 
vienuolijų veiklą.

Savo kalbą Jonas-Paulius 
II užbaigė lietuviškai, prašy
damas Lietuvos vyskupus, su
grįžusius į tėvynę, perduoti 
jo sveikinimus visiems tikin
tiesiems, kuriuos jis pavedė 
Gailestingumo Motinos globai, 
melsdamas šventąjį Kazimie
rą ypatingu būdu juos ginti, 
ypač jaunimą, ir maldaudamas 
Dievą, visų gėrybių davėją, 
apdovanoti savo malonėmis 
visą lietuvių tautę, kuriai 
suteikė savo apaštalinį palai
minimą.

Šv. Tėvas kiekvienam vysku
pui padovanojo po Mišių tau
rę ir komuninę. Mišių taurę 
ir komuninę įteikė ir Vilniaus 
kapituliniam vikarui kunigui 
A. Gutauskui, prašydamas šią 
dovaną perduoti vyskupui Ste
ponavičiui. Be to, Šv. Tėvas 
nusiėmė savo baltą beretę ir, 
ant jos pasirašęs, paprašė ku
nigą Gutauską perduoti Auš
ros Vartų koplyčiai, kur jau 
saugoma jo kardinoliškoji be
retė. Popiežius pareiškė savo 
viltį, kad Apvaizda leis išsi
pildyti jo troškimui pasimels
ti prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos.

Po audiencijos Šv. Tėvas su 
svečiais iš Lietuvos nusifoto
grafavo ir juos pakvietė pie
tums, kurie užtruko pusantros 
valandos ir sudarė galimybę 
dar pasikalbėti Lietuvos rei
kalais.

Su šia audiencija oficialiai 
pasibaigė Romon atvykusių 
Lietuvos vyskupų vizitas, pra
sidėjęs š. m. balandžio 6 d. 
Viešėdami Romoje, keturi 
vyskupai ir Vilniaus kapitu
linis vikaras kalbėjosi su po
piežium, Vatikano valstybės 
sekretorium kardinolu Casaro- 
liu, su viešųjų reikalų tary
bos sekretorium arkivyskupu 
Silvestriniu ir jo padėjėju 
prelatu Audriu Bačkiu, atliko 
maldinės Šventųjų Metų apei
gas, aplankė neseniai miru
sio Lietuvos bičiulio kardino
lo Samorės kapą, susitiko su 
Romoje gyvenančiais lietu
viais kunigais.

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius šeštadienį, balandžio 

23, per Vatikano radiją klau
sytojams Lietuvoje kalbėjo 
apie kunigiškų pašaukimų rei
kalą.

Užbaigę savo vizitą “ad limi- 
na apostolorum”, Lietuvos vys
kupai balandžio 24 d. iš Romos 
išskrido į Maskvą.

Paskelbta vyskupo kalba
Bendrojoje Lietuvos vysku

pų audiencijoje pas Šv. Tėvą 
vysk. L. Povilonis, Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, pasakė kalbą lotyniš
kai. Jos tekstas buvo išspaus
dintas “L’Osservatore Roma
no” dienraštyje 1983.IV.23. 
Joje vysk. Povilonis išreiškė 
padėką Šv. Tėvui už sudarytą 
galimybę atvykti Romon “ad 
limina” pareigai po 45 metų ir 
jo rodomą palankumą Lietu
vai.

“Maža yra mūsų tauta, — kal
bėjo vysk. L. Povilonis, — kuri 
amžių tėkmėje yra tiek daug 
iškentėjus; nelaimių, o ir da
bartiniu metu yra sunkiausio
se gyvenimo sąlygose. Tiek jau 
kartų mūsų priešai stengėsi 
mūsų Bažnyčią nušluoti nuo 
žemės veido, ją išnaikinti, 
tačiau jų nedoros pastangos 
visuomet sužlugo. Visa mūsų 
tautos istorija primena pa
guodžiančius Kristaus žodžius:' 
‘Nebijok, mažoji kaimene, 
jūsų Tėvas panorėjo atiduoti 
jums karalystę’. Šie Kristaus 
žodžiai iš tikrųjų pavaizduo
ja tam tikru būdu mūsų tautos 
gyvenimą ir jos įvykius”.

Savo kalboje vysk. Povilo
nis priminė, kad artinasi šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
mirties 500 metų sukaktis ir 
pareiškė: “Labai norėtume, 
kad Šventajam Tėvui būtų su
daryta galimybė aplankyti ir 
mūsų tėvynę. Manome, kad tas 
apsilankymas sustiprintų dva
sinį lietuvių gyvenimą”.

Be to, vysk. Povilonis išreiš
kė pageidavimą, kad arkiv. Jur
gis Matulaitis būtų vainikuo
tas šventojo vainiku. Apgailes
tavo, kad šioje iškilmėje ne
galėjo dalyvauti vysk. J. Ste
ponavičius, ir tarė: “Tačiau 
Tavo, Šv. Tėve, gerumas, kurį 
esi nuolat rodęs mūsų Bažny
čiai, ir ypatingas Tavo rūpes
tis dvasiniu lietuvių likimu, 
teikia viltį, kad sukliudytas 
mūsų vyskupas, Dievui norint, 
netrukus bus grąžintas į vys
kupo pareigas.”

(Nukelta į 9-tą psl.) 

tarimui pritars Sirija ir kad 
ji taip pat sutiks atitraukti 
40.000 savo karių ir 6.000 gink
luotų PLO vyrų. Sirijos prez. 
H. Assadas išsklaidė optimisti
nes G. Shultzo viltis. Damaske 
jam buvo pareikšta, kad Sirija 
negali sutikti su Izraelio ka
rių pasilikimu pietiniame Li
bane. Esą Sirija neatitrauks 
savo karių, kol iš Libano ne
pasitrauks visi Izraelio kariai. 
Tokiose aplinkybėse G. Shultzo 
pasiektas susitarimas su Izrae
liu neteko praktiškos reikšmės. 
Izraelis nori bendro Sirijos 
ir savo karių pasitraukimo. 
Vašingtone pradedama šnekė
ti, kad Libane gali kilti atvi
ras karas tarp Izraelio ir Siri
jos, kurią dabar sparčiai gink
luoja Sovietų Sąjunga, pasiun
tusi 5.000 savo patarėjų. Siri
ja gauna modernius sovietų 
“T-72” tankus, “MIG 25” naikin
tuvus, priešlėktuvines “SAM 5” 
raketas. Ginklus telkia ir Izrae- 
iio kariuomenė.

Nauja taktika
Derybose dėl atominių gink

lų sumažinimo Europoje nau
jos taktikos ėmėsi J. Andropo
vas, pirmą kartą pasiūlęs skai
čiuoti ne raketas, o jų turimus 
atominius užtaisus. Pasak jo, 
Sovietų Sąjunga sutinka ato
minių užtaisų skaičių savo “SS- 
20” raketose suvienodinti su 
Britanijos ir Prancūzijos ra
ketų užtaisais. Sovietinės “SS- 
20” raketos turi po tris atomi
nius užtaisus skirtingiems tai
kiniams. Prancūzų ir britų ra
ketos yra mažesnės. Jos visos 
turi tik 290 užtaisų. Praktiš
kai jų skaičiaus suvienodini
mas abiem pusėm leistų pasi
likti po 300 atominių užtaisų, 
o prez. R. Reaganas būtų pri
verstas atsisakyti naujų “Per
shing 2” raketų ir skraidančių 
bombų įvedimo Europon. Lai
mėtoju taptų Sovietų Sąjun
ga, europinėje savo dalyje pa
silikusi šimtą modernių “SS- 
20” raketų. Spaudimą prez. R. 
Reaganui daro JAV atstovų rū
muose priimta rezoliucija, rei
kalaujanti atominių JAV ir 
Sovietų Sąjungos ginklų skai
čiaus užšaldymo. Jis būtų at
šauktas tik tada, jeigu derybos 
atominiams ginklams sumažin
ti neduotų jokių rezultatų. Už 
atominių ginklų užšaldymą 
pasisakė ir JAV katalikų vys
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Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II kalbos mintys Lietuvos vyskupams 
“Nuleisti traukinį nuo bėgių”!

Dr. K. Ėringio pergyvenimai sovietų okupuotoje Lietuvoje 
Didžiosios kaz.imierinės sukakties laukiant

KLK Centro atstovų suvažiavimas, skirtas kazimieriniams renginiams 
“Nijolės” būrelio pagalba Lietuvai 

Vokiečių susidomėjimas religiniais kaliniais Lietuvoje 
Pirmas bandymas —jaunų šeinių stovykla 

Naujas užmojis Toronto lietuvių šeimų šių metų vasarai 
Su šachmatų meisteriu atsisveikinant

A. a. Povilas Vaitonis, pasiekęs Lietuvos ir Kanados meisterystę 
Patrauklus lietuvių kalbos vadovas

Dr. Tamulionytės parengtas vadovėlis nemokantiems lietuvių kalbos 
Naują Lietuvos žemėlapį apžvelgiant

Algirdo Gustaičio parengtas žemėlapis, pasiekęs lietuvių visuomenę 
Laiškuose iš Lietuvos

Kaikurie faktai iš kasdieninio gyvenimo, mažai žinomi išeivijoje

kupų konferencija. Savo ilgo
je studijoje vyskupai reikalau
ja sustabdyti atominio ginkla
vimosi varžybas, atmeta jų pir
mą panaudojimą karo atveju ir 
netgi antrinius smūgius į ka
ro taikinius, jeigu dėl jų nu
kentėtų daug civilių gyvento
jų. Studija taipgi sjnerkia ato
minių ginklų telkimą karo 
grėsmei pašalinti. Esą reikia 
siekti atominio nusiginklavi
mo, o ne naujų ginklų.

Baigminis dokumentas
Madrido konferencija po 30 

maratoninių mėnesių vis dar 
neįstengia paruošti baigminio 
dokumento. Kovo mėnesį aš- 
tuonios neutralios valstybės 
pasiūlė atsisakyti arba suma
žinti reikalavimus žmogaus 
teisėms Sovietų Sąjungoje bei 
jos satelitinėse šalyse. Vaka
riečiai nori, kad dokumentan 
būtų įjungtas leidimas Helsin
kio priežiūros komitetams lais
vai veikti Sovietų Sąjungoje 
ir R. Europoje, kad būtų su
stabdytas užsienio radijo lai
dų trukdymas, užsieniečių žur
nalistų nepagrįsti ištrėmimai, 
pripažinta streiko teisė dar
bininkams. Šias dokumento 
pataisas griežtai atmeta So
vietų Sąjungos ambasadorius 
A. Kovalevas.

Smūgis Maskvai
Sovietų Sąjunga visiškai 

prarado savo įtaką ajatolos R. 
Chomeinio valdomam Irane. 
Ten dabar staiga buvo uždary
ta 1941 m. įsteigta komunistų 
partija. Jos suimti vadai tele
vizijos programoje prisipaži
no buvę Sovietų Sąjungos šni
pais, planavę R. Chomeinio 
nuvertimą. Aštuoniolikai so
vietų diplomatų buvo įsakyta 
per 48 valandas išvykti iš Ira
no. Esą jie per savo agentais 
užverbuotus komunistus kišosi 
į Irano vidaus reikalus. Nuo 
1979 m. revoliucijos Maskva 
rėmė ajatolos R. Chomeinio 
režimą net ir tada, kai jam bu
vo taikomos Vakarų pasaulio 
sankcijos dėl JAV diplomatų 
sulaikymo. Atrodo, buvo gyve
nama viltimi, kad Irane įsi
tvirtins komunistų partija, kad 
anksčiau ar vėliau ji perims 
valdžią ir kad Iranas atsidurs 
Maskvos įtakoje, didesnėje ar 
mažesnėje jos kontrolėje.
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Q RELIGINIAME GIMME

Teroras Lietuvos mokslų rūmuose (4)

“Nuleisti traukinį nuo bėgių”!

Pierre Ngo Dinh Thue, 85 m. 
amžiaus, buvęs Hue arkivysku
pu Vietname ir dabar gyvenąs 
Prancūzijoje, buvo popiežiaus 
Jono-Pauliaus II ekskomunikuo
tas su visais jo pasekėjais. 
Doktrinų ir tikėjimo kongrega
cijos prefektas kard. J. Ratzin- 
geris viešai paskelbė ekskomu
nikos dokifmentą, kuriame nuro
doma, kad arkiv. Thuc neleisti
nai konsekravo eilę vyskupų bei 
kunigų jau antrą kartą ir paskel
bė, jog Apaštališkasis Sostas 
esąs be popiežiaus. Arkiv. Thuc 
jau buvo popiežiaus Pauliaus 
VI, ekskomunikuotas 1976 m., 
kai be jo leidimo konsekravo ke
lis vyskupus Ispanijoje. Sekan
čiais metais arkiv. Thuc popie
žių atsiprašė ir apgailėjo savo 
veiksmus, kuriais buvo padaręs 
tiek žalos K. Bendrijos vieny
bei. Tada Paulius VI ekskomuni
ką atšaukė.

Pauliui VI mirus 1978 m., vie
nas anksčiau neleistinai konse
kruotųjų vyskupų (37 m. amžiaus 
Clemente Dominguez Gomez) 
pasiskelbė popiežium Grego- 
rium XVII, tvirtindamas, kad 
jis, o ne Jonas-Paulius II yra tei
sėtasis dabartinis popiežius. 
Nors arkiv. Thuc nepritarė šiai 
savo konsekruotojo vyskupo 
minčiai, visdėlto 1981 m. jis vėl 
be Vatikano leidimo įšventino 
eilę kunigų ir konsekravo tris 
vyskupus: prancūzą Guerard dės 
Lauriers, OP, bei meksikiečius 
Moises Carmona ir Adolfo Zamo
ra. Turbūt norėdamas savo veiks
mus pateisinti 1982 m. vasario 25 
d. Muenchene jis viešai pareiš
kė, jog Apaštališkasis Sostas 
Romoje esąs be popiežiaus, ir 
jis, kaip vyskupas, darąs viską, 
kad išlaikytų K. Bendrijos tęsti
numą žemėje sielų išganymui. 
Pastaruoju metu jo konsekruo
tasis vysk. Moises Carmona vys
kupais konsekravo du meksikie
čius kunigus — Benigno Bravo 
bei Roberto Martinez ir ameri
kietį George Musey.

Visų šių veiksmų akivaizdoje 
Jonas-Paulius II antrą kartą 
ekskomunikavo arkiv. Thuc su 
visais jo šventintais vyskupais 
bei kunigais ir visais, kurie atei
tyje bus jų įšventinti. Taipgi do
kumente perspėjami visi tikin
tieji nieko bendro neturėti su 
šiais asmenimis bei jų pasekė
jais. Vienas šių pasekėjų yra 
Ročesteryje gyvenąs buvęs pran
ciškonas Liudvikas Vėželis, 1982 
m. konsekruotas vyskupu.

Komunistinėje Čekoslovaki
joje Didžiąją Savaitę buvo su
imta 20 pranciškonų. Penki jų 
ir dabar tebelaikomi kalėjimuo
se: Alois Moc, Jire luma ir Fran
tisek Kubicek — Prahoje, o Fran
tisek Pometlo ir Jire Mazanec — 
Pilzeno mieste. Jie kaltinami 
neleistina religine veikla. Nau
jasis persekiojimas žinovų sie
jamas su neseniai paskelbtuo
ju Vatikano dokumentu, drau
džiančiu Čekoslovakijos kuni
gams priklausyti valdžios or
ganizuojamoms ar remiamoms 
sąjungoms kaip Pacem in Terris. 
Komunistinė valdžia todėl pa
staruoju metu ėmė kaltinti Va
tikaną organizavimu vienuolių 
tarpe penktosios kolonos prieš 
valstybės saugumą ir vienybę.

Komunistinė Kinija vėl įkali
no 4 senelius kunigus. Jie buvo 
suimti Šanchajuje 1981 m. lap
kričio mėnesį, bet nuteisti tik 
dabar. Kun. Vincent Chu, 67 m. 
amžiaus, jau anksčiau kalėjęs 
24 m., buvo nuteistas 15 m. ka
lėjimo; kun. Joseph Chen, 75 m. 
amžiaus, taipgi anksčiau kalė
jęs 25 m., buvo nuteistas 11 m. 
kalėjimo; kun. Stanislas Chen, 
SJ, 80 m. amžiaus, nežinia kiek 
anksčiau kalėjęs, buvo nuteistas 
10 m. kalėjimo; kun. Stephen 
Chen, SJ, 66 m. amžiaus, taipgi 
nežinia kiek ilgai anksčiau ka
lėjęs, buvo nuteistas 2,5 m. ka
lėjimo. Jie visi apkaltinti bend
radarbiavimu su svetimomis ša
limis, rinkimu toms šalims infor
macijų, vykdymu subversyvinių 
veiksmų prieš valstybės saugu
mą ir savarankiškumą. Tikroji 

jų nubaudimo priežastis, pasi
rodo, buvo atsisakymas nutrauk
ti ryšius su Vatikanu ir paklus
ti Patrijotinei Katalikų Bend
rijai. kuri vykdo komunistų va
lią. Nors paskutiniuoju metu 
ir buvo leista krikščionims vie
šai melstis atidarytose švento
vėse, tačiau eilė ištikmų kata
likų atsisako viešai dalyvauti 
atidarytų katalikiškų katedrų 
pamaldose, kurias laiko Patrijo- 
tinės Kat. Bendrijos kunigai. 
Popiežiui ištikimi katalikai 
priklauso pogrindžio Bendri
jai ir renkasi Mišioms slapta 
kieno nors namuose. Keturi nu
baustieji kunigai kaip tik ir bu
vę vieni iš tų slaptosios Bend
rijos vadovų.

Pašaukimų į Kunigystę bei vie
nuolinį gyvenimą skaičius pa
augo Airijoje 6% per 1982 metus. 
Ypatingo prieauglio pernai susi
laukė kontemplatyvieji vyrų vie
nuolynai, kurių skaičius padvi
gubėjo.

Rusų ortodoksų patriarchas 
Pimen I parašė laišką JAV pre
zidentui R. Reaganui. Jame kal
tina prezidentą kurstymu karo 
prieš Sov. Sąjungą. Tuo esą jis 
padaręs sunkią nuodėmę. To
liau patriarchas nurodo, kad 
sovietinė vyriausybė turinti 
pilną Ortodoksų Bendrijos pa
ramą, nes jos pastangos esan
čios labai kilnios: apsaugoti 
pasaulį nuo branduolinio karo, 
siekti visiško nusiginklavimo, 
tarp valstybių įgyvendinti tai
kią koegzistenciją.

Jonas-Paulius II skatino JAV 
vyskupus ypatingą dėmesį kreip
ti į Atgailos sakramentą. Šią 
mintį jis iškėlė atvykusiems 23 
vyskupams iš Niujorko valstijos 
“ad limina” vizitui, kuriame 
kiekvienas vyskupas padaro 5 
metų pranešimą apie savo vysku
piją-

Popiežiaus Jono XXIII beati
fikacijos byla jau pasiekusi pas
kutinį tarpsnį ir galinti būti už
baigta Šventųjų Metų pabaigoje 
1984 m. Taip skelbia italų savai
tinis žurnalas “Oggi”. Šį tvirti
nimą žurnalas remia žiniomis iš 
pokalbių su asmenimis, tiesio
giai surištais su šia beatifika
cijos byla.

Kun. Albertas Kontautas, Lie
tuvių Mėlynosios Armijos dva
sios vadas, išsiuntinėjo spaudai 
priminimą, kad Lietuvos vysku
pai 1957 m. gegužės 13 d. Romo
je pavedė Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai pasaulyje išblaškytuo
sius lietuvius. Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II, 1982 m. gegužės 13 d. 
lankydamasis Fatimoje, pavedė 
jai viso pasaulio tautas. Tų su
kakčių proga kun. A. Kontautas 
kviečia visus lietuvius pildyti 
Fatimos Marijos prašymą — pir
mąjį kviekvieno mėnesio šešta
dienį priimti Atgailos Komuni
ją, prašant motiniškos globos 
Lietuvai.

Mėnaraštis "New Covenant” 
1983 m. gegužės mėnesio laido
je išspausdino išsamų straipsnį 
apie Lietuvą ir jos tikinčiųjų 
kovą už tikėjimo laisvę — “Chro
nicle of Courage”. Jo autorė Cin
dy Cavnar yra to mėnraščio re
daktorė, palaikanti ryšius Lie
tuvių Informacijos Centru, va- 
dovujamu kun. K. Pugevičiaus. 
Straipsnyje vaizdingai iškelia
mas lietuvių herojiškumas, atsi
spindintis daugelyje faktų. 
Straipsnis iliustruotas net aš
tuoniom nuotraukom — Klaipė
dos šventovės, Nijolės Sadūnai- 
tės, Viktoro Petkaus ir pora vaiz
dų. Mėnraštis turi apie 200.000 
skaitytojų Kun. J. Stš.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

DR. KAZYS ĖRINGIS

Per grupės vadovo baugu
mą ir atsargumą. Rytų Vokieti
joje pagėrę pasukų, su vokie
čiais visai susidraugavome. To
dėl reikėjo pakviesti ir juos 
atsakomajam vizitui bei supa
žindinti su mūsų darbais, la
boratorijomis, Lietuvos gamta. 
Paaiškėjo, kad per Lietuvos 
Mokslų Akademiją iškviesti 
negalima. Draugus galima iš-' 
kviesti asmeniškai, bet tuo
met negalima parodyti moksli
nių įstaigų. Net gamtininkams 
negalima nė žingsnio žengti 
iš Vilniaus.

Beveik visa tai paaiškėjo 
tik svečiams atvykus. KGB sta
tytinis — direktorius Karolis 
Jankevičius uždraudė atsivesti 
svečius į institutą, bet dėjo
si uolus prašyti sovietų komu
nistų partijos centro komiteto 
mokslo skyrių sutikimo sve
čiams atvykti į botanikos ins
titutą ir prašyti leidimo kai- 
kurioms kelionėms.

Susiaurino vokiečių pagei
davimų programą. Komiteto 
skyriaus vedėjas Rimkus ma
ne išbarė už “savivališką” 
mokslininkų pakvietimą, bet 
jau pakvietus, pareiškė, rei
kia priimti kaip reikiant. Tuo
met atsidarė durys į institutą 
ir į Druskininkų miškų ūkį 
(urėdiją). Rimkus, suderinęs 
su KGB žinyba išvykas, iš pro
gramos išbraukė keliones į 
Neringą ir Žuvintą, bet leido 
vykti iš Birštono laivu į Kau
ną, leido aplankyti Rytų Lie
tuvos Nacionalinį Parką (Igna
liną), Dūkšto draustinį (Ne
ries slėnis), Druskininkus, 
Trakus. Leido kitu keliu iš Ig
nalinos per Labanoro girią 
grįžti į Vilnių. Leido negir
dėtai daug. Kelionėmis ir gam
tinių objektų savitumu svečiai 
buvo patenkinti.

SAUGUMIEČIŲ REPLĖSE
Ignalinon važiavome tą die

ną, kurią nurodė sovietų KGB 
užsieninės žvalgybos pareigū
nai. Kitomis dienomis direkto
rius K. Jankevičius nedavė 
autobusiuko. Kagėbistai buvo 
suplanavę mus visus sunaikin
ti arba sunkiai suluošinti. 
Apie tai byloja šie faktai: 1. 
Dėl anksčiau aprašytų aplin
kybių ir veiksmų KGB pareigū
nai rpane laikė “persona non 
grata”. 2. Mano laiškai vokie
čiams buvo mandagūs, su hu
moru, liečią politiką, preky
bą!!), t. y. lojalūs, bet ne sovie
tiško kurpalio. 3. Atvykus vo
kiečių mokslininkams mano 
buto telefonas buvo pajung
tas KGB kontrolei ir sugedo. 
4. Vokiečiai tada dar buvo “ku
pranugariai” — į Lietuvą pa
tekdavo tik pro “adatos skylu
tę”! 5. Mikroautobuse buvo 
nepageidautinų mokslinių ry
šių iniciatoriai ir vokiečiai, 
šių eilučių autorius, taip pat 
— prityręs vairuotojas sovie
tams “persona non grata” bu
vęs rytų fronto kareivis ir 
katorgininkas Puškonis. Kiti 
dalyviai — nepakenčiamo so
vietams ekologijos mokslo at
stovai, trys pagrindiniai labo
ratorijos mokslininkai ir spe
cialistai.

Kartu keliavo mano ir vie
no bendradarbio žmonos. Be
veik visi išvykos dalyviai bu
vo mažamečių vaikų tėvai(!).

Keliavome nauju, vos įveiku
siu bandomąjį atstumą UAZ 
markės devynviečiu mikroau
tobusu. Nuo autobusiuko visi 
buvome pasišalinę, kai reikė
jo valgyti Švenčionėlių ge
ležinkelio stoties ir Igna
linos (pavakary) restoranuo
se. Tuo metu, matyt, buvo at
sukinėtos ir išsukinėtos (o gal 
ir iš anksto giliai įpjautos) 
automašinos kairiojo prieki
nio rato veržlės, kad, pasie
kus didelį greitį, nukristų ra
tas ir įvyktų nelaimė. Taip ir 
atsitiko, bet per stebuklą ka
tastrofa neįvyko, nes dėl dide
lės liūties asfaltas buvo sli
dokas. Be to, nukritęs ratas 
horizontaliai stipriai įstrigo 
tarp rato gaubtų. Po pirmo 
smūgio mašina, atsimušdama 
į gulsčio rato padangą, vos 
neapsivertė ir nustriuoksėjo 
priešais važiuojančias maši
nas į kairę kelio pusę. Tai 
atsitiko 1970 m. liepos 17 ar 
18 d. sutemus, važiuojant di
deliu greičiu stiprios liūties 
metu. Mes su svečiais norėjo
me suspėti į pagrindinį dainų 
šventės renginį Vilniaus Vin
gio parke.

KITI ĮRODYMAI
Ryšium su tuo būtina pratęs

ti motyvus, galinčius patvir
tinti saugumiečių pasikėsini
mą.

6. Saugumiečiai tikėjosi, 
kad mes, vėluodamiesi į dai
nų šventę, beveik nuolatos 
viršysime leidžiamą greitį.

7. Nelaimė įvyko arti (pra
važiavus gal 100-150 metrų) 
kitos neseniai įvykusios to
kios pat nelaimės vietos, kur 
nusmukus greitojo keleivinio 
autobuso priekiniam ratui 
daug žmonių buvo mirtinai 
sužaloti, vietoje užmuštas 
LTSR augščiausiojo teismo 
pirmininkas. Pagal tikimybių 
teoriją, du vienodi toje pa
čioje vietoje ir beveik tuo 
pat laiku labai retai pasitai
kantieji dalykai įvykti negali. 
Jų vienas arba abudu buvo 
KGB galvažudžių darbas.

8. Be to, prieš nelaimę, 
artėjant prie Riešės, atsi
suko veržlė, kuria užpakaly
je mašinos buvo pritvirtintas 
atsarginis ratas. Krisdamas 
dar ant vyrių laikomas ratas 
daug kartų šokinėdamas smo
gė į kelią ir kėbulą, kol auto
busas sustojo. Visus keleivius 
smūgiai išgąsdino, bet nieko 
blogo neatsitiko. “Atsisukusi” 
veržlė irgi yra sąmoningo nu
sikalstamo veiksmo pėdsakai. 
Pagal saugumiečius, taip ne
turėjo atsitikti — tai buvo 
paruošti “įrodymai” apkaltinti 
prityrusiam, neva nerūpestin
gam vairuotojui. Tai būtų pa
dariusi direktoriaus sudaryto
ji komisija nelaimės priežas
tims ištirti, jeigu priekiniam 
ratui nukritus būtų žuvusių ar 
sužalotų žmonių, jų tarpe už
sieniečių. Direktorius saugu
miečių ketinimo neturėjo žino
ti. Jis jau seniai KGB buvo pa
ruoštas šaltai priimti betko- 
kius atvejus.

9. Nukritus priekiniam ra
tui ir po nelaimės laimingai su
stojus mašinai, dauguma važia
vusių, sakyčiau “jaunuolių”, 
įvairiai kaltino vairuotoją ir 
gamyklą. O aš, apstulbintas 
smūgio, iš karto suvokiau, kad 
pagal matematinę tikimybių 
teoriją tokie j du gretutiniai 
nelaimingi įvykiai yra neįma
nomi. Tai sąmoningas pasikė
sinimas nužudyti ir suluošinti 
visus važiuojančius. Paėmęs 
lietsargį, nuskubėjau ton vie
ton prie pusiau išrautos lie
pos, į kurią, kiek anksčiau 
nukritus ratui, atsitrenkė au
tobusas ir žuvo žmonių. Vai
ruotojas, visai sumišęs ir liū
ties permerktas, jieškpjo ant 
pravažiuojančių mašinų ap
šviesto asfalto išbyrėjusių 
veržlių ar nutrūkinėjusių 
sraigtelių ir pats sau (ir man) 
panosėje murmėdamas karto
jo: “Nu, pasivažinės, žinau 
kas pasivažinės geriau negu 
aš”(!). Tai taip pat patvirti
na mano išvadą. Vairuotojas 
ir vėliau vis ruošėsi už tai 
kažkam (greičiausiai direkto
riui ar jo parankiniams) ker
šyti, bet greitai mirė. Visa 
tai akivaizdžiai patvirtina ma
no išvadą, kad tai buvo KGB 
išprovokuota autovežimio ne
laimė, siekiant žmogžudystės 
ir sunkaus suluošinimo.

10. Automašinoms ratai nu
krinta labai retai, ypač Ame
rikoje ir Vakarų Europoje. 
Todėl du nukritimai prieki
nių ratų vienoje vietoje ir 
beveik tuo pačiu laiku taip 
pat patvirtina pasikėsinimo 
tikrumą.

Tokios išvados aš niekam 
negalėjau pasakyti, nes tai 
būtų mažų mažiausiai kelias 
tiesiai į psichiatrinę luo- 
šintuvę. Teisme kaltininko 
neįrodysi, nes kaltininkas 
teisia. Tai būdinga sovietų 
okupanto sistemos prigimčiai.

KAS BUVO “AUKLĖJAMI”?
Nelaimės ištiktame mūsų 

mikroautobuse buvo lietuviai 
— du mokslų daktarai, du 
mokslų kandidatai, agrono
mas, vairuotojas, gydytoja 
(žymi širdies ligų specialis
tė) ir karo metais buvę maža
mečiai vokiečiai — dabarti
nis Rytų Vokietijos žemės 
ūkio mokslų akademijos žemė- 
tyros ir gamtos apsaugos ins
tituto Greifswaldo filialo 
direktorius dr. Gerhard Klafs 
ir to filialo mokslinis bend
radarbis dr. Lebrecht Jeschke.

Niekas iš svečių ir šeimi
ninkų nebuvo kovoję su ginklu 
rankose nei prieš Sovietų Są
jungą, nei prieš sovietų san

tvarką, nebent išskyrus buv. 
katorgininką vairuotoją. Visi 
specialistai ir mokslininkai 
buvo baigę sovietų okupacinio 
laikotarpio aug.štuosius moks
lus. Visi, bent formaliai, bu
vo lojalūs sovietų okupacinių 
režimų Lietuvoje ir Vokietijo
je mokslinėms įstaigoms ir ak
tyviai nesipriešino esamai ne
teisėtai valdžiai. Visi siekė 
garbingo, taip reikalingo ir 
tyro mokslinio bendradarbia
vimo.

Deja, to sovietams permaža. 
Jie atkakliai, įvairiausiomis 
priemonėmis, įskaitant gana 
nekaltas, siekia pajungti moks
lininkus savo tarptautinės 
diversijos veiksmams. Žymi 
dalis mokslininkų bando ne
paklusti KGB neetiškoms ir 
kenkėjiškoms užmačioms. Dėl
to tokie mokslo žmonės atsi
duria mirtiname pavojuje ar
ba nužudomi.

POLITINIŲ ŽAIDYNIŲ 
PINKLĖSE

Gana dažnai mokslininkai 
savuose renginiuose būna tik 
statistai, butaforijos, kokiame 
nors didelių politinių nusikal
timų arba blogio skleidimo žai
dime.

Tokiais statistais galima 
laikyti, pavyzdžiui, Rostocko 
kasmetinės Baltijos jūros 
“taikos” savaitės Rytų Vokie
tijoje daugelio specialybių 
mokslininkus. Jie dalyvauja 
įvairiose tos programos moks
linėse konferencijose, kurio
se liguistas politinis kvaitu
lys retokai praktikuojamas.

Tuo tarpu pati Baltijos sa
vaitė, jaunimo renginiai yra 
nugrimzdę politiniame ištvir
kavime ir apgaulinguose 
šauksmuose “už taiką”, aidin
čiuose sovietų tankų vikšrais 
rausiamoje vokiečių žemėje.

Toks vaizdas susidarė ir 1969 
m., kai mūsų trijų minėtai gru
pei vadovavo partijos patikė
tinis prof. N, kuris turėjo tik 
vieną nieku nepateisinamą ir 
keistą norą, t.y. pavedimą: žūt
būt specializuotos ekskursijos 
metu pasukti gerokai iš kelio 
ir visiems kartu nuvykti į so
vietų konsulatą Rostocke. Mus 
lydėjusieji vokiečiai gatvėje 
jautėsi nejaukiai, kad “sovie
tų” mokslininkai okupanto 
vardu nuėjo į sovietų konsu
latą referuoti apie padėtį Ry
tų Vokietijoje.

Maskvos KGB biurokratams 
buvo labai svarbu, kad kuo 
skubiausiai būtų pranešta so
vietų Rostocko konsulatui 
apie vokiečių mokslininkų 
nuotaikas dėl Baltijos “tai
kos savaitės” ir kitų dalykų. 
Mūsų grupės vadovas betgi ne
turėjo nieko “nerimastingo” 
konsulato valdininkams pa
sakyti. Kartu tai buvo betei
sių mokslininkų besąlyginio 
paklusnumo išbandymas, vyk
domas KGB žinybos, besisle
piančios po maskviškės moks
lų akademijos vėliava. Tai ne 
tik teroristinis KGB šešėlis, 
bet ir grynas teroras, nukreip
tas prieš vykstančius į užsie
nį sovietų mokslininkus.

Nepajungtas sovietuose jo
kiai politinei akcijai moksli
nis bendradarbiavimas yra 
netoleruojamas. Tai liudija 
ilgametė šių straipsnių au
toriaus patirtis.

Vakarų Europos lietuviai 
išeiviai labai pasitarnautų, 
iškeldami viešumon sovietų 
okupacinio KGB žiaurumus 
moksle, jeigu su šia kraupia 
1970 m. pasikėsinimo tikro
ve supažindintų ir Vakaruo
se, ir Rytuose vokiečių tau
tą, taip pat ir Vatikaną. Tai 
ypač svarbu ir dėlto, kad už 
garbingų mokslinių ryšių pa
stangas tų pačių metų pavasa
rį buvo nužudytas Vilniaus 
universiteto profesorius Jo
nas Kazlauskas.

KVIETIMAS VOKIETIJON
Po mūsų bendros su estais 

anrsčiau aprašytos 3 nr. 
190 m. kelionės į Greifs- 
wallą ir Strahlsundą, po 1970 
m. okiečių grėsmingo svečių 
ir feimininkų gyvybei vizito 
į Vinių — vokiečių mokslo 
kole'os 1971 m. atsiuntė man 
ir žronai kvietimą aplankyti 
Greiiwalda ir Rostocką. Kar
tu ta reiškė dalyvauti trečio
joje Baltijos baseino šalių 
gamtc apsaugos konferencijo
je, kui ir vėl vyko Baltijos 
šalių ‘aikos” savaitės progra
mos aįmtyje. Kadangi su nie
ku neotarinėjome praėjusių

Nukelta į 5-tą psl.)

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, dukrą JANINĄ su šeima, sūnų 
ALGĮ ir brolį ZENONĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Marcelius ir Stefa Meškauskai

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmonai SOFIJAI, dukrai JANINAI ir sūnui ALGIUI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

A. ir A. Paulauskai 
Kalifornija

Mielam draugui ir 
tremties bendrakeleiviui

AfA
JONUI TUMOSAI

peranksti amžinybėn iškeliavus,

jo žmonai SOFIJAI, vaikams ir anūkams reiškiame 
gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Sofija ir Vytautas Bacevičiai
Los Angeles, Calif.

AfA 
JONUI TUMOSAI

staigiai amžinom Tėvynėn iškeliavus,

žmoną SOFIJĄ, dukrą JANINĄ, sūnų ALGĮ, seseris 
ir brolius bei visą giminę kartu liūdėdamas nuošir

džiai užuojaučiu -

Jurgis Juodikis

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmonai SOFIJAI, dukrai JANINAI, sūnui ALGIUI 
ir visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą -

Vida ir Robertas Šalna 
Irena Čiurlienė

Canabian Srt jHtlcntorials KJii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

m

KAZLAUSKAS 
ALilNA

i.4 i«m t ni.im

Jfarniture£t6.
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave. i 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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Kanados Lietuvių Katalikų Centro atstovų suvažiavimas Laiškuose iš Lietuvos
V. MATULAITIS

KLK Centrą sudaro parapi
jos, institucijos ir organiza
cijos. Jų atstovai maždaug kas 
treji metai suvažiuoja aptarti 
savo veiklos. Toks suvažiavi
mas įvyko ir šiemet balandžio 
30 d. Toronto Prisikėlimo par. 
patalpose, dalyvaujant 70 as
meny. Jį pradėjo pirm. Vyt. Bi- 
reta, pakviesdamas invokaci- 
jai kun. 'Pr. Gaidą, prezidiu- 
man — Centro vicepirminin
kus kun. Aug. Simanavičių, 
OFM, dr. Br. Povilaitį, sekr. 
K. Manglicą.

Svarbesnieji darbai
V. Bireta savo pranešime 

apžvelgė maždaug ketverių 
metų veiklą, paminėdamas 
ypač kasmet rengiamą Tikin
čiosios Lietuvos Dieną, skir
tą pagalbos telkimui Lietuvos 
tikintiesiems. Ta proga kas
met kreipiamasi į Kanados ka
talikų vyskupus, kviečiant 
juos skatinti savo parapijas 
įsijungti į maldos dieną už 
Lietuvą. Kartu siunčiama vys
kupams ir atitinkama informa
cija apie Lietuvą angly ir 
prancūzų kalbomis. Šiemet 
gauti palankūs atsakymai iš 
17 vyskupų. Kaikurie jų at
siuntė aukų, nors jų nebuvo 
prašyta.

Lietuvos okupacijos 40-čio 
proga Centro iniciatyva bu
vo surengtos iškilmingos pa
maldos Šv. Mykolo katedroje 
Toronte, kur pamokslą pasakė 
kardinolas G. E. Carteris. 
Katedra buvo pilnutėlė žmo
nių.

Lietuviškos Parapijos Metų 
proga Centras surengė specia
lų suvažiavimą Hamiltone, ku
riame dalyvavo nė tik parapi
jų,. organizacijų, bet ir KL 
Bendruomenės atstovai.

Aukos religinei šalpai
Iš iždininko K. Manglico 

sužinojome, kad per praėju
sius ketverius metus religi
nei Lietuvos šalpai surinkta 
$65,829. 1983 m. kovo 3 d. re
liginei Lietuvos šalpai per 
Centrą surinkta: 
Prisikėlimo parapijoje

Toronte $9062
Lietuvos Kankinių parapijoje

Mississaugoje 6896
Aušros Vartų parapijoje

Hamiltone 2416
Angelų Karalienės misijoje

St. Catharines 1638
Šv. Kazimiero parapijoje

Delhi 1362
Šiluvos Marijos parapijoje

Londone 1000
Lietuvių katalikų misijoje

Sud būryje 530
Šv. Kazimiero parapijoje

Montrealyje 230
Šv. Kazimiero parapijoje

Winnipege 487
Lietuvių katalikų misijoje

Otavoje 257
Šv. Kazimiero parapijoje

Windsore 250
Sault Ste. Marie 226
Aušros Vartų parapijoje

Montrealyje 50
Iš viso $24,404

Atstovų pranešimai
Apie veiklą parapijose pra

nešimus padarė klebonai: kun. 
St. Šileika, kun. J. Liauba, 
OFM, o kitų parapijų — tary
bų pirmininkai bei atstovai: 
A. Blauzdžiūnas — Aušros Var
tų Montrealyje, V. Gudelis — 
Šiluvos Marijos Londone, I. 
Tauteras — Angelų Karalienės 
St. Catharines, P. Augaitis
— Šv. Kazimiero Delhi, J. 
Andrulis — Lietuvos Kanki
nių Mississaugoje, A. Ulba
— Prisikėlimo Toronte. Iš 
kitų vietovių buvo gauti pra
nešimai raštu — iš Otavos, 
Windsoro ir Winnipego.

Apie KLK Moterų Draugijos 
veiklą pranešimą padarė jos 
centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienė, apie N. Pr. Ma
rijos seserų vienuolijos veik
lą Kanadoje — seselė Margari
ta Bareikaitė. Nebuvo tik atei
tininkų pranešimo.

Iš visų tų pranešimų buvo 
matyti, kad problemos dide
lės, tačiau veikla gyva, pajė
gianti nugalėti kliūtis. Sun
kesnė padėtis Kanados vaka
ruose, kur nėra kunigų, dir
bančių su lietuviais. Ten jie 
aplankomi lietuvio kunigo tik 
vieną kartą per metus.

Suvažiavimo atstovai buvo 
skatinami rinkti dokumentinę 
medžiagą, liečiančią parapi
jų ir organizacijų veiklą, ir 
perduoti valstybiniams archy
vams. Kitos tautybės juose 
turi sutelkusios gana daug 
medžiagos, kuri panaudojama 
rašant Kanados imigracijos 
istoriją. Tokios medžiagos 

apie lietuvius archyvuose 
tėra labai mažai.

Buvo iškeltas klausimas Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II atsi
lankymo Kanadoje 1984 m. Pa
informuota, kad jau dabar 
planuojamas lietuvių susiti
kimas su juo, tiriamos gali
mybės.

Rinkimai
Į nauja Centro prezidiumą- 

valdybą iš 17 kandidatų išrink
ti: J. Andrulis, V. Bireta, V. 
Dalindienė, E. Gudinskienė, 
K. Manglicas, G. Trinkienė, 
J. Pleinys, L. Murauskienė, 
M. Povilaitienė, dr. Br. Povi
laitis. Pagal statutą prezi- 
diuman be rinkimų įeina: KLK 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
(kun. Pr. Gaida), KLK Moterų 
Draugijos centro valdybos 
pirmininkė (dr. O. Gustainie
nė), buvęs Centro pirmininkas 
(dr. J. Sungaila), parapijų 
klebonai (kun. J. Liauba, OFM, 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. J. Staškus), N. Pr. Mari
jos seserų vienuolijos atsto
vė (sės. Margarita Bareikaitė). 
Pareigomis pasiskirstys pirma
jame posėdyje.

Atlikus rytinę darbotvarkės 
dalį, 12.30 v.p.p. Prisikėlimo 
šventovėje buvo atnašaujamos 
Mišios už a.a. kun. P. Ažuba
lį, kun. St. Ylą ir kitus miru
sius visuomenės veikėjus. Mi
šias koncelebravo 7 kunigai.

Po pamaldų suvažiavimo 
dalyviai buvo pavaišinti ska
niais pietumis, kuriuos paruo
šė p.p. Poškienė, Mačionienė, 
Gudinskienė ir p-lė Poškutė. 
Jos ir aptarnavo besivaišinan- 
čius. Už tai jos sulaukė visų 
nuoširdžios padėkos.

Paskaita
Popietinis posėdis buvo 

skirtas Šv. Kazimiero sukak
ties temai. Dr. J. Sungaila 
supažindino suvažiavimą su 
paskaitininku V. Volertu, ku
ris yra akademikas, un-to dės
tytojas, rašytojas, visuomenės 
veikėjas, kazimierinių metų 
komiteto pirmininkas. Pasta
rasis savo paskaitoje kalbė
jo apie šv. Kazimiero gyveni
mą. 1484 m. sunkiai sergantį 
karalaitį Kazimierą ir jo bro
lį Joną Albrechtą motina Elz
bieta Habsburgaitė vežė iš 
Vilniaus į Varšuvą. Po dviejų 
dienų kelionės karalaitis Ka
zimieras mirė Gardine, Vytau
to gerai įrengtoje pilyje. Tuo
jau jis buvo parvežtas į Vil
nių ir palaidotas Vilniaus ka
tedroje. Beveik 500 metų jo kū
nas išliko katedroje, pralei
dęs daug karų, bet tik rusų ko
munistai drįso šventojo palai
kus iš katedros pašalinti. Jie 
yra pernešti į Šv. Petro ir Po
vilo šventovę. Šv. Kazimiero 
šventovė paversta antireligi
niu muzėjumi.

1521 m. popiežius Leonas X 
paskelbė karalaitį Kazimierą 
šventuoju. 1636 m. popiežius 
Urbonas VIII pavedė visą Lie
tuvą šventojo globai. 1948 m. 
popiežius Pijus XII šv. Kazi
mierą paskelbė lietuvių jauni
mo globėju.

Šv. Kazimieras iš tėvo pusės 
turėjo tik lietuvišką kilmę, 
o motina buvo Habsburgaitė. 
Lenkiško kraujo jame nebuvo. 
Vilniaus vyskupas Radvilas ra
šė raštus popiežiui dėl jo šven
tumo paskelbimo. Ir stebukle 
prie Dauguvos šv. Kazimieras 
padėjo tik lietuvių kariuome
nei. (Paskaita bus išspausdin
ta “TŽ” atskirai, Red.).

Darbai ir renginiai
Po paskaitos V. Volertas pa

aiškino, kas numatyta surengti 
1984 m. minint Šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį. Esą 
daug vilčių, bet dar nėra užtik
rinta, kad 1984 m. kovo 4 d. bus 
popiežiaus Mišios Šv. Petro ba
zilikoje Romoje. Numatomas 
išleisti Vatikano šv. Kazimie
ro pašto ženklas. Bus nukaltas 

Skaitytojai “Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje. Iš kairės: G. TRINHENĖ, 
L. MORKŪNIENĖ, L. KRIAUČIŪNIENĖ, B. TRINKA

šv. Kazimiero medalis 44 mm 
skersmens. Išleidžiama 60 pus
lapių knygelė apie šv. Kazimie
rą lietuvių, anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų ir ispanų kal
bomis. Kun. P. Rabikauskas, 
SJ, rašo istorinį veikalą apie 
šv. Kazimierą. Jo išleidimas 
užtruks ilgiau. Literatūrinė 
šv. Kazimiero antologija jau 
suredaguota ir bus išleista. 
Kun. Bartkus organizuoja iš 
JAV ir Kanados ekskursijas į 
Romą 1984 m. kovo pradžioje. 
Jau užsakyti viešbučiai ir lėk
tuvai. Dvasiniam pasiruošimui 
yra speciali komisija, kuri 
ruošia įvairią medžiagą minė
jimams, pamokslams, mal
doms ir pan. Projektai bus 
išsiuntinėti kunigams, para
pijoms, vienuolijoms, organi
zacijoms.

Kazimierinių metų iškilmės, 
pradėtos Romoje 1984 m. kovo 
4 d., baigsis grandiozinėmis 
iškilmėmis Toronte, kur įvyks 
religinis pasaulio lietuvių 
katalikų kongresas 1984 m. rug
sėjo 1 ir 2 d.d. Pastarojo ren
gėjų komiteto pirm. dr. J. Sun
gaila savo pranešime pažymė
jo, kad bus šie plataus masto 
renginiai: akademinė dalis, 
bendros pamaldos, opera-mis- 
terija O’Keefe Centre, poky
lis Royal Yorko viešbutyje. 
Jau sudarytas kongreso komi
tetas su atitinkamom komisi
jom ir pradėti planavimo bei 
paruošiamieji darbai. Operos- 
misterijos libretą parašė K. 
Bradūnas, muzikinę dalį — D. 
Lapinskas.

Perskaičius nutarimų gaires,. 
suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Nutarimai
KLK Centro suvažiavimas, 

išklausęs pranešimus bei ap
svarstęs pateiktus planus ka- 
zimieriniams metams (1984), 
nutarė:

1. Visose Kanados lietuvių 
katalikų parapijose 1984 — 
kazimieriniais metais rengti 
pagal vietos sąlygas specia
lias iškilmes, mininčias Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį.

2. Darbu ir lėšomis remti 
religinį pasaulio lietuvių ka
talikų kongresą, įvyksiantį 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1-2 
d.d., bei visus jo renginius.

3. Kazimieriniais metais ryš
kinti šv. Kazimiero šventumą 
ir lietuviškumą spaudoje, pa
moksluose, rekolekcijose bei 
kitais būdais, jungiant šią 
temą su dabartiniu Lietuvos 
ir išeivijos gyvenimu.

4. Kreiptis į Šv. Tėvą Joną- 
Paulių II su prašymu, kad pa
skirtų Lietuvai kardinolą — 
tokį lietuvį vyskupą, kuris ati
tiktų dabarties Lietuvos tikin
čiųjų reikalavimus.

5. Kazimieriniais metais 
stipriau rūpintis naujais pa
šaukimais į kunigus bei vie- 
nuolius-es, prisimenant dva
sinį šv. Kazimiero pavyzdį.

6. Skatinti Kanados Lietu
vių Katalikų Kunigų Vienybę 
ir toliau rūpintis dvasiniu 
aptarnavimu tautiečių ypač 
lietuvių apylinkėse, kur nėra 
ten dirbančio lietuvio kunigo.

7. Ir toliau uoliai remti Re
liginę Lietuvių Katalikų Šal
pą, besirūpinančią okupuotos 
Lietuvos tikinčiųjų pagalba, 
ir visose lietuvių katalikų 
parapijose rengti Tikinčio
sios Lietuvos Dieną pirmąjį 
kovo mėnesio sekmadienį.

8. Reikalauti išeivijai pri
einamais būdais grąžinti Lie
tuvos tikintiesiems išniekin
tas šventoves — Vilniaus ka
tedrą, Šv. Kazimiero (Vilniu
je), Taikos Karalienės (Klai
pėdoje) ir kitas.

9. Atkreipti dėmesį į Kana
doje veikiančius ateitininkų 
vienetus, skatinti jų veiklą, 
kviesti jų atstovus dalyvauti 
bendroje KLK Centro veikloje 
ir jo suvažiavimuose.

Lietuvių Šv. Kazimiero šventovės Britanijos Londone didysis altorius. 
Jis buvo padarytas Austrijos Tirolyje Westniinsterio katedrai ir išstaty
tas 1851 m. Britanijos festivalio parodoje (šie festivaliai rengiami kas 100 
metų). Pakeitus katedros planą, tas altorius nebetiko ir buvo padovanotas 
lietuvių statomai šventovei, kurią suplanavo archit. Williamsonas. Lie
tuvių šventovė dėl to yra įrašyta turistiniame sąraše. Jos adresas: 21 The 
Oval, Hackney Rd., London E29DT, England i

PRANEŠIMAS IS V. VOKIETIJOS

“Nijolės” būrelio pagalba lietuviams
Nesibaigiantys Lietuvos ka

talikų vargai jautresnėse šir
dyse ugdo tikro krikščioniško 
solidarumo poreiškius. Bava
re vienuolė domininkone Mi- 
chaelė, Donauviorto viduri
nės mokyklos mokytoja, yra 
toks pavyzdys. Sukrėsta Ni
jolės Sadūnaitės teismo 1975 
m., ji subūrė mergaičių moks
leivių ratelį, kuris pasivadi
no “Nijolės” vardu. Pirmasis 
ratelio tikslas buvo malda ir 
artimo meilės darbais remti 
nukentėjusios Lietuvos kata
likų veikėjos bylą ir ją gar
sinti savo aplinkoje. Šitaip 
pamažu “Nijolės” mergaičių 
ratelis . Donauviorte pradėjo 
domėtis Lietuvės katalikų są
lygomis ir tęsia savo veiklą.

Neseniai išplatintas 8 psl. 
tryliktasis aplinkraštis “mūsų 
mielos Nijolės ir engiamųjų 
krikščionių bičiuliams”, rašy
tas seselės Michaelės. Didžioji 
rašto dalis — gražūs religiniai 
apmąstymai apie Lietuvos kan
čias. Šilti ir nuoširdūs žo
džiai visuotinio abejingumo 
bei ignoravimo jūroje yra tik
ra paguoda tiems, kurie Lietu
voje gina tiesą.

Seselė Michaelė savo aplink
raštyje rašo: “Per Kalėdas 
jums pranešiau apie staigų 
Jono Sadūno nugabenimą į 
psichiatrinę kliniką. Toji 
žinia tuomet mus labai išgąs
dino. Tačiau jis buvo paleis
tas sveikas ir pradėjo vėl 
dirbti, namie išsigydęs nuo 
anginos. Jau tada buvo pradė
ta jam byla už tariamą ‘as
mens apšmeižimą’. Bet buvo 
vilčių, kad byla bus nutrauk
ta, nes turėjo būti pritaikyta 
amnestija. Tačiau neveltui 
psalmininkas ragina nesudėti 
vilčių į žmones". Seselė Mi
chaelė tęsia: “Veikiai mus 
pasiekė tikra žinia, kad jis 
bus teisiamas. Esama ženklų, 
paremiančių spėjimą, jog teis
mas jau įvyko kovo 29 d., ta
čiau kol kas nieko tikslesnio 
nėra”.

Seselė Michaelė pastebi, 
kad Jonas Sadūnas dar per
nai spalio mėnesį, kai jo bu
tą iškratė saugumiečiai, raš
tu išdėstė savo nusistatymą 
su Saugumu nebendradar
biauti. Tada Sadūnas pareiš
kė esąs pasirengęs būti nu
teistas, uždarytas psichiat
rinėje ligoninėje ar net su
naikintas, bet nieko nedary
siąs prieš savo krikščionišką 
sąžinę.

“Suprantama, kad Jonas Sa
dūnas ir jo šeima yra reikalin
gi mūsų ištikimos maldos, to
dėl mes ir toliau siusime svei
kinimus, prašymus bei protes
tus ten, kur reikia”, sakoma 
aplinkraštyje.

Seselė Michaelė dėkoja “Ni
jolės” ratelio nariams ir rė
mėjams už prisiųstus laiškų 
gavimo patvirtinimus. Pasiro
dė, kad jie pasirašyti ta pa
čia ranka, tačiau tai dar ne
užtikrina, kad Marija Sadū- 
nienė laiškus iš tikrųjų gavo. 

Tardytojas Vytautas Pilelis 
savo metu Nijolei Sadūnaitei 
grasino, kad parašus galima 
suklastoti, ir jie iš tikrųjų 
klastojami. “Mes tikrai žino
me, kad nuo Nijolės paleidimo 
1980 m. nei ji, nei jos brdlis 
Jonas iš manęs negavo nė vie
no laiško ar atviruko”, pažymi 
aplinkraščio autorė. “Bet fak
tas, kad aš turiu 11 pasirašy
tų gavimo pranešimų, kurie tu
ri patvirtinti mano laiškų įtei
kimą.”, rašo seselė Michaelė. 
Visi jos laiškai buvo pasiųsti 
Nijolei Sadūnaitei po 1980 
liepos 9 d.

Bavare vienuolė ragina bi
čiulius melstis už Nijolę, 
kuriai taip pat gresia teismas. 
Ji prašo maldų ir už suimtąjį 
kunigą Alfonsą Svarinską, pri
durdama: “Tačiau pranešimas 
apie kunigo Ričardo Černiaus
ko suėmimą buvo klaidingas”. 
Jos nuomone, tokios klaidi
nančios žinios skleidžiamos 
tyčią, kad sukeltų stebėtojų 
netikrumą Vakaruose. Seselė 
Michaelė praneša, kad Donau
viorto mieste Gavėnios metu 
paminėtas suimtasis kunigas 
Svarinskas ir drauge kiti en
giami krikščionys Lietuvoje 
ir visame pasaulyje. Prie gra
žiai išpuošto Kalvarijų kal
no tris kartus buvo einami 
Kryžiaus keliai, kuriuose 
dalyvavo kaskart didesnis 
žmonių skaičius. Seselė ra
gina tuo tikslu pasinaudoti 
ir gegužinėmis pamaldomis. 
Skaitytojai raginami prašyti 
savo kunigus, kad gegužės 
8-ją, visur būtų rengiama “Mal
dos diena už persekiojamą 
Bendriją”. Seselė Michaelė 
yra pasirengusi tuo tikslu 
aprūpinti kunigus medžiaga, 
kuri praverstų rengiant pa
maldas ir pamokslus.

Šiame aplinkraštyje sumi
nėti ir du džiugesni dalykai. 
Vienam Lietuvos kunigui siųs
tas maisto siuntinėlis tikslą 
pasiekė. Buvo patenkintas ir 
vieno lietuvio Sibiro tremti
nio pageidavimas gauti plokš
telę su Bacho vargonų muzikos 
įrašais. “Mes mielai jam siun
tėme, nors ir mažai vilčių tu
rėjome, kad plokštelė bus gau
ta”, priduria seselė vienuolė 
iš Donauviorto, primindama' 
skaitytojams, kad Koenigstei- 
ne, V. Vokietijoje, netrukus 
iš spaudos išeis naujas “Kro
nikos” vokiškųjų vertimų to
mas, kuriame aprašomi jauno
jo Roberto Grigo kryžiaus ke
liai kariuomenėje. Lmb.

Tiek iš naujausioje “Ni
jolės bičiulių” aplinkraščio, 
kurį leidžia bavare dominin
kone sesuo Michaelė. 13. Rund- 
brief an die Freunde unserer 
lieben Nijolė und der be- 
draengten Christen.

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

SVEIKI, BRANGŪS 
TĖVYNAINIAI!

Šiandien noriu pratęsti mū
sų pradėtą pokalbį apie tuos 
įspūdžius, kuriuos parsivežė
te. Pagal konstituciją kiekvie
nas pilietis turi teisę į butą 
ir praktiškai ta teisė realizuo
jama, tačiau ligi butą gauni, 
tai reikia laukti 12-15 metų 
ir gyventi labai ankštai, kur 
nėra galimybės padauginti šei
mą.

Tačiau ir čia yra išimčių, 
nes yra organizacijų, ministe
rijų, kurios turi savo butų fon
dą savo augštiems pareigū
nams, o tokių nedaug, kiti ga
li laukti.

Sakai buvai tokiame daugia- 
augštyje ir teisingą nuomonę 
susidarei apie statybos tech
nologiją, bet jeigu reikėtų 
jame pagyventi, tai jaustumeis 
kaip trečiame danguje. Čia pri
klauso nuo visų kaimynų. O yra 
tokių kaimynų, kurie per nak
tis triukšmauja, geria, bel
džiasi, tai kitiems ir pailsėti 
nėra kada. Pasakyti negali, 
nes kada nors nepareisi. Aš 
tuos namus laikau kareivinė
mis — iš buto ant akmens ir į 
darbą, o iš ten atgal. Jokio 
džiaugsmo su žeme, sodu, gėlė
mis. Jau kol apeini po darbo 
maisto parduotuves, pastovi 
eilėse dėl produktų, dažnai jų 
negauni ir kol sugrįžti į bu
tą, tai visai prisibaigi.

Ir toks gyvenimo būdas yra 
kasdieninis reiškinys. Pasek
mės tokio gyvenimo būdo yra 
nervingumas, neapykanta. Tai 
tik viena gyvenimo būdo pusė, 
o kiek dar nelauktų bėdų būna 
— aibės: tai prakiuro bute 
vamzdis, kranas vandenį lei
džia, tai santechnikas nepa
šalino trūkumų, tai vakar pirk
tų batų padas atšoko ir 1.1.

Mažai su palydove praėjome 
Vilniuje. Matėme daugelį vi
suomeninio transporto (auto
busų), greitosios pagalbos 
mašinų, buvome Aušros Var
tuose, kur matėme jungtuves, 
matyt, kitą dieną jie eis į 
civilinės metrikacijos įstai
gą, kur juridiškai įtvirtins 
šeimos sukūrimą. Formaliai 
tai viskas gražu, organizuo
ta, bet giliau pažvelgus daug 
galima rasti priekaištų. Ko
dėl pvz. jie tuokėsi penkta
dienį? Jie bažnyčioje tuokda
miesi gerai pasvėrė už ir prieš 
apie tolesnį savo likimą. Jie 
norėjo, kad mažiau būtų stebi

BALTIC 
TOURS

18 DIENŲ: SPECIALI

1983 METŲ 

KELIONĖS 
[LIETUVĄ

KELIONĖ, skirta studentam ir jau
nuoliam, norintiem susipažinti su Lietuvos kultūriniu ir 
meniniu gyvenimu.

Kelionė 616: birželio 16-liepos 3, .............. $1,899
Kelionė 816: rugpjūčio 16-rugsėjo 2,........ $1,899
Lankoma: 11 dienų Lietuvoje, 3 Leningrade,

2 Maskvoje, 1 Helsinkyje

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 714: liepos 14-30.................. $1,799

Kelionė 915: rugsėjo 15-spalio 1,................ 1,699
Lankoma: 6 dienos Vilniuje, 4 Rygoje, 3 Varšuvoje, 

1 Frankfurte.

15 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 818: rugpjūčio 18-rugsėjo 1,........ $1,689
Lankoma: 6 dienos Vilniuje, 4 Varšuvoje, 2 Kroku

voje, 1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 607: birželio 7 - 18, .......................... $1,569
Kelionė 705: liepos 5-16, ............................ $1,569
Kelionė 809: rugpjūčio 9 - 20, ...................... $1,569
Kelionė 906: rugsėjo 6-17, ......................... $1,569
Kelionė 104: spalio 4-15, ............................ $1,279
Lankoma: 6 dienos Vilniuje, 3 Leningrade, 

2 Maskvoje

12 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
Kelionė 719: liepos 19-30, ................ $1,569
Lankoma: 6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje,

1 Frankfurte

Išvykstama iš Niujorko ir Bostono.
Daromi giminių iškvietimo dokumentai.
Gaunami Dariaus-Girėno kalendoriai: Kaina — $5.00. 
Visos kainos — JAV doleriais.

Smulkesnių informacijų teirautis:
BALTIC TOURS 
293 Auburn St. 

Newton, Mass. 02166 
61 7-965-8080 / 969-1190

mi savo bendradarbių ir vė
liau neturėtų nemalonumų tar
nyboje arba jie buvo paprasti 
darbo eiliniai, kurie nekrei
pia dėmesio kas bus rytoj.

Juk žinome, kad bažnyčia 
atskirta nuo valstybės. Tai 
formalioji pusė, o praktiškai 
yra kulto įgaliotinis, kuris 
tvarko bažnyčių administraci
ją (■ • •)•

Valstybė dideles lėšas ski
ria ateistiniam darbui. Tą dar
bą dirba daug žmonių, kurie 
galėtų dirbti gamyklose, pa
gamintų daug visuomenei rei
kalingų prekių, o ne įrodinė
tų to, ko nėra. Jeigu Dievo 
nėra, tad kam ta armija reika
linga, kuri įrodinėja, kad Die
vo nėra. Tuo užimta televizi
ja, radijas ir spauda. Tačiau 
tikintieji to teigimo nepaiso 
ir betkuria proga bažnyčios 
netalpina tikinčiųjų, nors baž
nyčių tarnai jokių propagavi
mo priemonių negali panaudo
ti. Bažnyčioje prasideda žmo
gaus gyvenimas (krikštas), ten 
jis ir baigiasi (laidotuvės). 
Šia tema būtų galima daug ra
šyti, tačiau gali būti, kad ne
bus kam skaityti.

Šiuo metu bažnyčiose vyksta 
rekolekcijos. Tikinčiųjų nie
kas neragina eiti jų klausytis, 
melstis ir visdėlto bažnyčios 
negali sutalpinti visų tikinčių
jų, nežiūrint nei amžiaus, nei 
lyties. O jeigu visi tikintieji 
galėtų lankytis pagal savo są
žinę ...

Tai tik pora paliestų klausi
mų, kurie būtų galėję būti as
meniniame pokalbyje paliesti. 
Tai platūs klausimai ir objek
tyviam aptarimui reikia daug 
laiko.

Nors jau praėjo terminas 
pavasariui pasireikšti, tačiau 
žiema nenoriai traukiasi — vis 
dar laikosi. Šį rytą gal vėl 
nustebino ne vieną iškritus 
nemažai sniego, kuris ne la
bai tirpsta.

Dar yra daug klausimų, ku
riuos galima būtų panaudoti 
mūsų pokalbių tema, bet, kei
čiantis dievų programai, ne- 
visos temos leistinos. Viena 
aišku — nėra netikinčio žmo
gaus: vieni tiki utopiniu moks
lu, kiti Dievu, treti kažko
kiais laimėjimais. Kaip seniau 
žmonės sakydavo — kiek žmo
nių, tiek razumų.

Linkiu Jums geros sveikatos 
ir pavasariško džiaugsmo —

Jūsų . ..
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PAVERGTOJE TEVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS

Velykų atostogų proga Vilniu
je ir kitose vietovėse vėl dešim
tį dienų viešėjo grupė jaunuo
lių iš V. Vokietijos, pakviesta 
“Tėviškės” draugijos. Jų įspū
džius “Gimtojo Krašto” balan
džio 21 d. laidoje aprašo Sigi
ta Vaitiekutė. Šiemetinė grupė 
turėjo septyniolika įvairaus 
amžiaus jaunuolių, daugiausia 
moksleivių iš lietuviškos gimna
zijos, kurios Vasario 16 pava
dinimų sąmongingai nutyli S. 
Vaitiekutė. Grupei vadovavo 
Mannheimo universitete studi
juojanti Kristina Veršelytė. Iš 
V. Berlyno buvo įsijungęs advo
katas Ulrichas Barnautskis, ne
mokantis lietuvių kalbos, nors 
jo tėvas yra kilęs iš Klaipėdos. 
Jam susišnekėti padėjo vertėja 
Irma Dilbaitė, pedagogė iš V. 
Berlyno. Iš S. Vaitiekutės raši
nio ir parašų po nuotraukomis 
paaiškėja ir kaikurie kiti ekskur
santai — Gintarė Kotke, Artūras 
Kotke, Inga Bitautaitė, Dana 
Giesė, Lidija Kairytė, kanadie
tė Mirga Šaltmiraitė, Silvija Mic- 
kūnaitėyir Linas Žukauskas iš 
JAV, Diana Fornara ir Jurgis 
Dobilevičius iš Urugvajaus.

KELIONĖS IR SUSITIKIMAI
Be paties Vilniaus, ekskur

santai buvo nuvežti į Trakus, 
Elektrėnus, Druskininkus ir 
Kaunu. Jiems buvo leista susi
tikti su Vilniaus universiteto 
studentais, Elektrėnų I viduri
nės mokyklos moksleiviais, įsi
jungti į vakaronę Vilniaus jau
nimo klube “Vaivorykštė”. Šio 
klubo tikslus atskleidžia ekskur
sijos vadovė K. Veršelytė: “Jau
nimo klubo narių noras palaiky
ti saitus su mumis — lietuvių 
išeivių jaunimu, gyvenančiu to
limiausiuose Žemės kampeliuo
se, padėti mums mokytis tėvų 
kalbos, pažinti Tarybų Lietu
vos mokslų, kultūrų, tautos pa
pročius ir tradicijas kaip tik ati
tiko mano ir— nesuklysiu — mū
sų visų nusiteikimų. Kiek žmo
nių sutikome Lietuvoje, kiek te
ko kalbėtis su studentais, moks
leiviais, supratome — turime 
daug bendrų temų, yra apie kų 
pasikalbėti, pasiginčyti, kuo 
pasidalinti — nors ir skirtingo
se šalyse gyvename. Tuose susi
tikimuose geriau pažinome vie
pi kitus ...” Priešpaskutinę 
■viešnagės dienų Kaune buvo at
švęstas devynioliktasis Vasario 
16 gimnazijos moksleivės Danos 
Giese gimtadienis. Viešnagė už
baigta ekskursantų apsilanky
mu “Tėviškės” draugijoje, kur 
jie buvo atėję padėkoti už gra
žų priėmimų. įdomias keliones.

MUZĖJUS BIRŽUOSE
Kraštotyros muzėjus Biržuo

se tarnauja partinei propagan
dai ir ateizmui. “Biržiečių Žo
džio” redakcijos skyriaus vedėjo 
Algirdo Butkevičiaus praneši
mu vilniškėje “Tiesoje”, prie 
muzėjaus rodinių rengiamos 
pijonierių sueigos, komjaunimo 
susirinkimai, susitikimai su pa
sižymėjusiais komunistais. Šie
met to muzėjaus darbuotojai su
rengė net ir ateistinę parodų. 
Ateistinėse muzėjaus valandė
lėse jau dalyvavo apie 2.000 
moksleivių iš Biržų rajono mo
kyklų.

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

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

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

13 DIENŲ SU GHIVIINĖIVIIS;!!!
Gegužėj' Liepos 7 Rugsėjo 1
Ge;o^19 Liepos 14 Rugsėjo 8
C \>T-yZgS 26 Liepos 21 Spalio 6
Birželio 23 Gruodžio 19

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
* Nuperkame automobilius bei kitus daiktus giminėms 

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

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

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

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

Telex 06-986766 TOR
Įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

DIRBS ŽEMĖS ŪKYJE
“Valstiečių Laikraščio” ba

landžio 9 d. laidoje paskelbtas 
Vilniaus rajono Paberžės vidu
rinės mokyklos abiturientų įsi
pareigojimas dirbti gimtuosiuo
se ūkiuose: “Po baigiamųjų eg
zaminų 23 mūsų mokyklos abitu
rientai papildys mechanizato
rių, gyvulininkystės darbuoto
jų, statybininkų gretas, 17 — to
liau mokysis kaimo profesinės 
technikos ir kitose žemės ūkio 
mokyklose, kad galėtų grįžti į 
tėviškę kvalifikuotais specia
listais, padaryti savo žemę dar 
dosnesnę ir gražesnę. Duodame 
komjaunuolių žodį nenuilsta
mai dirbti, dorai gyventi, labai 
mylėti savo plačiųjų Tėvynę ...” 
Paberžiečiai ragina ir kitus kai
mų mokyklų abiturientus pasi
rinkti darbus kolchozuose ir sov- 
chozuose, įgyvendinti maskvi- 
nės kompartijos centro komite
to 1982 m. gegužės posėdyje nu
matytų maisto programų. Prime
nama, kad pastarajame penkme
tyje 150 Paberžės mokyklos 
auklėtinių įsijungė j Paberžės, 
Glitiškių, Visalaukės bei kitų 
ūkių žemdirbių šeimas. Tokiai 
Paberžės mokyklos abiturientų 
iniciatyvai su džiaugsmu prita
ria vilniškės kompartijos cent
ro komitetas, susirūpinęs sens
tančiomis bei retėjančiomis kol- 
chozininkų ir sovchozininkų ei
lėmis, jaunimo pasitraukimu į 
miestus.

PIENO KOMBINATAS
Pramonininiame Alytaus ra

jone statomas pieno kombina
tas — moderniausia šio profi
lio įmonė Lietuvoje. Visi tech
nologiniai procesai bus pilnai 
automatizuoti, pradedant pieno 
priėmimu ir baigiant įrenginių 
bei vamzdynų plovimu. Per pa
maina naujoji įmonė perdirbs 
250 tonų pieno, nepalikdama 
jokių gamybos atliekų: išrūgos 
bus perdirbtos į sausus milte
lius, pasukos panaudotos rūgš
čiam pienui ir sūriams gaminti, 
iš kitų atliekų bus gautas pieno 
pakaitalas gyvuliams šerti.

BYLA ŠIAULIUOSE
Šiauliuose praėjusių metų pa

baigoje buvo užpultas ir nužudy
tas milicijos kpt. Z. Meškaus
kas, kriminalinės pajieškos po
skyrio inspektorius, viename 
bute aptikęs girtuokliaujančių 
žmonių grupę. Tarp jų buvo ir 
už vagystes nekartų bausta I. 
Minikavičienė, du kartus už 
chuliganizmų teistas A. Vitkus.
I. Minikaviečienė paprašė jį at
keršyti inspektoriui Z. Meškaus
kui, jų tardžiusiam, kai buvo 
ruošiama byla už vagystę. “Tie
sos” kovo 23 d. laidoje rašoma: 
“Inspektoriui Z. Meškauskui iš
ėjus A. Vitkus išsekė iš paskos 
ir, pasivijęs gatvėje, jam smogė. 
Z. Meškauskas parkrito, tada už
puolėjas ėmė jį spardyti. Išvydę 
tai praeiviai ėmė šaukti, A. Vit
kus pabėjo. Milicijos kapitonas 
Z. Meškauskas, nuvežtas į ligoni
nę, sųmonės nebeatgavo ir mi
rė ...” Už jo nužudymų A. Vit
kui buvo paskirta mirties baus
mė, I. Minkevičienei už vagystę 
ir bendradarbiavimų milicijos 
pareigūno nužudyme — septyne- 
ri metai bendrojo režimo patai
sos darbų kolonijoje. V. Kst,

Simon’s
Travel
kviečia JA V ir Kanados 

lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

Toronto tautinių šokių grupės “Atžalynas” vyrai atlieka Pakeltkojį Nuotr. B. Tarvydo

c<

Šeštasis daugiakulturio teatro

FESTIVALIS
Hamiltone

1983 m. gegužės 20, penktadienį, 8 v.v., 
McMaster universiteto Robinson Memorial teatre

“Aukuras” vaidins Keith Winterio veikalą

Visus maloniai kviečiame dalyvauti!

“Šviesioji 
valanda”
lietuvių kalba

(ėjimas — $4.00.
studentams ir
pensininkams — $2.00.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
JAUNIMO KONGRESO ATIDA

RYMAS ČIKAGOJE — liepos 1. 
penktadienį, 2 v.p.p., Univer
sity of Illinois at Chicago. Circle 
Centre. Atidarymo paskaitą suti
ko skaityti Rasa Lukoševičiūtė 
iš Montrealio ir Kęstutis-Vaeys 
Slotkus iš Villavicencio Kolum
bijoje. Jie nagrinės temą “Jau
nimas vienybėje su kovojančia 
tauta: kokie uždaviniai laukia 
mūsų”.

STUDIJŲ DIENOS bus liepos 
10-20 d.d. Trent University. Peter
borough, Ont., Kanadoje. Kviečia
mi dalyvauti visi jaunuoliai 
18-30 m. amžiaus. Nėra būtina bū
ti atstovu, tačiau reikia užsiregis
truoti studijų dienų stebėtoju per 
Nijolę Vytaitę (416) 769-4085 To
ronte. Registracijos terminas baig
sis gegužės mėnesį, taigi prašome 
nedelsti. Stebėtojams vietos 
yra iki 40 asmenų.

STUDIJŲ DIENOSE jau sutiko 
dalyvauti paskaitininkai iš įvai
rių kraštų. Kun. A. Saulaitis. 
SJ. ir seselė Igne Marijošifltė 
sutiko vadovauti liepos 10-11 
programai — vertybių skalės 
klausimais. Liepos 12 d. paskai
tą "Kokie 'ra sąmoningo lietu
vio bruožai." skaitys Saulius 
Kubilius iš Romos. Diskusijose 
tema “Ar verta pas lietuvius veik
ti" dalyvaus Linas Kojelis. An
tanas Šileika. Dana Augustinavi- 
čifltė. Svarstybose “Veiklos svar
ba tautai" dalyvaus Laima Nainy- 
tė iš Čikagos ir Kęstutis Ivinskis 
iš V. Vokietijos. Paskaitą tema 
“Kodėl veikia pogrindis Lietuvo
je ir ko tikisi iš mūsų?" skaitys 
Gintė Damušytė. Liepos 13 d. pa
skaitą tema "Ateities perspekty
vos jaunimo veiklai politinėje 
srityje” skaitys adv. Povilas 
Žumbakis. Liepos 15 d. paskaitą 
tema “Kaip motyvuoti veiklą?" skai
tys Eugenijus Stankevičius iš 
Australijos.

REFERATUS TEMOMIS — kaip 
organizuoti Vasario 16 minėji
mus. kaip efektingai dalyvauti 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. kaip kontaktuoti ir 
efektingai dirbti su valdžios 
pareigūnais sutiko paruošti Li
nas Kojelis. Referatą, tema "Kaip 
suorganizuoti etninę radijo stotį" 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

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

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

skaitys Violeta Abariūtė. Liepos 
18 ir 20 d.d. sutiko skaityti pa
skaitas Viktoras Nakas temomis: 
1. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos istorinė apžvalga; 2. Kur 
Jaunimo Sąjunga stovi ir kur 
turėtų eiti? Liepos 19 d. apie 
Jaunimo Sąjungos veiklą švieti
mo srityje kalbės Kristina Na
kienė.

SVEČIU DIENA. Kadangi jau
nimo kongresai keliauja po įvai
rius pasaulio kraštus ir nedažnai 
būna Šiaurės Amerikoje, studi
jų dienų ir kongreso rengėjų 
komitetas nori sudaryti progą 
didesniam skaičiui lietuvių da
lyvauti bent vieną dieną studijų 
dienose. Tuo tikslu kviečiama pla
čioji lietuvių visuomenė atvykti 
vienai dienai į studijų dienas 
Trento universitete. Peterbo
rough. Ont.. liepos 18 d. nuo pat 
ryto. Tą dieną bus kraštų veik
los pranešimai, valdybos rinki
mai ir t.t. Taip pat bus Viktoro 
Nako paskaita apie jaunimo są
jungos steigimąsi. Parinkta ši 
diena, nes atrodė bus pakankamai 
įvairi ir tinkama visuomenei. Ki
tomis dienomis didelė dalis pro
gramos vyks įvairiuose darbo bū
reliuose. Kviečiame dalyvauti 
visą lietuvių visuomenę. Atvyku
sieji bus prašomi apsimokėti sa
vo maisto išlaidas. GJP

RŪTA GIEDRAITYTĖ. V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso sto
vyklos vakarinių programų ko
ordinatorė

MOKAME UŽ:
_ depositus (P.C.A.)..............  6%
= santaupas....................... 73/a%
E kasdienines palūkanas
— už santaupas...................... 7%
= term, depoz. 1 m.............. 9'/z%
E term, depoz. 3 m................ 10%
x reg. pensijų fondo..........  9’/z%
= 90 dienų depozitus ......... 9'/j%
= IMAME UŽ:
= nekiln. turto pask............... 11 %
= asmeninės paskolas..... 13’/z%

Hamilton, Ontario
ŠEŠTASIS DAUGIAKULTŪRIS 

TEATRU FESTIVALIS ir šiemet 
rengiamas Hamiltone Robinson 
Memorial Theatre (McMaster uni
versitete). Jį remia federacinė 
valdžia ir miestas. Festivalis pra
sidės gegužės 13 d., 8 v.v. bendru 
vaidinimu. įvairių tautybių akto
riai vaidins “Jewels from Heaven”. 
Tai naujas veikalas. Pernai jis bu
vo vaidintas Ontario dramos festi
valyje. Režisuoti šį veikalą Ha
miltone yra pakviesta Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė. Aktorių gru
pėje lietuviams atstovauja Kęstu
tis Kalvaitis. “Jewels from Hea
ven" bus kartojamas gegužės 25- 
26 d.d. 8 v.v.

Šalia lietuvių “Aukuro” pasiro
dys bengaliečių grupė gegužės 
14 d.. 8 v.v., blandų grupė — gegu
žės 15 d., 2 v.v.p. “Aukuras” — ge
gužės 20. penktadienį, 8 v.v., vai
kų teatras “Theatre of Tomorrow" 
— gegužės 21 d., 2 v.p.p. Veikalą 
“Put on the Spot” režisuoja Da
nutė Kudabaitė-Cockman. Šioje 
vaikų grupėje lietuviams atsto
vauja aukurietis Matas Stanevi
čius. Italų grupė pasirodys gegu
žės 21 d., 8 v.v., armėnų — gegu
žės 22 d., 2 v.p.p.

Visus veikalus įvertins gerai 
žinoma Kanados kritikė Mira 
Friedlander. Po kiekvieno vaidi
nimo bus diskusijos. Visi, kurie 
domisi kritika, kviečiami daly
vauti.

Visų teatrų pasirodymai įvyks 
Robinson Memorial Theatre (Mc
Master universitete. Main St. 
West. Hamilton). A.

Mountain View, Calif.
A. a. PROF. VIKTORAS SU- 

KIENICKIS mirė 1983 m. ba
landžio 10 d. Mountain View, Ka
lifornijoje, JAV. Gimė 1901 m. 
Kaune. Baigė Vilniaus universite
to teisių fakultetą. 1926 m. Sorbo- 
nos un-te Paryžiuje gavo doktora
tą iš tarptautinės teisės, ekonomi
kos ir politinių mokslų. Profeso
riavo Vilniaus un-to teisių fakul
tete. Rusams užėjus, buvo išvež
tas į Kazakstaną. Grįžęs iš trem
ties, Anglijoj, Oksfordo un-te dės
tė teisę ir Londono un-te — po
litinius mokslus. 1959 m. emigra
vo į JAV-bes ir savo srityje tęsė 
mokslinį darbą Hooverio institu
te, Stanforde, Kalifornijoje. Au
torius daugelio mokslinių knygų 
bei straipsnių, rašytų įvairiom 
kalbom, liečiančių istoriją, po
litiką ir tarptautinę teisę.

Pasitraukęs į pensiją, užsimo
jo rašyti didiulį darbą "Rytu Eu
ropa — 1 D. karo laikotarpyje”. 
Dviejų tomų knyga bus išleista 
anglų kalba “Eastern European 
Review”, University of Colorado.

Velidiis paliko liūdinčią žmo
ną ir iūnų Kalifornijoje, seserį 
H. Riclienę — Hamiltone, Kana
doje. Inl

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

JA Valstybės
Eugenijaus Kriaučeliūno 1982 

m. $1.000 jaunimo premija nebus 
paskirta. Šį nutarimą padarė 
Čikagoje posėdžiavusi vertinto
jų komisija: pirm. I. Kriaučeliū- 
nienė, sekr. R. Kučienė, nariai — 
G. Aukštuolis, V. Plioplys ir kun. 
A. Saulaitis, SJ. Pasiūlytų kan
didatų eilėse nebuvo rasta nė 
vieno jaunuolio, verto tos pre
mijos, pasižymėjusio išskirtine 
lietuviška veikla 1982 m. Pre
mija bus paskirta sekančiais me
tais už 1983 m. veiklą. Nauji pa
siūlymai pagal paskelbtas tai
sykles bus priimami iki š. m. 
gruodžio 31 d.

Amerikos Lietuvių Taryba va
saros darbams Jungtiniame Bal- 
tiečių Komitete Vašingtone pa
sirinko Rimą Šilėnaitę. gyvenan
čią Forest Parke, netoli Čika
gos. Ji yra lankiusi Vasario 16 
gimnaziją, 1982 m. pavasarį ba- 
kalaurės laipsniu baigusi tarp
tautinių santykių studijas Ame
rikos universitete Vašingtone. 
Priklauso Čikagos lietuviu ope
ros chorui, reiškiasi skaučių 
veikloje. Už vasaros darbus jai 
paskirta $1.500 ir parama ke
lionės išlaidoms.

ALTos valdybos posėdyje Či
kagoje balandžio 15 d. sekreto
riumi vėl buvo perrinktas inž. 
G. Lazauskas. Komisijų pirmi
ninkais išrinkti: politinės — dr. 
K. Šidlauskas, visuomeninės — 
dr. L. Kriaučeliūnas, finansinės
— M. Pranevičius, skyrių — T. 
Blinstrubas, teisių ir statuto — 
adv. A. Domanskis, namų admi
nistracijos — dr. V. Šimaitis, 
spaudos ir informacijos — kun. 
dr. J. Prunskis.

A. a. Klemensas Galiūnas grei
tuoju kraujo vėžiu mirė balan
džio 6 d. Santa Barbaroje, Kali
fornijoje, sulaukęs 69 metų am
žiaus. Atvykęs į JAV 1949 m., ta
po augštos klasės mūro darbų 
specialistu ir rangovu. Gausiom 
aukom, stambiom premijom rė
mė kultūrinę lietuvių veiklą. 
Palaidotas Santa Barbaros ka
pinėse balandžio 9 d. Prie kapo 
su velioniu atsisveikino: arti
miausių bičiulių vardu — Br. 
Raila, buvusių bendradarbių 
Lietuvoje — dr. P. Pamataitis, 
literatų ir kultūrininkų — B. 
Brazdžionis, Los Angeles lietu
vių dramos sambūrio — V. Dovy
daitis, Santa Barbaros lietuvių
— B. Rozinskas.

Šv. Kazimiero Metų Komite
tas, vadovaujamas pirm. Vytau
to Volerto, ryšininku su panašiu 
komitetu Romoje pakvietė kun. 
Algimantą Bartkų, Marijos Ap
reiškimo lietuvių parapijos kle
boną Frackvillėje, Pensilvani
joje. Pradinis šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties mi
nėjimas numatomas 1984 m. ko
vo 4 d. Vatikane, Šv. Petro ba
zilikoje. Tikimasi, kad Mišias 
atnašaus popiežius Jonas-Pau- 
lius II. Šia proga organizuoja
ma JAV ir Kanados lietuvių eks
kursija Romon vasario 25 — ko
vo 5 d.d. Numatoma turėti apie 
tūkstantį dalyvių. Norintieji 
kelionę galės pratęsti viena 
savaite. Techniškus kelionės 
reikalus tvarko Romas Kezys, 
turintis savo kelionių biurą 
“Vytis”, 2129 Knapp St., Brook
lyn, N.Y. Tel. (212) 769-3300. Po 
Velykų jis ir kun. A. Bartkus 
kelias dienas viešėjo Romoje. 
Ten buvo rūpinamasi lietuvių 
maldininkų priėmimu, tariama
si su viešbučiais, restoranais, 
susisiekimo bendrovėmis. De
talės netrukus bus paskelbtos 
spaudoje.

Brazilija
Naujoji Brazilijos LB taryba 

savo posėdyje balandžio 9 d. 
išsirinko prezidiumą, krašto 
valdybą bei kitus pareigūnus. 
Tarybos prezidiumą dabar suda
ro: pirm. J. Tatąrūnas, vicepirm.
J. Vaikšnoras, sekr. prel. P. Ra- 
gažinskas; krašto valdybą — 
pirm. A. D. Petraitis, vicepirm. 
A. Valavičius, sekr. V. Bacevi
čius, sekr. lietuvių reikalams 
kun. P. Gavėnas, SDB, ižd. H. 
Guzikauskas. BLB atstovu Rio 
mieste liko dr. A. Gaulia. Komi
sijoms vadovaus: švietimo — 
prel. P.. Ragažinskas, spaudos
— A. Kublickas, kultūros — A. 
Valavičienė, sporto — J. Šer
mukšnis. Ryšių komisijon įsijun
gė P. Bareišis, V. Urbonas, V. 
Bratkauskis, P. Šimonis ir J. Si- 
lickas. Politinė komisija nebuvo 
pakeista. Stovyklavietės Litua
nika valdyboje BL Bendruome
nei atstovaus J. Tatarūnas ir V. 
Urbonas.

Urugvajus
Velykinių margučių šventė 

vaikams buvo surengta balan
džio 9, Atvelykio šeštadienį. Pre
mijas už gražiausius margučius 
laimėjo: I — Aleksandra Mile- 
tich, II — Aleksandras Stende

lis, III — Mariela Kazlauskai
tė. Kelias daineles su vaikais 
ir “Dviejų gaidelių” insceniza
ciją buvo paruošęs V. Dorelis. 
Programą papildė deklamacijos 
ir “Rintukų” grupių atlikti tau
tiniai šokiai. Šventė užbaigta 
margučių ridinėjimu.

Cecilija Dorelytė baigė medi
cinos seserų mokyklą. Jos pa
slaugomis dabar galės pasinau
doti ir lietuviai. Antradienių 
ir šeštadienių vakarais Monte
video lietuvių parapijoje ji su
tiko patikrinti jos narių kraujo
spūdį.

Australija
Monsinjoro P. Butkaus 45 me

tų kunigystės sukaktis Sydnėju- 
je bus paminėta gegužės 22 d. 
Ji bus pradėta pamaldomis šven
tovėje, giedant “Dainos” chorui. 
Pietūs su oficialia dalimi įvyks 
Lietuvių Namuose. Pagerbtuves 
sukaktuvininkui organizuoja 
Lietuvių Namų valdyba ir Syd- 
nėjaus ateitininkai.

ALB Melburno apylinkė meti
niame savo narių posėdyje kovo 
27 d. išrinko naują valdybą, ku
rią dabar sudaro: pirm. dr. Kun- 
ca, vicepirm. B. Gasiūnas, ižd. 
A. Klimas, sekr. J. Zonius, narė 
kultūros ir jaunimo reikalams B. 
Šaulytė.

Britanija
Ona Bulaitienė. gyvenanti Lon

done, kovo 25 d. sulaukė amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio. Telegra
ma iš Centrinės Afrikos ją pa
sveikino sūnus arkiv. J. V. Bu
laitis, priklausantis diploma
tinei Vatikano tarnybai. Pagerb
tuves sukaktuvininkei savo na
muose surengė dukra Danutė 
Jankūnienė, sutelkusi gausius 
gimines. O. Bfllaitienė savo am
žiaus sukakties proga paaukojo 
Arkiv. J. Matulaičio Fondui 80 
svarų — po vieną svarą už pra
gyventus metus.

A. a. prel. Juozą Gutauską, ba
landžio 10 d. mirusį Škotijos lie
tuvių kapelioną, Londono lietu
viai prisiminė specialiomis pa
maldomis balandžio 24 d. Šv. Ka
zimiero šventovėje. Velionis bu
vo DB Lietuvių Bendruomenės 
tarybos pirmininkas, tad gedu
lines Mišias buvo užprašiusi 
krašto valdyba. Jas atnašavo 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC, savo pamoksle kalbėjęs 
apie prel. J. Gutausko tarnybą 
Dievui ir savo tautiečiams Ško
tijoje. Dėl jų jis paliko Lietuvą 
ir atvyko Skotijon. Pamaldose 
dalyvavo gausus lietuvių būrys. 
Jų eilėse buvo Lietuvos atstovas 
V. Balickas, DBLB krašto valdy
bos nariai, ilgametis D. Britani
jos diplomatinis narys J. Liū- 
džius, artimas velionies bendra
darbis prieš II D. karą.

Vokietija
Pirmą Velykų dieną Luebe- 

cko lietuvius aplankė kapelio
nas kun. V. Šarka iš Hambur
go. Lietuviškas pamaldas jis 
laikė Švč. Jėzaus Širdies šven
tovės kriptoje. Jose dalyvavo 
ir katalikai, ir evangelikai. 
Po pamaldų apie 40 lietuvių 
su vaikais susirinko “Haus 
Simeon” prieglaudos salėje, 
kur moterys buvo paruošusios 
velykines vaišes. Jų dalyvius 
pasveikino VLB Luebecko apy
linkės valdybos pirm. Pr. Kot- 
kis. Kun. V. Šarka pasidalijo 
įspūdžiais iš ką tik įvykusio 
VLB krašto tarybos suvažiavi
mo, supažindino su padarytais 
nutarimais. VLB apylinkės 
pirm. Pr. Kotkis pasiūlė Lue
becko lietuviams per Sekmines 
suorganizuoti ekskursiją auto
busu į įdomesnes Schleswig- 
Holsteino vietoves. Pasiūly
mui pritarta, dalis būsimų 
ekskursantų jau užsiregistra
vo.

Dailės būrelis, pavadintas M.
K. Čiurlionio vardu, yra įsteig
tas Vasario 16 gimnazijoje X kla
sės moksleivių iniciatyva. Būre
lio seniūnu išrinktas Arvydas 
Herbstas. jo pavaduotoja — Ir
ma Mirbachaitė. Globėju sutiko 
būti mokytojas dail. A. Krivic
kas, o jam talkins Jūratė Lem- 
kienė ir mokytojas Edmundas 
Kaciucevičius. M. K. Čiurlio
nio būrelio tikslas — įjungti me
nu susidomėjusius moksleivius, 
ruošti dailės parodėles, paskai
tėles, specialius vakarus, išvy
kas į artimesnes dailės parodas, 
muzėjus, teatrus ir koncertus. 
Pirmajame būrelio susirinkime 
kovo 13 d. dalyvavo apie 20 na
rių ir svečių. Buvo išklausytas 
juostelėn įrašytas M. K. Čiurlio
nio kvartetas. Dail. A. Krivickas 
kalbėjo apie 1982 m. pabaigoje 
mirusią M. K. Čiurlionio seserį 
Valeriją Čiurlionytę-Karužienę. 
Ji pagerbta susirinkimo dalyvių 
atsistojimu.



Pirmas bandymas — jaunų šeimų stovykla
Atostoginė jaunų šeimų stovykla Wasagoje šią vasarą

Daugelis iš mūsų didelę 
dalį savo jaunystės vasary pra
leidome lietuviškose vasaros 
stovyklose. Daugeliui stovyk
lose sudarytos pažintys bei 
draugystės dar ir dabar yra 
neišdildoma mūšy gyvenimo 
dalis. Stovyklose išmokta lie
tuviškai dainuoti, šokti tau
tinius šokius, susipažinta su 
lietuviškąis papročiais, pa
justa lietuviška dvasia bei 
galvosena per įvairias disku
sijas su bendraamžiais.

Stovykloje susidaro proga 
lietuvių kalbų vartoti plačiau, 
negu savo šeimos ratelyje. Kal
bos vartojimas pasidaro svar
bus ir draugų tarpe. Dr. Algis 
Norvilas, psichologas iš Čika
gos, savo paskaitoje Toronte 
(1982 m. rudenį) ir brošiūrė
lėje “Dvikalbiškumas — pra
keikimas ar palaima” pabrė
žia svarbų sudarymo sųlygy 
kalbos vartojimui praplėsti į 
kasdieninio gyvenimo aplin
kas. Dabartinėmis gyvenimo 
sąlygomis, kai lietuviai ne
begyvena /rajonais, rečiau su
sieina, yra būtina stengtis 
lietuvių kalbų puoselėti sa
vo vaikuose. Geresnio skati
nimo kaip jos vartojimas bend
raamžių tarpe negali būti. Va
saros stovyklos ta prasme yra 
nepakeičiama priemonė suda
ryti: a. lietuviškų atmosferų

tininkų stovyklų Dainavoje, 
kurioje sudaromos sųlygos 
dalyvauti visam šeimos viene
tui. Didžiausias stovyklos pa
sisekimas yra tas, kad ruošia
mos dvi programos — vaikams 
ir vyresniesiems. Kol vyksta 
vyresniesiems programos, vai
kai užimami darbeliais, dai
navimu bei žaidimais. Pasi
baigus programai, vaikai vėl 
grįžta tėvų globom

Iš Toronto keletas šeimų 
kasmet vyksta Dainavon, nes 
nėra kito pasirinkimo, norint 
šeimai stovyklauti kartu su 
kitais lietuviais. Toronto apy
linkėje gyvenantys turime 
idealias sąlygas Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje Wasago
je. Sųlygos idealios ta pras
me, kad stovyklavietė yra arti 
gražaus Huron ežero (Geor
gian Bay įlankos), kurio kran
tai idealūs pačių mažiausių 
vaikučių maudymuisi. Patal
pos stovyklavietėje duoda ge
rą pakaitalą miesto asfaltui 
— pušynai, privatūs nameliai 
arba norintiems artimiau gy
venti kambariai barakuose. 
Turint tokias puikias sąlygas 
ir taip arti, būtų tikrai liūd
na, jeigu neįstengtumėm jomis 
pasinaudoti.

Jaunų šeimų stovykla — ato
stogos bus nuo š. m. liepos 
30 d., 2 v.p.p. iki rugpjūčio

6 d., 12 v. Visus kviečiame 
registruotis iki gegužės 20 d. 
Blankus bei tolimesnę infor
maciją parūpins Dana Pranai
tienė Toronte 767-1482: Ha
miltone registruoja Marijus 
Gudinskas ir Dalia Grajaus- 
kaitė-Trumpickienė, Londone
— Rita Vilienė. Stovyklą — 
atostogas organizuoja Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė. 
Programą priešmokyklinio 
amžiaus vaikams ruošia Ire
na Simanavičiūtė-Petrauskie- 
nė ir Ilona Janeliūnaitė- 
Smolenskienė. Mokyklinio 
amžiaus vaikams programą 
ruošia Laima Gustainytė-Un- 
derienė ir Dana Pranaitienė.

Mes, kurie rūpinamės šiuo 
užmoju, dirbame su viltimi 
ir kartu nežinia. Tai pirmas 
bandymas tokio tipo stovykla
— atostogas suruošti. Tikimės, 
kad mūsų pastangos bus pa
remtos gausia registracija. 
Tikimės taip pat, kad mūsų 
vaikai pamažu įsijaus į gyvą 
lietuvių kalbą, jos kultūrą ir 
kad mūsų pavienių pastangos 
pasidarys šiek tiek lengves
nės, kai žinosime, kad dirba
me tam pačiam tikslui kartu 
su kitais. Tai pirmas bandy
mas. Jeigu pasiseks, sudary
sime dar geresnes sąlygas se
kantiems metams.

Gabija

DANA SUMMERS-STRIUGAITĖ ir JUOZAS NARUTAVIČIUS, Niujorke 
išleisdinę estradinės muzikos plokštelę “Dainuok ir šok”, kurioje daini
ninkus palydi orkestras “Lietuva”. D. Striugaitė yra dainavusi su or
kestrais Pietų ir Šiaurės Amerikoje, dalyvauja vokaliniame vienete “Jinai 
ir trys gintarai". J. Nakutavičius dainininko karjera pradėjo nepriklauso
moje Lietuvoje, tęsė Vokietijoje ir JAV-se. Yra dainavęs su įvairiais or
kestrais, dalyvavęs “Aitvarų" chore. Dabar dainuoja Niujorko vyrų chore 
“Perkūnas" ir vokaliniame vienete “Jinai ir trys gintarai". Minėtoji plokš
telė -gražiausias abiejų dainininkų žiedas, subrandintas per daugelį metų
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“Nuleisti traukinį nuo bėgių”!
(Atkelta iš 2-ro psl.)

metų pasikėsinimo, tai žmona, 
nesuvokdama pergyvento pa
vojaus, nedavė ramybės. Sun
ku buvo ryžtis ir prašyti lei
dimo, keliauti, juo labiau, kad 
man su žmona gauti vizas gali
mybių buvo mažai. Tačiau, di
džiausiam mūsų nustebimui, 
vizas keliauti į Rytų Vokieti
ją abu gavome. Jokių išvykimo 
išvakarėse KGB priekabių, iš
kvietimų bei veiksmų kelionė
je nebuvo ir neišryškėjo. Tai
gi persistengusi okupanto 
kerštaujanti KGB žiaurioji 
žinyba pakeitė taktiką.

“TAIKOS SAVAITĖ” — 
PRIEDANGA

Baltijos baseino šalių Ros- 
tocke (Rytų Vokietijoj) ren
giamos kasmetinės “taikos sa
vaitės” turi savo tikslus. So
vietų Sąjungos beatodairiško 
ginklavimosi pridengimui 
Maskva yra suplanavusi daugy
bę įvairių tarptautinio masto 
renginių, siekiančių suklaidin
ti viešąją pasaulio nuomonę.

Klaidinimo tikslui tarnauja 
ir Rostocko “taikos savaitės” 
sovietų inspiruotas jaunimo 
festivalis, kurio politiniai 
šūkiai nė per nago juodymą 
nepaliečia sovietų militariz- 
mo ir jų agresyvios politikos. 
Jai pridengti panaudojami

mokslo ir religijos renginiai. 
“Taikos” festivalis siekia su
skaldyti Vakarų pasaulio vals
tybių vieningumą ir silpninti 
karinę jėgą augančios Sovietų 
Sąjungos grėsmės akivaizdoje.

Todėl amerikiečio baptistų 
evangelisto Billy Graham 1982 
m. vasarą pasakytas Strahl- 
sundo (Rytų Vokietija) kated
roje pamokslas ir pamoksli
ninko pravesti maldos namuo
se klausytojų vieši balsavimai 
“už taiką” (vienbalsiai!) ge
riausiu atveju tik užpila ben
zino ant sovietų agresijos po
litikos laužo. Pasakytas pa
mokslas negali pakeisti sovie
tų klastingos “taikos” politi
kos esmės, o tik ją neapdairiai 
paremti. Sovietams viena terū
pi — nuleisti vakariečių trau
kinį nuo bėgių!

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

savaitės ar dviejų savaičių 
laikotarpiui, b. ją išgirsti 
bendraamžių grupėje ir c. ją 
išgirsti vyresniųjų 'ir visų 
stovyklaujančių tarpe.

Lietuvių kalbos mokėjimas 
vaikui atveria duris į lietu
vių kultūros lobynų per susi
pažinimą su dainose, eilėraš
čiuose, pasakose, legendose 
perduodama galvosena, jaus
mu, dvasia.

Jam nebereikia ribotis tik
tai vertimais. Vaikui kalba 
taipogi duoda progą bendrauti 
su vyresniojo amžiaus lietu
viais. Ji taipgi gali atidaryti 
duris į bendravimą su giminė
mis Lietuvoje ir iš Lietuvos.

Lietuvių kalbą galime vertin
ti ir protu, ir jausmu, tačiau 
be konkrečių pastangų ją išlai
kyti bei puoselėti šiuose kraš
tuose jinai dings. Tai ypač svar
bu mišriom šeimom, kur lietu
vių kalbos išlaikymas ir jos 
perdavimas vaikams tenka vie
nai pusei.

Norėdami sudaryti dar vie
ną pagalbinę priemonę tė
vams, kuriems rūpi lietuvių 
kalbos išlaikymas ir puoselė
jimas, ruošiame stovyklų — 
atostogas šeimoms Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje New 
Wasaga Beach, Ont. Tikslas — 
sudaryti lietuviškų atmosferą 
vaikus auginančiom šeimom 
kartu paatostogauti. Ruošia
mos priešmokyklinio ir mokyk
linio amžiaus vaikams progra
mos — užsiėmimai. Svarbi pro
gramos dalis bus lietuviškos 
dainos ir lietuviškų pasakų 
valandėlės. Taipgi ruošiami 
įvairūs užsiėmimai — darbe
liai.

Stovyklos metu bus organi
zuojami įvairūs šeimoms pro
jektai pvz. šeimos aitvaro pa
gaminimas, kuriame turėtų da
lyvauti visi šeimos nariai ir 
jo skraidinimas paežerėje.

Planuojama turėti bibliote
kėlę, kuria galėtų naudotis 
tėvai pasakų skaitymams vai
kams. Kas vakarų planuojama 
rengti laužų, prie kurio ir jau
ni, ir vyresni galės vaidinti 
lietuviškas pasakas, dainas, 
legendas. Bus stengiamasi, 
kad vaikai ir tėvai kartu daly
vautų užsiėmimuose. Taipgi 
bus progos nuvykti dienos ar 
kelių valandų ilgumo iškyloms 
į netoliese esančias įdomias 
vietoves pvz. Fort Ste. Marie, 
Midland, Blue Mountains.

Kas vasarą ateitininkai sen
draugiai Čikagoje ruošia atei-

• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kes Žiburiai"? Metine prenumera
ta naujam skaitytojui — tik.$12

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924

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

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

Grupinis automobilių naudojimas. Grupinis mažųjų 
autobusų naudojimas. Viešasis transportas.

Energija, kurią jie sutaupo šiandieną, yra energija, 
kurią galėsime panaudoti rytoj.

Informacija apie visas energijos taupymo galimybes gaunama energijos ministerijoje, 
62 Wellesley St. West, Toronto, Ontario, M7A 2B7.



A. a. POVILAS VAITONIS, buvęs Lietuvos ir Kanados šachmatu meisteris

AfA 
POVILUI VAITONIUII

mirus,
jo žmonai MAGDALENAI, dukrelėms ir sūnui nuošir

džią užuojautą reiškia bei liūdi buvusieji šachmatinių 

kovų draugai su šeimomis -

G. A. Tarvydai E. /-/. Stepaičiai
I. R. Paškauskai j. r. Rimai

R. A. Siručiai

II 1 y 
1WKT / 
LIETUVIU N/1983 
DIENOS CHICAGO

J. Matusevičius

Į II PASAULIO
LIETUVIŲ
DIENŲ

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 IV. 71 st St., Chicago, IL 60629, 
USA. Tel. (312) 471-1424. Čekius rašyti "Lithuanian World 
Festival. Inc."

Lėšos lietuviškai operai
Kultūriniu renginių komi

tetas, vadovaujamas Ingridos 
Bublienės, per visų Antrųjų 
Pasaulio Lietuvių Dienų sa
vaitę ruošia keliolika įvairių 
bei įdomių renginių. Jų di
džiausias yra “I Lituani” ope
ra, statoma puikia akustika 
pasižyminčiame geriausiame 
“Auditorium” teatre Čikagos 
miesto centre š.m. liepos 1 d., 
8 v.v. Spektaklio bilietų dar 
yra balkonuose. Jie gaunami 
“Gifs International” prekybo
je.

Teatras talpina 3,800 žiūro
vų. Pardavus visus bilietus, 
susidarys tik pusė pastatymui 
reikalingų lėšų. Antrą pusę 
reikia surinkti aukomis iš mie
lų mecenatų ir rėmėjų JAV ir 
Kanadoje bei kitur, suprantan

čių mūsų kultūrinių renginių 
reikšmę išeivijai ir šioms 
Pasaulio Lietuvių Dienoms.

Trūkstamų lėšų papildymui 
neseniai buvo suorganizuota 
loterija. Jai laimikius pa
aukojo “Vytis International 
Service Ine.”, vadovaujama 
R. Kezio, apmokėdama dviejų 
asmenų savaitgalio atostogas 
Las Vegas “Caesar’s Palace”, 
ir N. Buršteino kailių preky
ba,, skirdama $500 vertės kai
linį kilimą. Laimėjimų trau
kimas bus š. m. birželio 29 
d. Čikagoje Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu. Kultūrinių rengi
nių komiteto pirm. Ingrida 
Bublienė ir jos talkininkai 
jau pradėjo šios loterijos 
bilietų platinimą, visus kvies
dami juos įsigyti ir tuo parem
ti “I Lituani” operą. Br. J.

AfA 
STASIUI JASELIŪNUI

mirus,

jo sūnus — RIMĄ ir JUOZĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime-

G. H. Chvedukai
E. A. Lorencai
V. E. Smilgiai
E. P. Spilchak
S. Vaitekūnienė

A. V. Kazlauskai
A. K. Pajaujai
K. B. Poškai
B. Stalioraitienė
K. E. Šlekiai

Su šachmatų meisteriu atsisveikinant 
C*

A. a. Povilas Vaitonis jau ilsisi lietuvių kapinėse

G. BREICHMAN1ENĖ

Š. m. balandžio 26 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje buvo palaidotas hamil- 
tonietis Kanados ir tarptau
tinis šachmatų meisteris Po
vilas Vaitonis.

Povilas gimė 1911 m. Užpalių 
miestelyje. Baigęs Panevėžio 
gimnaziją, studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune 
humanitarinius mokslus. Vė
liau perėjo į teisės fakultetą 
ir studijas baigė jau Vilniu
je. Antrajai bolševizmo ban
gai užplūstant Lietuvą, per 
Žemaitiją dviračiu pasiekė 
Baltijos jūrą ir tik paskuti
niu momentu pasisekė jam lai
veliu pasiekti Švedijos kran
tus. Čia susipažino su Magda
lena Martinkute, sukūrė šei
mą ir išaugino penkias duk
ras — Danutę, Vidą, Nijolę, 
Giną, Rūtą ir sūnų Algirdą. 
(Visi vaikai yra baigę augš- 
tuosius mokslus). Su žmona ir 
pirmąja dukra Danute 1949 m. 
įsikūrė Hamiltone ir čia gy
veno iki pat mirties, dirbda
mas įvairiose įstaigose buhal
terijos skyriuje. Buvo vienas 
pirmųjų KLB Hamiltono apy
linkės pirmininkų.

Augindamas gausią šeimą ir 
dirbdamas, vakarais gilino 
studijas savo mėgstamose sri
tyse. 1973 m. kartu su dukra 
Nijole gavo diplomą Hamilto
no McMasterio universitete iš 
ekonomijos ir politinių moks
lų. Dar Lietuvoje 1938 m. bu
vo baigęs karo mokyklos aspi
rantų laidą ir buvo atsargos 
karininku, tad ir Hamiltone 
prjklausė šaulių bei karių ve
teranų vienetui.

Povilas mėgdavo kalbėti po
litinėmis ir ekonominėmis te
momis, svarstyti pasaulio įvy
kius, savo nuomonę karštai, 
įtikinančiai ir atkakliai gin
ti. Dažnai Hamiltono dienraš
tyje “Spectator” skaitytojų 
skyriuje pasirodydavo jo laiš
kai vienu ar kitu klausimu, 
liečiančiu Lietuvą. Bet labiau
siai Povilas Vaitonis pagarsė
jo kaip sportininkas: lengva
atletis, krepšininkas, o, svar
biausia, šachmatininkas.

Šachmatais Vaitonis pradė
jo žaisti būdamas 5 metų, mo

komas savo tėvo. 1931 m. lai
mėjo Vytauto Didžiojo univer
siteto pirmenybes, o sekan
čiais metais tapo Kauno šach
matų meisteriu. Tris kartus 
laimėjo Lietuvos šachmatų pir
menybes ir daugelį kartų at
stovavo Lietuvai tarptautinė
se šachmatų pirmenybėse Lat
vijoje, Estijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Anglijoje, Vokieti
joje ir Argentinoje.. Gyvenda
mas Švedijoje, taip pat daly
vavo turnyruose ir 1945 m. lai
mėjo I vietą. Atvykęs Kana'don, 
laimėjo 5 Ontario pirmenybes 
ir du kartus Kanados šachma
tų meisterio titulą (1951 m. 
Winnipege ir 1957 m. Vanku
veryje). Tapęs Kanados šach
matų meisteriu, 1952 m. Hamil
tono dienraštyje “Spectator” 
įvedė šachmatų skyrių ir jį 
redagavo 3 metus. Vėliau re
daktoriai keitėsi, bet skyrius 
tebėra ir šiandien. Atstovau
damas Kanadai 1952 m. Švedi
joje rajoninėse varžybose, 
gavo tarptautinio šachmatų 
meisterio titulą.

P. Vaitonis turėjo sau bū
dingą žaidimo stilių ir nepasi- 
mesdavo kritiškose padėtyse, 
būdamas šalto ir pastovaus 
būdo su geroka humoro gysle
le. Daug kitų žaidėjų pasinau
dojo jo žaidimo metodais, pa
brėždami, kad tai lietuvio Vai
tonio varijantas. Gaila, kad 
jo svarbiausios partijos teli
ko jo paties ranka užrašytos. 
Gal ateityje kas nors išleis 
atskira knyga.

Pirmoji mūsų pažintis prasi
dėjo Vilniuje, kai mano vyras 
pristatė savo draugą Povilą 
kaip garsų sportininką, leng
vaatletį (3 kartus laimėjusį 
Lietuvos pirmenybes šokime į 
augštį su kartimi), krepšinin
ką ir, svarbiausia, šachmati
ninką. Ir kai pavasario ar va
saros sekmadienio popietėmis 
visi trys eidavome pasivaikš
čioti, jo kelias vis nukrypda
vo į už Neries esantį stadijo- 
ną, kuriame kas nors vykdavo. 
Sportas buvo jo kraujuje. Tai 
jis stengėsi įkvėpti ir savo 
vaikams — visi jie dalyvavo ku
rioje nors sporto šakoje. Net 
ir labai būdamas užsiėmęs dar
bu bei mokslu, atrasdavo lai

ko talkinti Toronto sporto klu
bui “Vytis”, duoti simultanus 
lietuvių ir kitataučių šachma
tininkams.

Dvi didelės tragedijos išti
ko Vaitonių šeimą. 1970 m. au
to katastrofoje žuvo vyriausios 
dukros vyras Jalte Kuipers, ku
rį Povilas labai mėgo, kaip gra
žiai besireiškiantį mokslo žmo
gų. 1979 m. taip pat automobi
lio nelaimėje netoli Otavos žu
vo neseniai universitetą baigu
si dukra Gina. Jos tragišką mir
tį Povilas labai skaudžiai iš
gyveno ir galbūt tai prisidėjo 
prie greitesnio jo sveikatos 
nykimo.

Nuo 1974 iki 1980 m. dirbo 
kredito kooperatyve “Talkoje” 
vedėju. Pasitraukęs į pensiją, 
mėgo buvoti su vaikais bei vai
kaičiais. Būdavo visados gyvas 
diskusijose, pilnas sąmojo, ge
ros nuotaikos. Jis į gyvenimą 
stengdavosi žiūrėti iš gerosios, 
optimistiškos pusės, stengda
masis ignoruoti nemalonumus.

Š. m. balandžio 23 d. vakarą, 
vėžio ligos iškankintas, velio
nis užbaigė šią žemišką kelio
nę. Jis iškeliavo, bet paliko 
jo darbai, jo laimėjimai Lietu
vai, lietuvių vardui. Net ir 
okupuotos Tėvynės spauda jo 
laimėjimus paminėdavo. Ilsė
kis ramybėje!

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

WHBB
Kviečiame jus neatidėliojant užsisakyti bilietus į visus II PLD-ų renginius, 

tuo užsitikrinant sau geriausias vietas ir kartu finansiškai palengvinant Antrųjų 
Pasaulio Lietuvių Dienų rengėjų darbą.

$13.00

OPERA “1 LITUANI” Parteris Pirmas balkonas Antras balkonas

Penktadienį, liepos 1 d., 8:00 v.v. $20.00 $15.00 $6.00

Auditorium Theatre $15.00 $8.00 $5.00
70 E. Congress Parkway $12.00 $7.00

VI JAV IR KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
Sekmadienį, liepos 3 d., 2:00 v. p.p.
University of Illinois at Chicago, Pavilion
(Racine ir Harrison gatvė) $5.00

II PASAULIO LIETUVIŲ
SPORTO ŽAIDYNĖS
Birželio 26 — Liepos 2 d.d.
University of Illinois at Chicago
* Studijuojantis jaunimas.
** Galioja j visas rungtynes, įskaitant ir baigmines.

Atidarymo (birželio 26 d.) — Suaugusiems $3.00
* Jaunimui $2.00

Baigminių rungtynių (liepos 2 d.) — Suaugusiems $3.00
Jaunimui $2.00

SPORTO ŽAIDYNIŲ ŽYMENŲ ĮTEIKIMO
IR JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS
Šeštadienį, liepos 2 d., 7.00 v.v. Pavilion Theatre, Bismarck Hotel

S. Žaidynių ir
J. Kongreso dalyviams $5.00

Kitiems $8.00

LITERATŪROS VAKARAS
Šeštadienį, birželio 25 d., 7:30 v.v.
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave.

$5.00 $3.00

„ANTRAS KAIMAS”
Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros grupė 
birželio 28 ir 30 d. Spektakliai: 8:00 ir 10:00 v.v. 
Playhouse 
2515 W. 69th St., Lithuanian Plaza $4.00

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO KONCERTAS 
birželio 29 d. 
Tautiniai namai 
6422 S. Kedzie Avė.

** Savaitiniai bilietai $10.00

LIETUVIŠKŲ FILMŲ VAKARAS 
birželio 29 d.
Jaunimo centras
5620 S. Claremont Ave. $4.00$5.00

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ UŽBAIGIMO BANKETAS
Sekmadienį, liepos 3 d., 8:00 v.v. Suaugusiems $27.50
Grand ir International Ballrooms, Conrad Hilton Hotel Jaunimui $20.00

Čekius rašyti LITHUANIAN WORLD FESTIVAL, Inc. ir siųsti: Gifts International 
(Amerikos doleriais) 2501 West 71st Street

, . , , , . , i Chicago, IL 60629Prašome kartu siųsti sau adresuotą voką su pašto ženklu 
Bilietai nekeičiami ir negrąžinami. (312) 471-1424

AfA 
JONUI TUMOSAI

mirus,
jo žmonai SOFIJAI, dukrai JANINAI su šeima, 
sūnui ALGIRDUI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

M. A. Iškauskai
C. N. Greer

AfA 
JONUI TUMOSAI

užbaigus žemišką kelionę, 
liūdesio prislėgtiems — jo žmonai SOFIJAI, dukrai 
JANINAI su šeima, sūnui ALGIUI ir broliui ZENONUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia -

Leonų šeima

AfA 
. JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, sūnų ALGĮ ir dukrą JANINĄ su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame -

Adomonių šeima 
Cape Cod, Mass.

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
žmonai SOFIJAI, dukrai JANINAI, sūnui ALGIUI ir 
visiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą-

Skolastika Remeikaitė 
Stasys Kačinskas

Ilgamečiam golfo klubo nariui

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, sūnų ir dukrą su šeima nuošir
džiai užjaučiame-

Toronto Lietuvių Golfo Klubas

$17.00 $10.00

$15.00

AfA
JONUI TUMOSAI
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną SOFIJĄ, dukterį JONĘ su šeima, sūnų ALGĮ, 
brolį ZENONĄ ir visus gimines giliai užjaučiame bei 

kartu liūdime-

Br. J. Maziliauskai E. Tamulionienė
G. L. Vyšniauskai R. J. Pleinių šeima

Mielai sesutei

AfA
STANISLAVAI RACEVIČIŪTEI

Lietuvoje mirus, 
liūdinčius — brolį BENĄ ir jo žmoną APOLONIJĄ 
RACEVIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir dalijamės jų 
skausmu -

Emilija Zakarževskienė
Rūta Laurinavičienė
ir sūnus Deividas

AfA
prelatui JUOZUI GUTAUSKUI

užbaigus šios žemės kelionę Škotijoje,

jo brolį dr. VLADĄ GUTAUSKĄ su žmona, dukterėčią 
ALDONĄ SYKARĄ su šeima Pietų Amerikoje, sūnėną 
dr. JUOZĄ GUTAUSKĄ su šeima Otavoje ir visus 
lietuvius Škotijoje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime-

Sofija, Vytautas, Vida, 
Jonas Balsevičiai

Ottawa, Ont.



Patrauklus lietuvių kalbos vadovas
Dr. Danguolės Tamulionytės “Lietuviais norime ir būt”
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Su džiaugsmu ir malonumu 
vartau didelio formato, kie
tais viršeliais įrištą 392 pus
lapių vadovėlį lietuviškai ne
kalbantiems — “Lietuviais no
rime ir būt”. Tą vadovėlį pa
ruošė dr. Danguolė Tamulio- 
nytė, į jo išleidimą įdėjusi dau
giau kaip penkerius metus dar
bo ir daug savo lėšų. Vadovė
lis ypatingas tuo, kad pirmą 
kartą jis yra priderintas prie 
moderniame pasaulyje gimu
sio ir augančio jaunimo psi
chologijos. Šitame žemyne vai
kai savo aplinką stebi natū
raliose spalvose. Visi turi 
spalvotą televiziją, gamina 
spalvotas foto nuotraukas, nau
dojasi spalvotais vadovėliais. 
Vaiku knygelės, elementoriai 
ir kita jauniems skiriama lite
ratūra yra patraukli, įdomi, 
suprantama tiek savo turiniu, 
tiek iliustracijomis.

D. Tamulionytė, daktarės 
laipsnį gavusi 1975 m., jau 
daug metą dirba su lietuviš
kai nemokančiais ar mažai mo
kančiais vaikais bei suaugu
siais. Savo pamokomis ji 
kruopščiai paruošia medžiagą 
pati. įgijusi gerokai patyri
mo, paskatinta tų, kurie jos 
darbą ir sugebėjimus įverti- 
no, pasiryžo imtis šio milžiniš-
ko darbo: paruošti lietuviš
kai nemokantiems vaikams va
dovėlį, kuriuo taip pat gali 
pasinaudoti ir suaugę be moky
tojo pagalbos. Vadovėlio iš
leidimas kainavo $28.000. Di
džiausios paramos ji susilau
kė iš savo dėdės Petro Tamu- 
lionio, kuris vadovėlio išlei
dimui padovanojo $10.000. Lie
tuvių Fondas prisidėjo su 
$8.000. Pati autorė nutyli, kas 
tą stambų skirtumą paden
gė. .. Galima spėlioti, kad 
lėšų trūkumą padengė ji pati.

Vadovėlis parašytas pačiu 
moderniausiu metodu, su 
kruopščiai paruoštais nurody
mais mokytojui (anglų kalba) ir 
pačiam mokiniui. Dail. Nijo
lės Palubinskienės iliustraci
jos vaizduoja modernų šių die
nų gyvenimą. Pvz. kambaryje 
matyti televizija ir telefonas, 
o modernioje maistų krautuvė-, 
je išdėstyti visi gaminiai su 
lietuviškais pavadinimais. In
formacinis tekstas apie Lietu
vą parašytas anglų kalba, su
pažindina mokinį su geografi
ne Lietuvos padėtimi ir pui
kiai parinktais istoriniais fak
tais. Jau pats pirmas skaitinys 
supažindina su senovės Lietu
va iš pačios gražiausios pusės, 
kalba apie mūsų miškų šernus, 
gintarą, bitininkus, dailią se
novės mergelę grėbėjėlę.

Istorinė dalis informuoja 
apie mūsų pilis, tvirtoves, duo
da karaliaus Mindaugo, kuni
gaikščio Gedimino, Birutės, 
Kęstučio, Žygimanto II, nepri
klausomos Lietuvos preziden
tų nuotraukas, supažindina su 
Dariumi ir Girėnu, Lietuvos 
sporto laimėjimais ir 1.1. Čia 
įeina ir mūsų papročiai, šven
tės, tradicijos ir didžiosios 
laisvojo pasaulio lietuvių or
ganizacijos. Tačiau svarbiau
sioji vadovėlio paskirtis — kal
bos mokymas yra atliekama 
vaizdingo metodo priemonė
mis. Pradedama raidžių išta
rimu, detaliai kiekvieno gar
so tarimą iliustruojant atitin
kamais anglų kalbos garsais. 
Iliustracijos nuo pat pirmos 
pamokos atveria duris į natū
ralų kalbos pažinimą, neap
sunkinant mokinio gramatikos 
taisyklėmis, jas taip patei
kiant. kad gramatika savaime 

Klevelande buvo surengtos sutiktuvės vadovėlio nemokantiems lietuviš
kai “Lietuviais norime ir būt”. Iš kairės: koncertinę dalį atlikęs sol. B. 
PRAPUOLENIS, vadovėlio autorė dr. D. TAMULIONYTĖ, akomp. K. 
KUPREVIČIŪTĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

tampa taisyklingo sakinio pa
grindu. Visos detalės puikiai 
išmąstytos, sunumeruoti pir
mųjų sakinių žodžiai randa
mi žemiau teksto surašytame 
žodynėlyje.

įdomu, kad ir kasdieninio 
gyvenimo temų pokalbiams pa
rinkimas atitinka modernų 
lietuvių gyvenimą. Jau pirmie
ji pokalbiai vyksta tarp stu
dento ir daktaro, įterpiant ir 
taip reikalingą žodį, kaip ka
binetas (vietoje pas mus ge
rokai įsigalėjusio “ofiso”), ban
kas, fabrikas, policininkas 
ir 1.1. Prie linksnių vartojimo 
prieinama su specialių links
nių reikalaujančiais veiksma
žodžiais. Pvz. turėti — ką? 
Klausimai turi atsakymą arba 
iliustracijose, arba jau pažįs
tamo teksto paaiškinimuose.

Patarimuose mokytojams au
torė įveda specialias instruk
cijas, nurodydama uždavinius, 
įdomius žaidimus, pokalbius, 
detaliai išaiškindama savo 
pasirinktą metodą, kurio pa
sisekimą įrodė jos sėkmingas 
darbas su kursantais Kleve- 
lande ir Pietų Amerikoje. (Ten 
ji buvo švietimo tarybos pa
siųsta vadovauti pavyzdiniams 
lietuvių kalbos kursams). Gra
matikos paaiškinimai, reika-/ 
laujantys specialaus dėmesio,
pateikiami anglų kalba.

Autorė vadovėlį padalino į 
30 skyrių, numatydama dvejų 
mokslo metų kursą. Šią knygą 
ištisai išėjus, su mokytojo 
pagalba ar net savarankiškai, 
mokinys galės valdyti kalbą, 
tik turės plėsti savo žodyną, 
jau sugebėdamas žodžius tai
syklingai sudėti į sakinį.

Atskira pratimų knyga, pri
taikyta kiekvienai pamokai, 
yra lygiai taip kruopščiai pa
ruošta, kaip ir vadovėlis. Ir 
čia dail. N. Palubinskienės 
iliustracijos sistemingai kar
tojasi, pagyvindamos patį už
davinių tekstą.

Žodžiu, tą vadovėlį išstudi
javęs žmogus, atlikęs visus 
pratimus, išsprendęs kryžia
žodžius ir galvosūkius, per
skaitęs visus angliškus teks
tus, ne tik pramoks savo pro
tėvių kalbos, bet ir susipažins 
su pagrindiniaisiLietuvos kul
tūros ir istorijos bruožais.

Kelios teksto klaidos, atsi
žvelgiant į plačią medžiagos 
apimtį, lengvai dovanotinos 
(psl. 23 — Lietuva “centrinėje 
Europoje”, psl. 303 — skautų 
šūkis netikslus).

Dr. D. Tamulionytė yra ge
rai pažįstama Kanados lietu
viams, savo paskaitomis da
vusi nevieną praktišką idėją, 
kaip sėkmingiausiai mokyti 
lietuvių kalbos svetimoje ap
linkoje. Kanados Lietuvių 
Bendruomenė turėtų pasi
stengti tą vadovėlį paskleis
ti ypač tose vietovėse, kur 
nėra lituanistinių mokyklų 
ir kur mūsų tautiečiai, at
skilę nuo platesnio visuome
nės kamieno, neturi priemo
nių kalbai išlaikyti ir ją per
duoti savo jauniausiai kartai.

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys. KELIONE 

1 VILNIŲ. Premijuotas romanas. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas. Viršelis ir aplankas — dail. 
A. Sutkuvienės. “Draugo" spaustu
vė. Čikaga 1983 m.. 247 psl. Kaina 
$10JAV.

LIETUVA, Filatelistų Draugi
jos biuletenis. 1982 m. 1 (190) nr. 
Paruošė J. Adomėnas ir A. Beleš- 
ka. Gaunamas pas K. Rožanską 
(3450 W. 62nd Street, Chicago. IL 
60629, USA). Leidinio kaina su 
pe rs i u n t i m u — $6.00.
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Tėviškės Žiburiai « 1983. V. 12 — Nr. 19 (1734) « psl. 7

tl lull I lliltl II VEIKLOJE

Algirdo Gustaičio parengtas etnografinis Lietuvos žemėlapis su įvairiu miestų herbais, pieštais dail. T. Valiaus

Naują Lietuvos žemėlapį apžvelgiant
ALGIMANTAS GURECKAS ma žymėti teisiniu-valstybi- Turbūt Gustaitis šį kraštą pri-

1982 m. gale pasirodė Algir
do Gustaičio paruoštas ir Kęs
tučio Stropaus braižytas Lie
tuvos žemėlapis, kurį išleido 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos Drau
gija. Žemėlapis nespalvotas, 
bet labai gražiai ir atidžiai 
nubraižytas. Jį puošia pakraš
čiuose išdėstyti keturiolikos 
miestų herbai, nupiešti Teles
foro Valiaus.

Žemėlapyje detaliai atvaiz
duotos upės, upeliai ir ežerai, 
parodyti geležinkeliai, svar
besni keliai bei plentai. Ge
ležinkelių gal net perdaug, 
nes turbūt jau nebereikėtų 
žymėti seniai nebeveikiančių 
ir nuardytų linijų: Alytaus- 
Varėnos, Trakiškių-Šeštokų, 
Dambravos-Gardino ir siaurų
jų: Jonavos-Ukmergės, Skapiš- 
kio-Suvainiškio, Dūkšto-Dru- 
jos. Trūksta Lentupio-Pasto- 
vių ir naujo Dambravos-So- 
kolkos geležinkelio. Anapus 
Lietuvos ribų galėjo būti pa
žymėtos Jelgąvos-Liepojos ir 
Slonimo-Baranovičių linijos.

Išskyrus šias išimtis, žemė
lapis pasižymi savo naujumu 
ir dėmesiu detalėms. Čia ma
tome Kauno ir Elektrėnų tven
kinius, Naująją Akmenę ir 
Elektrėnus, Sonžylos perkasą 
iš Lėvens į Nevėžį, net Kara- 
liaučiaus-Piliavos kanalo per 
Aismareš molus. Tačiau nepa
rodyti Liepojos uosto molai 
ir dar nėra naujo branduoli
nės jėgainės miesto Visagi
no, sovietų pavadinto Snieč
kumi.

Kartografinių klaidų žemė
lapyje mažai. Pisos (Galindes) 
upė netiksliai parodyta — ji 
iš tikro teka iš Prūsų ežeryno 
Rašios ežero į pietus, iš Ryt
prūsių į Lenkiją, bet ne pagal 
jų sieną. Pažymėti Pagėgių ir 
Iveneco miesteliai, bet jų var
dai praleisti. Ties Lietuvos 
Brasta Bugo upės vardas užra
šytas ant jo intako Krznos. 
Miesto pavadinimas Lit. Brest 
turėtų būti rašomas Brest Lit., 
nes pilnas, jo vardas rusiškai 
buvo Brest Litovsk.

Abejonių kelia Karaliau
čiaus vardo pakeitimas prū
siška Tvankstė ir kaikurių ki
tų vietovardžių sulietuvini
mas. Pvz. žemėlapyje Christ- 
burgo miestas pavadintas Gre- 
žove, nors Lietuvių Enciklo
pedijoj prof. Antanas Salys 
išvedė, kad prūsiškas jo var
das buvęs Kirsgarbis (Pamedė, 
XXI t., p. 449). Tačiau dėl 
vietovardžių tegul pasisako 
kalbininkai.

Daugiausia klausimų kelia 
nematytai plačiai atrėžtos Lie
tuvos sienos. Rytuose Lietu
vai priskirta Dysna, Dokšyčiai 
(Dokšica), Vileika, pietuose 
— Naugardukas, Valkaviskas, 
visa Baltvyžių giria ir Balsto
gė, o vakaruose visi Rytprū
siai iki Vyslos. Tik su Latvi
ja parodyta sutartimi ii- arbi
tražu nustatyta valstybinė Lie
tuvos siena.

Žemėlapyje yra pastaba, 
kad jo paaiškinimai bus atei
tyje išleisimoj knygoj “Tikro
ji Lietuva”. Betgi ir be knygos 
aišku, kad jokiu pagrindu ne
galima visų Rytprūsių laikyti 
Lietuva. Lietuvos sienas gali-

niu, istoriniu ar etniniu pa
grindu. Bet Rytprūsiai Lietu
vos valstybei niekad nepri
klausė ir tik šiaurės rytinė 
jų dalis — Mažoji Lietuva bu
vo lietuvių gyvenama žemė, 
kurią todėl laikome Lietuvos 
kraštu. Jos ribos amžių eigo
je keitėsi, tad sunku tiksliai 
nustatyti Mažosios Lietuvos 
apimtį, bet niekad, net plačiau
siose savo ribose, ji toli gra
žu neapėmė visų Rytprūsių, ne
siekė Vyslos. Iš keturiolikos 
miestų, kurių herbai puošia 
žemėlapį, jokiu būdu negali
ma laikyti Lietuvos miestais 
Elbingo ir Prūsų Olandų 
(Preussisch Holland, žemė
lapyje tiesiog vadinamų Prū
sais).

Rytprūsiai buvo senųjų prū
sų žemė. Prūsai buvo mums 
gimininga baltų tauta, bet jie 
nebuvo lietuviai ir Prūsija 
nebuvo Lietuva. Iš tikro lat
viai, sudarydami kartu su lie
tuviais rytinę baltų šaką, 
yra mums net artimesni už 
prūsus, kurie buvo vakarinė 
baltų šaka. Tačiau niekas 
latvių nelaiko lietuviais ir 
Latvijos nevadina Lietuva. 
Tiesa, lietuviai, kaip prū
sams artimiausia išlikusi tau
ta, turi teisių į jų palikimą, 
betgi tai dar hepaverčia prū
sų krašto Lietuva. Pirmesnes 
teises į tą kraštą turi iš jo iš
varyti senieji to krašo gyven
tojai ir jų palikuonys.

Gustaičio žemėlapyje yra 
įrašytas moto: “Ilgametė oku
pacija ar genocidas neįteisi
na pavergėjo”. Labai teisin
gas principas. Todėl rusų ir 
lenkų Rytprūsiuose įvykdytas 
genocidas jiems nesuteikė ko
kių nors teisių į tą kraštą. Ne
teisinga būtų pripažinti ir 
Vokietijos teises, kiek jos ki
lo iš kryžiuočių nukariavimo, 
smurto ir žudynių. Tačiau kry
žiuočių genocidas nebuvo pil
nas. Prūsai nebuvo visai išnai
kinti, dalis jų išliko, bet am
žių eigoje nutautėjo ir susi
liejo su vokiečiais. Tuo būdu 
skirtumas tarp pavergtojo ir 
pavergėjo išnyko. Senieji Ryt
prūsių gyventojai buvo mišrios 
kilmės — prūsų, vokiečių, lie
tuvių, lenkų-mozūrų. Kaikurie 
jų žino savo prūsišką ar lietu
višką kilmę, kiti ne, bet jie vi
si turi teisę sugrįžti į savo 
kraštą ir spręsti jo likimą.

Sugrįžimo į savo kraštą — 
tėviškės teisė yra patvirtinta 
visuotinėje žmogaus teisių de
klaracijoje, o apsisprendimo 
teisė — daugelyje tarptautinės 
teisės aktų. Šios senųjų kraš
to gyventojų teisės yra pirmi
nės. Lietuvos teisė į prūsų pa
likimą yra antrinė, todėl gali 
būti vykdoma tik ją suderinus 
su senųjų krašto gyventojų 
teisėmis ir valia arba ją reiš
kiant rusų bei lenkų užma
čioms atremti.

Lietuvos siena su Lenkija 
žemėlapyje nukelta iki Visos 
(Wissa) upelio, nors Lietuvos 
valstybės ribos niekad, net 
Kęstučio ir Vytauto Didžiojo 
laikais, nesiekė toliau Luko 
(Lyck) upės. Krašte tarp šių 
upių lietuviai niekad negyve
no, tik istorijos priešaušryje 
ten dar galėjo gyventi sūdu
viai, kurie buvo prūsų kiltis.

skyrė Lietuvai, kad jai liktų
Balstogės-Luko geležinkelis. 
Bet tai nepakankamas pagrin
das. Tokiu pagrindu 1919-21 
m. latviai reikalavo Mažeikių, 
norėdami gauti Jelgavos-Ma- 
žeikių-Liepojos geležinkelio 
liniją. Kai arbitražo komisija 
latvių užmačias atmetė, jie 
pravedė iš Jelgavos į Liepoją 
šiauriau naują geležinkelį ir 
taip paprastai savo susisie
kimo problemą išsprendė be 
Lietuvos žemių.

Daugiau logikos ir nuosai
kumo matyti Gustaičio siūlo
moje sienoje su Gudija. Bet 
ir čia yra nenuoseklumų. Lie
tuvai priskirtos gudų ortodok
sų apgyventos Dysnos, Vilei
kos, Naugarduko bei Pružėnų 
apylinkės, o už jos ribų palik
tas sulenkėjusių lietuvių ka
talikų gyvenamas plotas deši
niajame Nemuno krante į pie
tų rytus nuo Nalibokų. Atro
do, kad autorius nebespėjo 
pasinaudoti prof. Jerzy Och- 
manskio studija Algirdo Bud- 
reckio redaguotoj “Rytų Lie
tuvoj”, kuri įnešė daug švie
sos į painų Lietuvos rytinių 
etninių sienų klausimą.

Pažvelgus į Gustaičio nu
brėžtas Lietuvos ribas, kyla 
klausimas: kas gi būtų, jei Lie
tuvai išsilaisvinus jos kaimy
ninių valstybių jėgų santykiai 
ir kitos aplinkybės taip susi
klostytų, jog ji tikrai tokias 
sienas galėtų gauti? Visame 
tų sienų aprėžtame plote, net 
ir išvykus visokiems kolonis
tams, tikrų, susipratusių ir 
lietuviškai kalbančių lietuvių 
nebūtų nė pusės visų gyvento
jų. Gal dar būtų galima prie 
lietuvių tautos pritraukti lie
tuvių kilmės gudiškai kalban
čius ir betkokį tautinės pri
klausomybės jausmą praradu
sius Rytų Lietuvos gyvento
jus. Tačiau gudai ortodoksai 
ir Balstogės apylinkių lenkai, 
nors gal daugelis jų yra lie
tuvių kilmės, jau seniai tą sa
vo kilmę yra užmiršę, galutinai 
sugudėję ar sulenkėję. Jiems 
tautinė Lietuvos valstybė bū
tų visai svetima ir ji negalė
tų jais remtis. Tokia Lietuva, 
kur jie sudarytų didelę gyven
tojų dalį, būtų nepastovi, dau
giatautė valstybė, kuri galėtų 
laikytis tik prievarta ir todėl 
greit subyrėtų. Neteisinga ir 
netikslinga tokios Lietuvos 
siekti.

Sovietinei okupacijai užsi
tęsus ir mums gyvenant svetur 
toli nuo savo krašto, svarbūs 
Lietuvos teritoriniai klausi
mai pradeda užsimiršti, atro
do nebeaktualūs. Jaunoji kar
ta jų visai nepažįsta. Gustai
tis, po ilgų metų darbo išleis
damas savo gražų ir gana tiks
lų žemėlapį, pasitarnavo tų 
problemų išryškinimui, bet, 
deja, neprisidėjo prie jų tei
singo ir nuosaikaus sprendimo.

Algirdus Gustaitis, LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS. Mastelis 1: 
1.000.000, 94X82 cm. Braižė 
Kęstutis Stropus. Miestų her
bus piešė Telesforas Valius. 
Išleido Lietuvos Šaulių Są
junga Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugija, Čikaga, 
1982 m. Kaina nepažymėta, 
spaudos skelbimuose nurody
ta JAV $12,00 su persiuntimu.

JAV LB kultūros taryba pa
skirstė 1982 m. premijas, kurių 
mecenatas yra JAV Lietuvių Fon
das. Trumpuose pranešimuose 
nutylimos vertintojų komisijos 
ir netgi premijų dydis. Pabrėžia
ma tik premijų įteikimo šventė 
gegužės 14 d. Niujorko Kultūros 
Židinyje. Dailės premija paskir
ta dail. Vytautui Ignui, jaunimo 
dailės — dail. Sofijai Gruzdytci, 
muzikos — kompoz. Jeronimui 
Kačinskui. lituanistikos anglu, 
kalba — prof. dr. Vytautui Var- 
džiui. literatūros už mokslinį vei
kalą — G. Kazokienei. Pastaroji 
premija — $3.000. Apie ją išsa
mią informaciją paskelbė Austra
lijos lietuvių savaitraštis “Mūsų 
Pastogė”, redaguojamas V. Ka-. 
zoko.

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo pirm. Elena Vasy- 
liūnienė, kovo 26 d. pakeitusi su
sirgusią paskaitininkų Liudą Wein- 
gorten, kalbėjo apie 1982 m. gruo
džio 23 d. mirusią Valeriją Ciur- 
lionytę-Karužienę, kurią jai teko 
asmeniškai pažinti. Valerija Ka
ružienė visą gyvenimą rūpinosi sa
vo brolio M. K. Čiurlionio kūri
niais. Kai jie 1919 m. buvo išvež
ti Maskvon, ten atvyko ir V. Ka
ružienė, gavusi spacialų leidimą. 
Visus savo brolio paveikslus jai 
pavyko atgauti, perkelti į Lietu
vos ministerio Jurgio Baltrušai
čio butą ir 1920 m. parvežti Kau
nan. Tie M. K. Čiurlionio kūriniai 
susilaukė specialios galerijos ir 
dabar yra išsaugoti ateičiai dau
giausia jo sesers Valerijos pastan
gų dėka.

Rež. Joną Jurašą pakvietė To
kijo mieste, Japonijoje, veikiantis 
T. Suzukio dramos teatras paruoš
ti premjerinį A. Čechovo pjesės 
“Trys seserys” spektaklį. Šis teat
ras, įsteigtas prieš 15 metų, yra 
pagarsėjęs moderniais klasikinių 
veikalų pastatymais, pernai gastro
liavęs Niujorke. 1982 m. vasarą 1. 
Suzukio teatras pradėjo rengti 
tarptautinius teatro festivalius 
Japonijos Alpėmis vadinamoje 
Toga-Muros vietovėje. Rež. J. Ju
rašas gavo kvietimą atvykti į šie
metinį festivalį rugpjūčio pradžio
je ir imtis darbo su japonų akto
riais. A. Čechovo “Trijų seserų” 
premjera numatoma Tokijo mieste 
spalio pradžioje.

N. Anglijos Baltiečių Draugija 
kovo 27 d. Bostone surengė sol. 
Daivos Mongirdaitės-Richardson, 
lyrinio soprano, koncertą, akom
paniatoriumi pakvietusi dr. Sau
lių Cibą. Draugija tokius koncer
tus rengia jau 24 metai, kasmet 
skirdama po vieną koncertą lie
tuvių, latvių ir estų atstovams. 
Sol. D. Mongirdaitė savo koncer
te originalo kalbomis atliko Mo- 
zarto, Gounod, Mendelssohno, 
Šimkaus ir Gaidelio kūrinius. Ji 
yra studijavusi muziką ir dramą 
Bostono universiteto operos sky
riuje, dainavusi Čikagos lietuvių 
operos spektakliuose.

Saviveiklinis Adelaidės lietu
vių teatras “Vaidila” kovo 12 d. 
Lietuvių Namuose suvaidino JAV 
gyvenančio Jurgio Jankaus trijų 
veiksmų dramą “Peilio ašmeni
mis”. režisuotą Vytauto Opulskio. 
Joje vaizduojama pokario kova 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
tarp partizanų ir Maskvai tarnau
jančių stribų. Partizanų vado 
Daugvydo vaidmenį buvo paruo
šęs N. Skidzevičius, partorgo An
tano — V. Ratkevičius. KGB ka
rininko Karpenkos — A. Gutis. 
Ši aktorių trijulė yra gerai žino
ma Australijos lietuviams, nes yra 
lankiusi rež. J. Gučiaus dramos 
studiją. Laimos vaidmeniu sceno
je debiutavo N. Vitkūnienė. Spek
takliu taipgi buvo įjungti akto
riai V. Vosylius ir V. Vitkūnas.

Lietuvių Rašytojų Draugija 
dvi premijas po $1.000 buvo ga
vusi iš Nelės Mazalaitės, norėju
sios pagerbti savo velionies vyro 
Juozo Gabės atminimą. Pirmąją, 
pavadintą Maironio premija ir 
susietą su jo mirties penkiasde
šimtmečiu, laimėjo poetas Bernar
das Brazdžionis už poezijos rin
kinį “Vaidila Valiūnas”. Jos ver
tintojų komisiją sudarė: pirm. 
L. Andrickus, OFM. sekr. P. Jur
kus ir narys V. Volertas. Antro
ji J. Gabės vardo premija buvo 
skiriama už literatūros kūrinį 
jaunimui. Kalifornijoje sudary
ta vertintojų komisija — Bernar
das Brazdžionis. Alė Rūta ir Pra
nas Visvydas šią premiją nutarė 
padalinti į dvi dalis po $500. Jos 
paskirtos niujorkiečiams poe
tams: Leonardui Žitkevičiui už 
eilėraščių rinkinį "Aš nelauksiu, 
kol užaugsiu" ir Pauliui Jurkui už 
humoristinę poemą “Kiškis Piš- 
kis”. Konkursui buvo atsiųsti abie
jų kūrinių rankraščiai.

Dail. prof. Sofija Veiverytė, 
dirbanti Vilniaus dailės institute, 
yra pasižymėjusi savo tapybos kū
riniais, dalyvavusi net ir užsienio 
parodose. Maskvos dailės akade
mija jai paskyrė sidabro medalį 
už sąjunginėje parodoje išstaty
tą paveikslą "Jaunoji šeima”. Aka
demija kasmet aukso ir sidabro 
medaliais apdovanoja geriausių 
dailės ir menotyros darbų autorius.

Penktasis sąjunginis jaunųjų 
dirigentų konkursas Maskvoje 
susilaukė 57 dalyvių — koncerti
nių ir operos simfoninių orkestrų 
dirigentų, pedagogų, augštujų 
muzikos mokyklų studentų. Ver
tintojų komisija, vadovaujama 
Didžiojo Maskvos teatro vyr. di
rigento J. Simonovo, nutarė pir
mos premijos nepaskirti. Tris 
antrąsias premijas laimėjo: Le
ningrado konservatorijos diplo
mantas Gintaras Rinkevičius, 
praktiką bei tobulinimąsi atlie
kantis su Vilniaus filharmonijos 
orkestru, Leningrado konservato
rijos dėstytojas Ravilis Martyno
vas ir Jaroslavlio filharmonijos 
atstovas Igoris Golovčinas.

Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
Panevėžio skyrius kasmet suren
gia pavasarinę savo narių kūrinių 
parodą. Šiemetinė buvo jau pen
kioliktoji paroda, susilaukusi 37 
dalyvių. Panevėžiečiai dailininkai 
jau sutelkė 150 tapybos, skulptū
ros, grafikos, tekstilės darbų. Sve
čio teisėmis parodoje dalyvavo ir 
kaunietis grafikas A. Pakeliūnas. 
Jos atidaryme buvo pagerbti dai
lės veteranai — K. Naruševičius, 
O. Ruzienė. A. Beresnevičius, pa
vasarinėse parodose dalyvaujan
tys jau 15 metų.

G. Verdi opera “Otelas” po 
ilgos beveik 30 metų pertraukos 
vėl grįžo į Vilniaus operos ir ba
leto teatrą. Pirmą kartą Lietuvo
je ši G. Verdi opera rampos švie
są išvydo 1938 m., kai Otelo vaid
menį talentingai atliko Kipras 
Petrauskas. Antrąjį pastatymą da
bar paruošė dirigentas V. Viržo- 
nis, chormeisteris A. Krogertas, 
rež. R. Siparis, dail. E. Rentne- 
ris iš Estijos. Pagrindinį Otelo 
vaidmenį sukūrė K. Petrausko mo
kinys V. Noreika. Kiti vaidme
nys turi po kelis atlikėjus: Dez- 
demonos — 1. Milkevičiūtę ir R. 
Tumuliauskaitę, Jago — E. Kania
vą, A. Markauską ir E. Vasilevs- 
kį. Emilijos — A. Stasiūnaitę ir 
V. Šiškaitę, Kasijo — Č. Nausėdą 
ir Z. Žemaitį.

Lietuvos Kinematografininkų 
Sąjunga ir Lietuvos kino studija 
buvo paskelbusi literatūrinį scena
rijų konkursą filmams apie dabar
tinius žmones. Vertintojų komisi
jai vadovavo kino dramaturgas ir 
rež. V. Žalakcvičius. Pirmos pre
mijos vertų scenarijų nebuvo ras
ta. Ją teko padalinti į dvi paskati
namąsias premijas. Antroji pre
mija paskirta rašytojui Petrui Dir
gėlai už scenarijų “Saldus obuo
lys”, trečioji — klaipėdiečiams 
Edmundui Kripaičiui ir Edmundui 
Veckui už scenarijų “Vagystė”. 
Dvi paskatinamosios premijos te
ko prozininkui Jurijui Ivanovui 
iš Kaliningrado už scenarijų 
“Lakštedo pilies lobiai" ir filmuo- 
tojui Jonui Griciui už scenarijų 
“Bolero dviem”.

“Klojimų teatru" yra vadinami 
lietuvių scenos mėgėjų bandymai 
XIX š. pabaigoje ir XX š. pradžio
je, kai Lietuva dar neturėjo profe
sinio teatro. Respublikinių prof
sąjungų kultūros namų liaudies 
teatro grupė balandžio 8 d. vilnie
čius pakvietė į XX š. pradžios lie
tuviškųjų komedijų spektaklį 
“Velnias — ne boba”, paruoštą 
rež. Ramučio Rimcikio ir dail. 
Augio Kepažinsko. Šis saviveik
linis vilniečių teatras buvo įsteig
tas beveik prieš 20 metų iš Vil
niaus universiteto ir Kauno poli
technikos instituto absolventų, 
tų augštųjų mokyklų teatrinių 
studijų dalyvių. Teatro repertuare 
yra B. Sruogos "Milžino paunks- 
mė", J. Grušo “Pijus nebuvo pro
tingas", A. Griciaus “Palanga”, 
K. Sajos "Žvangutis”, R. Samu- 
levičiaus “Lokys" ir kitų lietuvių 
autorių veikalų. Su šiuo teatru 
seniau dirbo Juozas Meškauskas, 
o dabar juo rūpinasi Ramutis Ri- 
meikis. Jiedu yra Vilniaus dra
mos teatro aktoriai. Spektakliui 
“Velnias—- ne boba" buvo parink
tos dvi pjesės: taip pavadinta P. 
Pundzevičiaus-Petliuko komedija 
ir K. Būgos bei M. Palionio “Dė
dė atvažiavo". Pirmojoje pasišai
poma iš smarkios moters, norin
čios valdyti savo vyrą, antrojoje 
jaunas dailininkas taikosi prie 
savo dėdės piniginės. Vilniečiai 
šiltai sutiko šį spektaklį, primi
nusį vieną pirmųjų lietuviškojo 
teatro istorijos puslapių. V. Kst.
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Kanados Įvykiai

= MOK A UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius...... 8 %
= 180-185 d. termin. ind............ 81/4%
E term, indėlius 1 metų............ 81/2%
= term, indėlius 2 metų............ 83/4%
= term, indėlius 3 metų............ 91A»%
= pensijų s-tą........................... 10 %
= spec. taup. s-tą..................... 71/2%
= taupomąją s-tą ..................... 7 %
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................  12’/2%
= mortgičius nuo................ 11 %-13%

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

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

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
Y 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
X 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 l mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Dabargi neaišku kurion pusėn 
pakryps didžioji jų dalis. Sa
vo poziciją sustiprino trečio
je vietoje įsitvirtinęs J. Cros- 
bie, buvęs finansų ministeris. 
Ligšiolinė praktika rodo, kad 
vadu dažnais atvejais būna 
išrenkamas III vietos kandi
datas, kai abu pagrindiniai 
varžovai laimėjimui užsitik
rinti negauna pakankamai bal
sų pirmajame balsavime. Taip 
paskutiniuose rinkimuose į 
konservatorių vadus
tai iškopė nedaug kam girdė
tas J. CIarkas, o dabar gali 
iškopti J. Crosbie, kuriam III 
vietą užtikrino W. Daviso iš
sijungimas.

Gallupo institutas atsklei
džia spartų Kanados konser
vatorių partijos populiarumo 
kilimą, nors ši partija kol kas 
yra be vado. Kovo pradžioje 
atliktuose tyrimuose 50% apsi
sprendusių kanadiečių pasi
sakė už konservatorius. Libe
ralus žadėjo remti tik 30%, 
NDP socialistus — vos 17%. 
Balandžio 28 d. buvo paskelb
ti kovo 24-26 d.d. tyrimų re
zultatai. Per dvi savaites 
konservatorių populiarumas 
pakilo iki 52%, NDP socialis
tų pasiekė 19%, liberalų nu
krito iki 27%. Komentatoriui 
daro išvadą, kad kanadiečiai 
yra visiškai nusivylę libera
lais ir ypač jų vadu P. E. Tru
deau. Esą jiems dabar geriau 
atrodo konservatoriai, nors ir 
neturintys naujo vado. Tad 
pastarojo rinkimuose gali būti 
renkamas naujasis Kanados 
ministeris pirmininkas.

Kanados vyskupų konferenci
ja oficialiai pranešė, kad po
piežius Jonas-Paulius II Kana
doje lankysis 1984 m. rugsėjo 
9-19 d.d. Vizito detalės dar nė

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 | NAMUS

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

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

Australiečių sportininkų sąrašas

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius 
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORTTE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, , — _

Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331
BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) I elefonaS 531-1305

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

PARKSIDE MEAT 
MARKET

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai ,i Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

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

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Apie Australijos lietuvių spor
tininkų atvykimą ir pasiruošimą 
juos priimti Toronte jau buvo 
skelbta anksčiau. Jie viešės 4 die
nas (birželio 17-21 d.d.). Po to 
išvyks Čikagon, kur dalyvaus Pa
saulio Lietuvių Dienose ir Pasau
lio Lietuvių Sportinėse Žaidynėse.

Jie atvyks su 5 komandomis (vy
rų, jaunių ir moterų krepšinis, 
vyrų ir moterų tinklinis). Taip pat 
individualinėms varžyboms at
vyks 5 golfininkai, 6 stalo teni
sininkai, vienas lauko teinisinin- 
kas, vienas šachmatininkas, 5 
plaukikai ir 3 lengvaatlečiai. Su 
sportininkais atvyks ir 29 svečiai.

Šiame sąraše nurodoma sporti
ninko gyvenamoji vieta ir tėvų 
gimimo vieta, kad suinteresuo
tiems tautiečiams būtų lengviau 
surasti pažįstamus ar gimines.

Nakvynių reikalais rūpinasi 
Kęstutis Budrevičius (tel. 251- 
5934). Kas galėtų priimti svečių 
į savo namus, prašome jam pra
nešti.

Sportininkų priėmimui lėšų tel
kimo komitetui vadovauja Pranas 
Berneckas (tel.763-4429. 32 River- 
crest Rd., Toronto. M6S 4113).
Vyru krepšinis
Ignatavičius Jonas, 22 m.. Adelaidė. Vilnius 
Milvydas Algis, 32 m.. Melbourne. Lygumai 
Šliteris Rikis. 20 m.. Sydney. Kaunas 
Kardas Edis. 26 m.. Geelong, žmona 

Jančiauskaitė
Wiasak Alex. 27 m.. Geelong, žmona Visockytė 
Kapočius Petras. 20 m.. Sydney, Kelmė 
Šcpokas Mikas, 20 m.. Sydney, Kybartai 
Balnionis Saulius. 20 m.. Melbourne 
Urnevičius Petras. 23 m., Adelaidė. Alytus- 

Kaunas
Stanwix Brenan, 20 m.. Hobart, motina 

Radzevičiūtė
Šutas Stasys, treneris. Geelong. Šiauliai-Kaunas 
Taparauskas Edis, vadovas, Adelaidė. Vilnius

Moterų krepšinis
Grigonytė Ramūnė, 24 m.. Adelaidė
Wiasak Simoneta, 24 m.. Geelong, merg. pavardė 

Visockytė
Kardienė Aldona, 24 m.. Geelong. Jančiauskaitė 
Šepokaitė Julija, 18 m., Sydney, Kybartai 
Kasperaitytė Rita. 26 m.. Sydney. Kybartai 
Gružauskaitė Rasa, 22 m.. Canberra. Kaunas-

Kybartai
Laukaitytė Regina, 27 m . Sydney. Kaunas-Zarasai 
Kalninš Venesa. 16 m., Adelaidė, motina

Kelertą itė
Lockhart Teresa, 17 m.. Adelaidė, motina lietuvė 
Obeliūnas Jonas, treneris. Geelong 
Dagienė Dana, vadovė. Melbourne

Jaunių krepšinis
Kasperaitis Edis. 16 m.. Sydney. Kybartai 
Svaldenis Andrius. 17 m.. Sydney. Marijampole 
Wallis Michel. 18 m.. Sydney, motina

Grincevičiūtė
Atkinson Gary. 18 m.. Sydney, motina Kelertaitė 
Sadauskas Dovydas. 17 m.. Melbourne. Kaunas 
Brenner Mark. 16 m.. Geelong, motina Šutaitė 
Starnwix Darren. 18 m.. Hobart, motina

Radzevičiūtė
Kuster Nicholas. 17 m.. Melbourne, tėvas lietuvis 
Atkinson Don. treneris. Sydney

Vyru tinklinis
Zduoba Arvydas. 32 m.. Sydney. Tauragė
Zduoba Edis. 25 m.. Sydney, Tauragė
Karpavičius Edis. 28 m.. Sydney. Kaunas 
Laurinaitis Algis. 29 m.. Adelaidė 
Noble Alan. 30 m.. Sydney
Žiedas Šarūnas. 36/n.. Melbourne. Kaunas 
Mašanauskas Jonas. 23 m.. Melbourne. Kaunas 
Crook David. 27 m.. Melbourne 
Žilinskas Vygantas. 23 m.. Melbourne 
Stanwix Peter, Hobart, žmona Radzevičiūtė 
Stanwix Warren. 19 m., motina Radzevičiūtė 
Braželis Antanas. 26 m., Sydney. Kybartai 

ra galutinai paruoštos. Mano
ma, kad Jonas-Paulius II Kve
beko provincijoje viešės tris 
dienas, Ontario — pusantros, 
V. Kanadoje — dvi, Atlanto 
provincijose — vieną, Otavoje 
— dvi. Teigiama, kad jis nori 
susitikti su pirminių Kanados 
gyventojų indėnų ir eskimų ai
niais. Ontario provincijoje 
pagrindinis svečio dėmesys 
teks Torontui, kuriame Jonas- 
Paulius II, dar būdamas kar
dinolu, lankėsi 1976 m. Tai

netikė- ' bus pirmas popiežiaus apsi
lankymas Kanados istorijoje.

Sovietų Sąjunga atsilygina 
savo rėmėjams Kanadoje už 
demonstracijas prieš skrai
dančias JAV bombas, kurių na
vigacijos sistemą norima iš
bandyti šiaurinėje Albertoje. 
1983 m. Lenino taikos premi
ja buvo paskirta unitarų kun. 
J. Morganui, nuo 1972 m. vado
vaujančiam prokomunistinį 
plauką turinčiam Kanados Tai
kos Kongresui. Jis yra kilęs 
iš JAV, dabar entuziastiškai 
remiantis taikos demonstraci
jas, kurios tėra nukreiptos 
prieš branduolinius JAV gink
lus. Į taikos demonstracijas 
skeptiškai žiūri ukrainietis 
disidentas Valentinas Moro- 
zas, sovietiniuose kalėji
muose praleidęs 13 metų. Jis 
su kitais keturiais politi
niais kaliniais buvo iškeistas 
į du JAV suimtus sovietų šni
pus 1979 m. Iš JAV 1981 m. 
persikėlė į Kanadą ir apsigy
veno Toronte. Pask V. Moro- 
zo, Sovietų Sąjungoje jam te
ko nukentėti už politinę veik
lą, kuri buvo panaši į dabar
tinių demonstrantų Kanadoje. 
Esą prieš atominius ginklus 
reikia demonstruoti ne tik čia, 
bet ir Maskvoje. Tačiau tokiu 
atveju ten demonstrantai, kaip 
ir jis, atsidurtų kalėjime.

Belkus Jeronimas, treneris. Sydney 
Gečiauskas-Gakas Darius, vadovas. Sydney, 

Kybartai

Moterų tinklinis
Gečiauskienė-Gakas Roma. 27 m., Sydney, 

Vilkaviškis
Karpavičienė Natalija, 21 m.. Sydney 
Daniškevičienė Milė. 39 m.. Adelaidė. Šiauliai 
Noble Carol, 22 m.. Sydney. Vilkaviškis 
Beikienė Laura, 26 m., Sydney 
Paulauskaitė Robyn, 18 m., Adelaide, Židikai 
Paulauskaitė Wendy, 20 m., Adelaidė. Židikai 
Visockytė Laima, 20 m., Adelaidė, Kybartai 
Rūbaitė Simona. 21 m., Melbourne
Bertašiūtė Jūratė, 22 m., Melbourne 
Sanka Gediminas, treneris. Sydney 
Daniškevičius Almis, treneris padėjėjas, 

Adelaidė
Laurinaitienė Dalė, vadovė. Adelaidė

Golfas
Gružauskas Pranas, Canberra. Kaunas 
Baltrušaitis Otto, Melbourne. Kybartai 
Binkis Vincas. Sydney, Kaunas 
Bagdonas Kostas, Sydney. Palanga-Kaunas 
Žilinskas Tadas. Canberra

Stalo tenisas
Andrikonis Craig, 18 m.. Hobart. Mažeikiai 
Balnionis Algis. Melbourne
Bone Ona. Mikalainytė, Adelaidė
Bone Vilija. 16 m.. Adelaidė (taip pat plaukikė) 
Laukaitienė Valė. Sydney

Plaukimas
Pullinen Tomas, 18 m., Sydney. Kaunas, motina 

Daukutė
Bačkus Ričardas. Adelaidė
Sadauskas Faustas. Melbourne 
Stašionis Arūnas. Sydney 
Hornaitė Belinda. Sydney

Lauko tenisas
Antanaitis Renius, Sydney

Šachmatai
Dambrauskas Juozas, Sydney

Lengvoji atletika
Talauskas Mykolas. Adelaidė 
Petkūnaitė Irena, Adelaidė 
Meninas Aleksas. Adelaidė

Išvykos vadovai
Antanas Laukaitis, pirmininkas 
Karpavičius Jurgis
Atkinson Marija — Kelertaitė 
Wallis Nita —Grincevičiūtė.

Sig. K.

P.L.S. Žaidynės
Ledo ritulio varžybos įvyks To

ronte gegužės 14-15 d.d. Centen
nial Arena patalpose. Dalyvaus 
net 8 lietuvių ledo ritulio koman
dos. Kas šias varžybas laimės, sun
ku pranašauti. Buvęs favoritas To
rontas paskutinėse rungtynėse 
skaudžiai pralaimėjo Hamiltonui 
1-7. Bostono, Čikagos ir Montrea- 
lio komandos dar nėra rungtynia
vusios.

Iš Australijos ateina žinios, jog 
atvažiuojančių į žaidynes sąrašai 
kas dieną keičiasi dėl laiko ir fi
nansinių sunkumų. Tiesiai Čika
gon atvyksta stalo tenisininkė V. 
Laukaitienė, krepšininkė R. Lau
kaitytė ir golfininkas V. Kuneai- 
tis.

Baltimorės sportininkai nekant
riai laukia atvykstančių Austra
lijos lietuvių. Baltimorės sporto 
klubas, kaip ir Niujorko, yra vie
nas seniausių lietuvių sporto klu
bų JAV-se. Jis buvo įsteigtas se
nųjų lietuvių ateivių ir vadinasi 
lietuvių-amerikiėčių atletų klubu.

Galutinė žaidynių programa 
buvo nustatyta po paruošiamo-

Ateitininkų žinios
Dalis moksleivių dalyvavo jau

nimo rekolekcijose, kurias vedė 
kun. A. Saulaitis ir padėjėjai. 
Rekolekcijos vyko Loretto Ski Re
sort vietovėje. Savininkams p.p. 
Stripiniams dėkojame už leidi
mą pasinaudoti jų vietove, o Ž. 
Vaičiūnienei, energingai ir atsi
davusiai moksleivių globėjai, už 
puikų šeimininkavimą.

Bendras moksleiviu susirinki
mas — gegužės 15, sekmadienį, 
Prisikėlimo par. patalpose po 
10 v. Mišių. Bus pasiskirstyta 
pareigomis metinėje šventėje.

Toronto ateitininkų metinė 
šventė bus birželio 4-5 d.d.

Hamiltono ateitininkai užprašė 
Mišias už a.a. kun. Stasį Ylą Auš
ros Vartų šventovėje. L.Ū.

Skautų veikla
• J sukaktuvinę “Aušros” sto

vyklą “Woodland Trails” prašo
ma registruotis be atidėliojimų. 
Dėl registracijos lapų kreiptis 
į tuntininkus ar draugininkus. 
Registracijos mokestis — $62.50 
asmeniui.

• Jei kas dar nespėjo sumokė
ti LSS nario mokestį, prašoma 
tai padaryti dabar. Registruotis 
į sukaktuvinę stovyklą gali tik 
tie, kurie bus užsimokėję nusta
tytus šakų mokesčius 1983 m.: 
jaun. skautės ir vilkiukai — $1, 
skautės, skautai — $2, vyr. skau
tės, sk. vyčiai — $2.50, skautinin- 
kai-kės — $5.

• Nuoširdus ačiū nuolatiniam 
mūsų rėmėjui P. Gulbinskui, pa
aukojusiam “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntams po $50.

• A. a. St. Bekeriui mirus, vie
toj gėlių Romuvai paaukojo $20 
dr. J. Yčas. Skautiškas ačiū.

• II Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga Čikagoje besilankančius va- 
dovus-ves kviečia atvykti į Mar* 
quette Parko “Tėviškės” parapijos 
salę, 6641 So. Troy St, liepos 1 
d. 10 v.r. Bus LSS vadovybės pra
nešimai, proga pabendrauti ir su
sipažinti. Apie dalyvavimą pra
šoma iš anksto pranešti ps. A. 
Palukaitienei, 7253 So. Richmond 
Čikagoje iki birželio 28 d.

• Paskutinė šio sezono draugi- 
ninkų-kių sueiga — gegužės 17, 
antradienį, 7.30 v.v. pas sese Liu
dą (17 High Park Ave.). Tema: 
“Draugininko charakteristika”.

• Gegužės 13 d. vakare “Wood
land Trails” stovyklavietėje ren
kasi LSS vadovybė ir “Aušros” 
sukaktuvinės stovyklos vyr. pa
reigūnai pasitarti, paplanuoti 
ir drauge praleisti savaitgalį. 
Laukiame apie 40 sesių ir brolių.

• “Raguva” — skautiškos susi- 
tiktuvės Dainavoj gegužės 28-30 
d.d. Registruotis iki gegužės 20 
d. Kaina — $33 asmeniui. “Ragu
voje” bus vaidinamos liaudies pa
sakos, surištos su Lietuvos pajū
riu. Vadovauja v.s. fil. D. Eidu- 
kienė, v. s. A. Saulaitis, SJ, ir s. 
fil. L. Rugienienė. Rengia LSS 
tautinio auklėjimo skyrius. Tuo 
pat metu Dainavoje įvyks ir prity
rusių skautų-čių sąskrydis. Regis
truotis pas tuntininkus. Č.S.

Vyčio žinios
Iškiliam mūsų sportininkui — 

buvusiam Lietuvos ir Kanados 
šachmatų meisteriui Povilui Vai- 
toniui mirus, jo šeimai ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

LSK Vytis 35-rių metų sukaktį 
numatoma paminėti suruošiant 
buvusių ir dabartinių vytiečių po
būvį. Taip pat manoma išleisti 
apžvalginį leidinuką. Toronto lie
tuvių sporto klubas Vytis buvo 
įsteigtas 1948 m. rugpjūčio 15 d.

PLS žaidynėse vytiečiai rengiasi 
dalyvauti šiose varžybose: vyrų 
krepšinio, jaunių A krepšinio, 
vyrų tinklinio, mergaičių B tink
linio, lengv. atletikos ir lauko 
teniso. Žaidynėse dalyvaus 50-60 
sportininkų. Lengvaatlečiai daly
vaus ilgų nuotolių bėgimuose ir 
jaunesnių klasių rungtyse. Lauko 
teniso varžybose, tikimasi, daly
vaus 10 tenisininkų, jų tarpe pra
ėjusių žaidynių III v. laimėtojas 
Ed. Andrulis.

Šių sportininkų kelionė į PLSŽ 
pareikalaus nemažai išlaidų ir 
pastangų. Be visuomenės paramos 
tai bus sunkiai įvykdoma. Todėl 
kreipiamės į Toronto lietuvių 
visuomenę, Vyčio rėmėjus, vy
tiečių tėvus, prašydami materia
linės paramos ar kokiu kitu bū
du prisidėti prie jaunųjų spor
tininkų kelionės į pasaulio lie
tuvių jaunimo šventę Čikagoje.

Kartu prašome neatsisakyti 
pirkti šokoladą, kuris bus jaunųjų 
vytiečių pardavinėjamas (83 et. 
pelnas nuo kiekvienos parduotos 
šokolado plytelės bus skiriamas 
kelionei į pasaulio lietuvių šven
tę). A.S.

sios registracijos varžybinio ko
miteto posėdyje. Krepšinio varžy
bos prasidės birželio 27 d. ir 
truks visą savaitę. Lauko teniso 
varžybos taip pat prasidės birže
lio 27 d. ir vyks visą savaitę. 
Futbolo varžybų tvarkaraštis dar 
nesudarytas. Lengvoji atletika
— birželio 30 ir liepos 1 d.d., 
plaukimas — liepos 1-2 d.d. Raket- 
bolo varžybos bus birželio 29 d.
— liepos 2 d., stalo tenisas — lie
pos 1-2 d.d., šachmatų varžybos
— birželio 28 — liepos 2 d.d., šau
dymo varžybos — birželio 30 — lie-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb M Jt AiB
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------- ——--------

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

10 % 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.)

AKTYVAI virš 34 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS LRealtor

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

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

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

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

A.E.LePAGE

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Steve Ignatavičius, b.a., b.phe, b.Ed. 
patarnauja investacijų iršėrų 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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
ŪDA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

pos 2 d.d. Pistoletų varžybų nebus. 
Vieta šaudymui dar nenustatyta. 
Tinklinis bus birželio 29 — lie
pos 2 d.d., golfo varžybos vyks 
Silver Lake Country Klubo lau
kuose birželio 29-30 d.d. Slidi
nėjimo varžybos jau atliktos, o 
ledo ritulio — vyks artimiausiu 
laiku Toronte. Visos varžybos, 
išskyrus ledo ritulį, šaudymą ir 
golfą, bus Illinois universiteto 
Circle Center salėse bei aikšty

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...........12'/2%
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)

nuose. Daugumas dalyvių bus ap
gyvendinti Illinois universiteto 
Medical School bendrabučiuose.

A.S.

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



Nauja “Vilniaus”karalaitė
1983 metų “Vilniaus ” karalaitė — Leta Vaitonytė, 

jos palydovė — Aldona Sendžikaitė
“Vilniaus” paviljono karalai

tės rinkinių balius Toronte yra 
vienas įdomiausių jaunosios kar
tos metinių renginių, kuris šiais 
metais įvyko balandžio 30 d. Lie
tuvių Namų Mindaugo menėje. Jo 
rengėjai — KLB Toronto apylin
kės valdybos sudarytas 1983 m. 
“Vilniaus” karalaitės rinkimų 
komitetas: Lina Kuliavienė, Vi
da Šiaučiulienė, Žibutė Šilinin- 
kaitė, Vida Valiulienė ir Vidman
tas Valiulis. Tai jau trečias to
kio pobūdžio vakaras-balius, ku
riame dalyvavo per 300 jaunimo ir 
senimo. Atvykusieji buvo priimti 
įspūdingai išpuoštoje salėje “Ga
laktikos” tema (atliko R. Smols- 
kis, E. Grybas, R. Šiaučiulis ir 
J. Valaitis). Scena buvo papuoš
ta didžiule dekoracija, vaizduo
jančia saulės užtemimų, tamsoje 
paskendusius miesto dangorai
žius, o salės skliautuose skrido 
įvairias spalvas skleidžianti ra
keta aplink žemę. Kiekvienas da
lyvis gavo rengėjų išleistą turi
ningą leidinėlį, kuris supažindi
no su “Vilniaus” karalaitės šešio
mis kandidatėmis, jų straipsniais, 
rinkimų teisėjais ir rėmėjais.

Karalaitės* rinkimų vakarui va
dovavo R. Kuliavas, kuris primi
nė, kad šio renginio tikslas išrink
ti 1983 m. “Vilniaus" karalaitę 
bei jos palydovę, kurios atstovau
tų lietuviams Toronto tautybių 
Karavane. Supažindino ir su kara
laitės rinkimų teisėjais. Jais bu
vo: V. Dauginis, J. Kuraitė-Lasie- 
nė, L. Pacevičienė, G. Paulionie- 
nė ir A. Sungailienė. Buvo nustaty
ta kandidačių vertinimo tvarka 
taškais: lietuvių kalba — 25, bū
das ir draugiškumas — 15, laikyse
na — 15, iškalbumas — 15, išsila
vinimas — 15, straipsnis leidiny
je— 15.

Pranešėjui R. Kuliavui iškvie
tus, viena po kitos iš išpuoštos 
scenos ant specialiai paruoštos 
pakylos pasirodė lėtai žingsniuo-

damos, švelnios muzikos garsų 
lydimos “Vilniaus” karalaitės 
kandidatės: Lina Gasiūnaitė, 
Linda Keršytė, Rasa Kiškūnaitė, 
Gailė Šaltmiraitė, Aldona Sen
džikaitė, Leta Vaitonytė. Tai 17-19 
metų studentės. Jos turėjo laiky
ti egzaminus, kuriuos sudarė iš 
anksto joms žinomi klausimai: 1. 
Kaip svarbu yra lietuviškai kal
bėti ir skaityti? 2. Ką tau duoda 
lietuvybė? 3. Ar yra svarbų žmo
gui mokytis? 4. Kaip galima įtrauk
ti daugiau jaunimo lietuviškon 
veiklon? 5. Ar yra naudingi lie
tuviško jaunimo suvažiavimai? 
6. Kokiais būdais galima infor
muoti svetimtaučius apie Lietu
vą? Visos kandidatės atsakė į 
šiuos klausimus išsamiai. Jų lie
tuvių kalba buvo pasigėrėtinai 
aiški, be svetimos kalbos įtakos, 
palydėta vakaro dalyvių audrin
gais plojimais.

Po pirmo egzamino kandida
tės turėjo išryškinti savo laiky
seną, išvaizdą, eiseną, modeliuo- 
damos firmos “The Room Up
stairs” įvairios rūšies vasarines 
sukneles. Netrukus atvyko ir “ypa
tingas svečias” — robotas, supro
jektuotas J. Valaičio, R. Šiaučiu- 
lio ir G. Shannon. Kraipydamas 
savo galvą, mosikuodamas ranko
mis pagal ėjimo taktą, jis be jo
kios pagalbos įžengė į salę, ją 
apžvelgė savo spindinčiomis aki
mis, susipažino su teisėjais bei 
publika ir atsakinėjo lietuviš
kai į programos vedėjo V. Kulia- 
vo humoristinius klausimus. Tai 
buvo visiems nauja ir nematyta 
lietuvių parengimuose staigmena.

Išvykus ypatingam svečiui, vėl 
prasidėjo “Vilniaus” karalaitės 
kandidačių vargai. Jos turėjo at
sakyti į nežinomus klausimus, 
ištrauktus iš “kepurės”. Klausi
mai buvo įvairūs: ką manai dary
ti baigus mokslus, kuo norėtum 
būti ateityje, ar naudinga rink
ti “Vilniaus” karalaitę, kokia

Velykų margučiai, meniškai dažyti bei išmarginti L. NAKROŠIENĖS ir A. VAITONIENĖS. Jie buvo rodomi dail. 
A. Tamošaičio knygos sutiktuvėse ir Velykų stalo parengime Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. B. Tarvydo
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Teliudija nepalaužiamą tikėjimą...

Atvykite prieš 13.00 v. 
(1 v.p.p.) ir būsite įleistas 
visai nemokamai. Vartai 
atidaromi 10.00 v. r.

Laikykite atviras savo akis ir 
rankas, nes vaikštinėjantys juokdariai 
ir Ontario Place gyvuliai išdalins 
13.000 Ontario Place 
segtukų, 13.000 segtukų 
“Yours To Discover” 
13.000 Ontario Place 
plakatų, 13.000 balionų ir maisto 
korteles, galiojančias vietos resto
ranuose.

Laikykite sukryžiuotus savo 
pirštus, nes jie taip pat 
dalins nemokamus įėjimo 
bilietus į Ontario Place, 

CN bokštą, Afrikos liūtų aptvarą, 
metro zoologijos sodą, išvykas 
laivais, į Black Creek pijonierių 
miestelį, Casa Lomą, Marineland 
ir Ontario Science Centre.

10.15 v.r. prie Brigantine ~iu. io v.r. pne nngannne 
Dock bus paleista 1300 ba- 
lionų, 13-kai patrankų šūvių '“'Jf 
oficialiai atidarant Ontario i 
Place. Iškilmei vadovaus turizmo 
ir pramogų ministeris Reuben 
C. Baetz, lydimas dailios Jodi

yra mėgstamiausia lietuviška dai
na ir 1.1.

Teisėjai vertino kandidates 
individualiai, nesitardami, kiek
vienas užpildęs atitinkamą ver
tinimo lapą, kurį perdavė skai
čiavimo komisijai — Ž. Šilinin- 
kaitei ir E. Stravinskui. Kai ver
tintojai buvo užimti, 1982 m. “Vil
niaus” karalaitė Rasa Rimkutė 
tarė atsisveikinimo žodį. Esą jos, 
kaip karalaitės, pareigos jai tei
kė daug džiaugsmo ir pasitenkini
mo atstovauti lietuviams. Karalai
tės turėtas vardas jos gyvenime 
liks kaip gražiausia gėlė, skati
nanti dirbti ir aukotis lietuvių 
išeivijos bendruomenės reika
lams. Pareiškė padėką visiems, 
kurie jai padėjo ir palinkėjo 
sėkmės naujajai 1983 m. “Vil
niaus” karalaitei.

Pagaliau pranešėjas R. Kulia
vas, gavęs skaičiavimo rezulta
tus, paskelbė, kad 1983 m. “Vil
niaus” karalaite išrinkta 'LETA 
VAITONYTĖ ir jos palydove — 
ALDONA SENDŽIKAITĖ. Naujoji 
karalaitė Leta — 19 metų am
žiaus studentė, studijuojanti 
Toronto universitete komerci
nius mokslus. Ji lavinasi muzi
koje, kuria poeziją ir yra ak

tyvi ateitininkė. Jos palydovė 
Aldona — 19 metų amžiaus, stu
dijuoja Toronto universitete 
istoriją ir politinius mokslus, 
veikli skautė, skambina kanklė
mis ir pianinu. Naujajai kara
laitei Letai Vaitonytei paskirta 
mokslo stipendija $1000, kurią 
paaukojo Toronto Lietuvių Namų 
valdyba, ir jos palydovei Aldonai 
Sendžikaitei — $500 stipendija, 
gauta iš KLB krašto valdybos 
kultūros komisijos. Likusios 
kandidatės apdovanotos pinigi
nėmis ir kitomis dovanomis.

Karalaitės rinkimų vakaras 
buvo planingai ir rūpestingai 
paruoštas. Pranešėjas R. Kulia
vas savo lietuvišku sąmoju įdo
miai vadovavo jau trečiam rin
kimų vakarui. Svečiai buvo pa
vaišinti J. Bubulienės skaniai 
paruošta vakariene, vaišinosi 
baro gėrimais ir ponių padova
notais skanumynais. Visi bandė 
laimę loterijoje ir, su naująja 
karalaite įsijungę į šokėjų ei
les, linksminosi iki vidurnakčio, 
linkėdami jai sėkmingai atstovau
ti lietuviams įvykstančioje bir
želio mėnesį tautybių savaitėje.

J. Varčius

Naujos knygos 
Anapilio knygyne

K. Balėnas, BERAGIO OŽIO 
METAI, romanas, $14.50. R. Spa
lis. RINKTINĖS NOVELĖS, $9.50. 
B. Pūkelevičiūtė, MARCO POLO 
LIETUVOJE, $11. A. Kairys, PA
ŽADŲ DVARAS, romanas, $9.50. 
A. Kairys. KELIONĖ I VILNIŲ, 
premijuotas romanas, $12. V. Kul
bokas, LIETUVIŲ LITERATŪRI
NĖ KRITIKA TREMTYJE, $36. 
Ged. Galva. ERNESTAS GALVA
NAUSKAS, politinė biografija, 
$22.50. Liet. Katalikų Mokslo Aka
demija, SUVAŽIAVIMO DARBAI, 
IX, $36. J. Prunskis, BOLŠEVIKŲ 
NUŽUDYTI ŠAULIAI, $6. SUBA- 
TOS VAKARĖLI, dainynėlis, iš
leido Vokietijos L. Jaunimo Są
junga. $3.25. K. Avižonis, RINKTI
NIAI RAŠTAI. III. $36. J. Burkus. 
GAILA MINIOS, $10. J. Burkus, 
PASITIKIU. $1.25. R. Šilbajoris, 
ŽODŽIAI IR PRASMĖ (Literatūra 
šiandien Lietuvoje), $12.50.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Šv. Tėvo žodis lietuviškai
“L’Osservatore Romano” 

1983.IV.23 išspausdino visą 
Jono-Pauliaus II kalbos teks
tą, kuris yra atpasakotas šia
me pranešime. Pabrėžtina yra 
tai, kad Šv. Tėvas savo loty
nišką kalbą Lietuvos vyku- 
pams užbaigė lietuviškai, 
perskaitydamas šiuos saki
nius:

“Pagaliau, Brangieji Bro
liai, baigdamas šią savo kal
bą, prašau jus: sugrįžę į tė
vynę perduokite mano sveiki
nimą, einantį iš mylinčios 
širdies, perduokite tėvišką 
mano padrąsinimą visiems ku
nigams, Dievui pasiaukoju
siems vyrams ir moterims, 
kunigų seminarijos auklėti
niams ir visai ištikimai lie
tuvių tautai. Savo nuosta
biu pavyzdžiu ir toliau visi 
teliudija nepalaužiamą tikė
jimą, pagrįstą viltį ir nenu
galimą meilę; teliudija jie 
tai savo uolumu ir pasiauko
jimo dvasia. Pasakykite, kad 
aš esu su jais savo širdyje, 
kad myliu juos, dalyvaudamas 
jų kančiose ir džiaugsmuose.

Katalikiškąją Lietuvą pave
du Švenčiausios Mergelės Ma
rijos, Gailestingumo Motinos, 
globai. Karštai meldžiuosi, 
kad šv. Kazimieras ypatingu 
būdu gintų visus ir ypač glo
botų Lietuvos jaunimą. Mal
daudamas Viešpatį, visokio 
gėrio davėją ir ‘visokios pa
guodos Dievą’ (II Kor 1,3), kad 
lietuvių tautą apdovanotų sa
vo dangiškomis malonėmis, su 
meile teikiu jums apaštalinį 
palaiminimą”.

Kitos žinios
Lietuvos vyskupai, grįžę sa

vo tėvynėn, tuoj pat susidūrė

su tebesiaučiančiu tikėjimo 
persekiojimu — patyrė apie 
kunigui Alfonsui Svarinskui 
baigiamą rengti teismą. Pas
tarasis prasidėjo gegužės 3 d. 
augščiausiame sovietų teisme 
Vilniuje. Kun. A. Svarinskas 
kaltinamas antivalstybine, 
antikonsitucine veikla, ruo
šimu “šmeižikiškų” raštų, jų 
siuntimu užsienin subversyvi- 
niams centrams. Esą kun. A.S., 
prisidengdamas religija, kurs
tė neapykantą bei nesantaiką, 
ragino tikinčiuosius veikti 
prieš sovietinius įstatymus 
ir neklausyti sovietinių pa
reigūnų. Taip sakoma “TASSo” 
pranešime, nors iš tikrųjų 
kun. A. Svarinskas yra vie
nas drąsiausių kovotojų už 
tikėjimo ir tautos laisvę, 
kurio vardas liks Lietuvos 
istorijoje.

Baigiant šį “TŽ” numerį, 
gauta telefoninė žinia, kad 
kun. Alfonsas Svarinskas so
vietinio teismo Vilniuje nu
teistas septyneriems metams 
kalėjimo ir penkeriem metam 
tremties. Taip pat pranešama, 
kad keliama byla ir kunigui 
Sigitui Tamkevičiui, nuteis
tojo draugui. Jiedu yra tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto 
nariai.

“The New York Times” dien
raštis 1983.IV.27 paskelbė 
žinutę apie Lietuvos vysku
pus, kurioje sakoma, kad tiki
masi ’santykių pagerėjimo su 
Sov. Sąjungos valdžia. Pasak 
Vatikano pareigūno, Šv. Tė
vas pasiruošęs svarstyti ga
limybę perkelti Vilniaus vys
kupą J. Steponavičių kitom 
pareigom Lietuvoje, jei Mask
va sutiktų su naujo vyskupo 
arba arkivyskupo paskyrimu 
Vilniui. Lmb.

būdų tapti laimingais atidarymo dieną
Ontario Place gegužės 14, šeštadienį, pradeda 13-jį sezoną. Meskite šalin prietarus ir 

pradėkite skaičiuoti būdus, kuriais galite tapti laimingais tą 13-tąją laimės dieną

Rutledge “Miss Canada" 1983 ir 
“Argonautų” žaidėjo Condredge 
Halloway.

Jei mėgstate laivus, 
nepraleiskite progos pamatyti 
laivų paradą, kurį rengia 
Toronto uosto ugniagesių lai
vas William Lyon McKenzie.
Aplankykite garsųjį Kanados laivą- 
naikintoją "HMCS Haida” ir nuveskite 
vaikus pavairuoti mažaisiais laiveliais.

L Jei manote, kad civilizacija
I baigiasi ties Eglintono Avenue, 
I reiškia, kad nebuvote West 

■■■■ Island. Devyni paviljonai 
“Ontario North Now” duos jums 
žavingą vaizdą nuostabaus gyvenimo 
šiaurinėje Ontario dalyje. 
Ta diena yra geriausias laikas 
įžengti rytdienos pasaulin per 
“Future Pod”, kur įrengti augš- 
tosios technikos rodiniai, vaiz
duojantys ateities gyvenimą.

Naujas mūsų Molsono vasaros 
sodas atidaromas West Island 
kaime su meksikietišku or
kestru, lotynišku tempu nuo 

Į iki 2 v.p.p. gegužės 15, sekmadienį.
Žymus 40 asmenų orkestras “Conta
gious” gros nuo 1 v.p.p. iki 2.30 v.p.p. 

“Cinesphere” pradeda 
savo veiklą. Pamatykite 
milžiniškame mūsų 6 augštų 
ekrane filmus. “Nomads of the
Deep” bus rodomas gegužės 12-15 die
nomis nuo 10.30 v.r. iki 4 v.p.p. 
“North of Superior” bus rodomas ge
gužės 12-15 dienomis nuo 4.30 v.p.p. 
iki 9.30 v.v. “Catch the Sun" galėsite

Pradėkite šią vasarą slysdami 
žemyn nuo 370 pėdų augščio 
vingiuoto vandenslidžio, turin
čio naują linksmybės tunelį. 

Pažaiskite mažąjį golfą, pasivažinėkite
pedaliniais laiveliais arba vadinamaisiais 
“Bumper Boats”.

Atsiveskite savo vaikus 
į visame pasaulyje garsų 
vaikų kaimą ir vandens 
žaidimų rajoną, kurių tarpe 
rasite visuomet mėgstamus žaidimus
“Hands Over Water”, “Moon Walk 
ir 1.1.

matyti gegužės 16-22 dienomis nuo
10.30 v.r. iki 4 v.p.p. "Silent Sky”
— gegužės 16-22 dienomis nuo 
4 v.p.p. iki 9.30 v.v.

Nepraleiskite progos pamatyti 
jaudinančią saulėlydžio iškil
mę “Sunset Evening Quar
ters", atliekamą “HMCS

York” budžių ir orkestro 6.30 v.v. Tai 
gražus būdas baigti dieną ir pradėti 
vakarą.
Daugiau įdomybių rasite 
Forume. Tai geriausia 
pramoginė programa visame 
mieste! “Fred’s Folk” —
gegužės 13, penktadienį, 8.30 v.v., 
“Frank Mills” — gegužės 14, šeštadienį, 
3.00 v.p.p. ir 8.30 v.v., “Bobby 
Vinton” — gegužės 15, sekmadienį, 
3 v.p.p. ir 8.30 v.v., “Pure Prairie 
League” — gegužės 16, pirmadienį,
8.30 v.v., Roy Orbison — gegužės 17, 
antradienį, 8.30 v.v., “Willie Dixon” 
ir “Chicago Blues”, “All Stars” ir 
“Downchild Blues” — gegužės 18, 
trečiadienį, 8.30 v.v., “Bob McBride”
— gegužės 19, ketvirtadienį, 8.00 v.v., 
o po to — Wintario loterijos traukimas 
9.00 v.v. (įėjimas nemokamas po 7 v.v. 
su Wintario bilietu gegužės 19-sios 
traukimui).

Ontario place
955 Lakeshore Blvd. West, Toronto, Ontario, Canada M6K 3B9 (416) 965-7711. 

A Crown Corporation of the Government of Ontario. Ministry of Tourism and Recreation. Hon. Reuben C Baetz, Minister

• Yra žmonių, kurie mano, 
kad bus šviesiau, jeigu žvakę 
uždegs iš abiejų galų.

• Šėtonas tuomet iškalbiu 
giausias, kai jis įkalbinėja 
kad jo nėra (Goethe).

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

(4 16) 23 3-3 323

Žmogus ir paukštis
Žmogus paukščių parduotu

vėje pamatė papūgą ir paklau
sė:

— Ar moki kalbėti?
— Šiur, — ta atsakė ir pridū

rė,— otų ar moki skraidyti?

1 983 motų 
EKSKURSIJOS
VILNIUS arba

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

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

(305)626-7406

“ALL THE

IN THE
CHOICE

Dėdė Jonas
L. Brežnevas kartą atvažia

vo į kolchozą ir, bevaikšti- 
nėdamas po kolchozo rajoną, 
pamatė prie tvoros stovintį 
vaiką. Jis tą vaiką klausia: 
“Ar pažįsti mane? Aš tavo tė
vams duodu maisto, drabužių, 
automobilį.” Vaikas apsisuko 
ir bėgdamas šaukia: “Tėveli, 
iš Kanados atvažiavo dėdė Jo
nas!” Parinko Pr. Alš.

VILNIUS ir kiti Europos miestai
Birželio
Birželio

16
30

Liepos 21
Rugpjūčio 11

Rugsėjo
Rugsėjo

1
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.

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) ' IMI > 15
Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėveliui

a. a. STASIUI BEKERIUI
iškeliavus (amžinybę,

reiškiame nuoširdžią padėką: Tėvui Augustinui, OFM, ir 
Tėvui Liudui, OFM, už atnašavimą šv. Mišių, Tėvui Eugenijui, 
OFM, už palydėjimą įamžino poilsio vietą, solistei L. Marcin
kutei už giedojimą, A. Slabosevičiui už tartą atsisveikinimo 
žodį.

Dėkojame skautininko Stepo Kairio muzikiniam vienetui 
ir visiem už atsiųstas gėles bei užuojautas, atsilankiusiems 
į laidotuvių namus, nešusiems velionies karstą, užprašiu
siems šv. Mišias, seseriai V. Vaitkienei už taip skaniai pa
gamintus pietus.

Taip pat dėkojame už pareikštas užuojautas laikraštyje 
ir už aukas “Tėviškės Žiburiams” vietoje gėlių.

Su nuoširdžiu dėkingumu: -
nuliūdę žmona Rūta,

r dukros Virginija ir Julija,
sūnūs Edvardas ir Paulius

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
fo’ront^ OntoHo įstaigos (416) 231-4138I oronro, vnrario
M8X1C5 namų 249-2637

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

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

Bloor ir Jane gatvių kampas

LA L> 17 Q LT T? R insurance &
L/ EĮ JLj O 1 JI JLj 1L 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 Ontario
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TORONTE
Anapilio žinios

— Jauny šeimų sekcijos ruošti 
pietūs gegužės 8 d. Motinos Die
nos proga susilaukė apie 450 da
lyvių. Motinoms sugiedota “Ilgiau- 

, šių metų” ir padeklamuota eilė
raščių (R. Jonaitienė ir Mocku
tė). Jaunų šeimų sekcijai vado
vauja V. Narušis. Puikius pietus 
su vynu paruošė J. Bubulienė.

— Pirmąją Komuniją gegužės 8 
d. per 11 v. Mišias priėmė: Dalja 
Baliūnaitė, Daina Batūraitė, Ra
munė Gaižutytė, Aleksandra Kuš- 
neraitytė, Rimas Pečiulis.

— Į Kanados Lietuvių Katali
kų Centro prezidiumą — valdy
bą iš Lietuvos Kankinių para
pijos išrinkti: J. Andrulis, V. 
Dalindienė, G. Trinkienė. Cent
ro suvažiavime pranešimą apie 
Lietuvos Kankinių par. veiklą 
padarė jos tarybos pirm. J. And
rulis.

— Ruošiasi tuoktis: Gytis And
rulis — Nijolė Ivaškaitė, Vytau
tas Petrauskas — Anne-Marie Hop- 
kone, Paulius Ališauskas — Pat
ricia E. Munro.

— A.a. Stasys Jaseliūnas, 78 m., 
mirė gegužės' 5 d., palaidotas 
gegužės 9 d. lietuvių kapinėse.

— Religinei Lietuvos šalpai 
papildomai gauta $150. Parapi
jinė rinkliava 1983. V.l —$1,183.00.

— Lietuvių kapinių lankymas 
— gegužės 29, sekmadienį, 3 v.p.p.

— Pamaldos Wasagoje — gegu
žės 22, sekmadienį, 11 v.r. ilgojo 
savaitgalio proga.

— Mišios gegužės 15, sekmadie
nį, 10 v.r. — už Sprainaičių miru
sius, 11 v.r. — už a.a Janiną Kak- 
nevičienę ir gimines.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas sekmadienį, 9.30 

v.r., su šv. Vakariene laikys kun. 
P. Dilys.

— Filmas “Liuterio gyvenimas” 
bus rodomas ketvirtadienį, 6.30 
v.v., šventovėje, po to —- pamal
dos su šv. Vakariene anglų kal
ba. Rengėjai — kanadiečių Išga
nytojo parapija. Kviečiami visi 
dalyvauti.

— Šv. Rašto apmąstymai — gegu
žės 11, 19 ir 26 d., 7.30 v.v., šven
tovėje.

— Nuo š.m. liepos 1 d. pamaldos 
lietuviams sekmadieniais prasi
dės 11.15 v.r., pagal susitari
mą su kanadiečių parapija. Tokia 
tvarka bus dvejus metus.

— Moterų draugijos ruošiamas 
piknikas — liepos 17 d. Clair- 
ville parke, Orchardview rajo
ne. Pradžia —11 v.r.

— Lietuvių dainų šventės ir si
nodo suvažiavimo proga Čikagoje 
užsakyti du autobusai. Keleiviai 
prašomi registruotis pas V. Dau
ginį 533-1121.

— Galintieji apnakvydinti Aus
tralijos sportininkus arba jau
nimo kongreso atstovus prašomi 
skambinti M. Dambarienei 536- 
1433 arba kun. P. Diliui 588-1130.

— Moterų draugijos bazaras 
buvo labai sėkmingas. Gautos 
lėšos bus panaudotos parapijos 
ir šalpos reikalam.

Lietuvių Namų žinios
— Gegužės 4 d. LN valdybos po

sėdyje buvo sudarytos švietimo 
fondo, aukų skirstymo ir sociali
nių reikalų komisijos. Iždinin
kui siūlant, buvo nutarta pirkti 
skaitytuvą — kompiuterį LN. Jis 
galės būti naudojamas ir kitų lie
tuviškų organizacijų reikalams.

— Gegužės 2 d. LN posėdžiavo 
“Vyčio” sporto klubo valdyba, 
gegužės 4 d. — KLB Toronto apy
linkės taryba, gegužės 8 d. — fila
telistai ir šachmatininkai.

— Gegužės 8 d. LN buvo paminė
ta Motinos Diena. LN Vyrų Būre
lio rūpesčiu buvo papuošta sa
lė. Tautiniais drabužiais pasi
puošęs jaunimas sutiko motinas 
su gėlėmis, o vyrai jas pavaišino 
vynu. LN valdybos pirm. V. Dau
ginis pasveikino motinas. Svečių 
buvo per 400, tačiau nesijautė 
spūsties, nes vaišės truko nuo 
11.30 iki 4 v.p.p.

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje reiškia padėkų West 
Elgin apylinkės Lietuvių Klu
bui už $100 aukų.

“The Toronto Sun” 1983.V.4 
išspausdino H. Lapo laiškų 
kaip tos dienos pagrindinį. 
Jame atsiliepiama į rašinį 
apie Andropovo laiškų ameri
kietei Santantha Smith. H. La
pas primena, kad Kremliaus 
valdovai 1940 m. rašė laiškus 
Baltijos valstybių vyriausy
bėms, pranešdami sovietų 
užmojį jas okupuoti, nes 
esančios pavojingos Sov. Su
jungęs saugumui. Laiško au
torius, paminėjęs sovietinę 
okupacijų, sibirinius trėmi
mus, partizanų kovas, pabrė
žia sovietų politikos klastin
gumų ir nepatikimumų. Radak- 
cija pridėjo pastabų, esu And
ropovo laiškas yra propagandi
nis triukas. Panašių laiškų 
lietuviai turėtų rašyti daž
niau ir daugiau įvairiom pro
gom.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos — kiek

vieną dieną 7 v.v., sekmadieniais 
litanija giedama po 11.30 v. Mi
šių, šeštadieniais — kalbama po 
9 v. Mišių.

— Mišios už gyvas ir mirusias 
motinas laikomos kasdien 8 v.r., 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
— 9 v.r.

— Šv. Rašto būrelis renkasi ge
gužės 17 d., 7.30 v.v., Parodų sa
lėje.

— Susituokė Vida Bumbulytė su 
Robertu White.

— Maironio mokyklos ir augštes- 
niųjų lituanistinių kursų mokslo 
metų pabaigos pokylis — gegužės 
13, penktadienį, parapijos salė
je. Bilietai — pas D. Karosą 221- 
6250.

— Parapijos tarybos stovykla
vietės priežiūros sekcija pradė
jo pasiruošimo darbus. Reikalin
gi talkininkai šeštadieniais; 
skambinti pirmininkui K. Šapoč- 
kinui 762-0455.

— Parapijai aukojo: L.G. Matu
kai $500, K. Černauskienė $300, 
S. Tumosienė $250, V. Bartinin- 
kaitienė $200, A.R. Karkos $200, 
P.M. Krilavičiai $100; Motinos 
Dienos novenai: L.O. $200, M.E. 
Zabulioniai $60, po $50 — A. Ar- 
tičkonis, J. Avižius, P. Barba- 
tavičius, B. Čirūnienė, A. Rim
kus, O. Tačiliauskienė, A.T. Že- 
bertavičiai; klierikų fondui: J. 
J. Varkavičiai $500, M. Čaprickai- 
tė $100, E. K. Šlekiai $75, J. Gude
lis $25; vienuolynui: dr. J. Ulec- 
kas $200; siuntiniams į Suvalkų 
trikampį: Emilija Bartkus $20; 
popiežiaus labdaros darbams: K. 
Daunys $100. Iš viso surinkta 
$984.10.

— Mišios gegužės 15, sekmadie
nį, 8 v.r., parapijos ligonių ir se
nelių intencija, 9 v.r. — už gyvas 
ir mirusias motinas, 10 v.r. — už 
Vladą Stanulį, 11.30 v.r. — už pa
rapiją, 7 v.v. — už Čirūnų ir Žūk
lių šeimų mirusius.

Maironio mokykla kviečia vi
sus tėvus bei motinas atvykti į 
mokyklos auditorijų gegužės 
14, šeštadienį, 9-10 v.r. Bus 
mokslo metų užbaigimas ir 
premijų įteikimas. Nuo 10 iki 
11 v.r. tėvai galės aplankyti 
klasių auklėtojus ir atsiimti 
pažymėjimus. Mokiniai bus pa
leisti 11 v.r.

“Tėvynės prisiminimų” — 
radijo programos vedėjas J. R. 
Simanavičius lankėsi Čikagoje 
ir iš ten atsivežė į Torontu 
sol. Nelę Paltinienę ir muzikų 
Arvydų Paltinų, neseniai atvy
kusius iš okupuotos Lietuvos ir 
apsigyvenusius V. Vokietijoje. 
Šiuo metu jiedu lanko lietuvių 
kolonijas Š. Amerikoje su kon
certais. Toronte jų koncertas 
bus gegužės 15, sekmadienį, 
5 v.p.p., Prisikėlimo par. sa
lėje.

Premija $2000 už 1982 metų 
religinio turinio veikalų pa
skirta knygos “Nemarus mir
tingasis” parengėjui. Premijos 
mecenatas — kun. dr. J. Pruns- 
kis, skyrėjas — Ateitininkų 
Federacijos sudaryta komisi
ja, kurios pirmininku buvo 
kun. dr. T. Žiūraitis, OP, na
riai — K. Čižiūnas, V. Gureckie- 
nė, A. Radžius, A. Vaičiulai
tis. Premijos įteikimas minė
to veikalo parengėjui kun. Pr. 
Gaidai bus š. m. gegužės 29, 
sekmadienį, 4.30 v.p.p., Lie
tuvos Kankinių parapijos sa
lėje po kapinių lankymo pa
maldų. Apie premijuotų khygų 
kalbės prof. A. Musteikis iš 
Buffalo ir bus rodomos skaid
rės apie nemarų mirtingųjį ar- 
kiv. Teofilių Matulionį. Tiki
masi, kad dalyvaus ir premijos 
komisijos pirm. kun. dr. T. 
Žiūraitis. Įteikimo iškilmę 
rengia specialus komitetas.

Sudburio Lietuvių Žvejų 
ir Medžiotojų Klubas “Gele
žinis Vilkas” atsiuntė “T. Žibu
riams” $50 aukų.

A.a. Jono Tumosos, didelio 
lietuviškos spaudos mylėtojo, 
atminimui pagerbti “Tėviškės 
Žiburiams” paaukojo $20 Sta
sys ir Daffodil Jakaičiai iš 
Roseneath, Ont.

“The Catholic Register" 
1983.V.7 išspausdino ilgokų 
žinių iš Vatikano apie Šv. Tė
vo Jono-Pauliaus II kalbų atsi
lankiusiems Lietuvos vysku
pams ir uždėjo antraštę: “Po
piežius prašo Sov. Sąjungų 
duoti religijos laisvę lietu
viams”. Minėtoje žinioje cituo
jami kaikurie Šv. Tėvo pareiš
kimai, liečiu nuostabų lietu
vių tikėjimo gyvastingumų ir 
drųsinų nepalaužiamai liudyti 
krikščioniškąjį tikėjimų. Apie 
Šv. Tėvo kalbą plačiai rašė 
JAV katalikų spauda.

1933 
CHICAGO

S3 MONTREALPASAULIO 
LIETUVIŲ LEDO 

RITULIO ŽAIDYNES 
1983 metų gegužės 14, šeštadienį,

Dalyvaus ledo ritulio komandos iš Bostono, Čikagos. Detroito. Hamiltono. Montreaiio, 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 (įskaitant šiltą vakarienę ir šokius): suaugusiems — $12.50, 
pensininkams ir studentams — $11.00

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

PA6AULI 
LIETUVIU 
DIENOS

Radijo programa “Tėvynės Prisiminimai” maloniai kviečia atsilankyti į sol.
NELĖS PALTINIENĖS ir jos vyro muz. ARVYDO PALTINO, 

buvusio Klaipėdos “Kopų balsai” vadovo ir dirigento
Į J . K š.m.gegužės 15,

fjy Į/ Prisikėlimo parapijos
auditorijoje 
1021 College St.

Įėjimo auka — $6.00, studentams ir pensininkams — $5.00.
Pakvietimai gaunami Toronto Lietuvių Namų raštinėje ir 
sekmadieniais visose lietuvių parapijose.

P. S. Žymioji solistė Nelė ir muz. Arvydas Paltinai neseniai atvyko iš Lietuvos ir apsigyveno 
Mannheime, V. Vokietijoje. Nelė yra vilnietė, o Arvydas — klaipėdietis. Jie š. m. Vasario 16 
gimnazijoje Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjime nepaprastai gražiai pasirodė.

Išgirskime juos, pasimatykime ir susitikime su jais Toronte! “Tėvynės Prisiminimai”
Radijo stotis CHIN - banga 1007 FM kiekvieną sekmadienį 1.30 v.p.p.

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

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.

v ”
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“N. Lietuvos” spaudos balius 
sutraukė pilną AV parapijos 
salę dalyvių. I šiuos balius lan
kosi jaunesnės kartos žmonės, 
kurie savo veiklą telkia AV pa
rapijoje. Šio baliaus metu buvo 
labai trumpa programa, kuri pra
sidėjo su gana dideliu pavėlavi
mu. Programą pranešinėjoj. Šiau- 
čiulis, kuris pakvietė tarti žodį 
svečią iš Toronto — buvusį mont- 
realietį L. Girinį-Norvaišą. Pa
starasis pareiškė nesąs svečias, 
nes į Torontą persikėlę gyventi 
montrealiečiai nepritampa prie 
torontiečių ir yra laikomi ne
vietiniais. Kita jo kalbos dalis 
buvo skirta buvusio montraliečio 
H. Adomonio veiklai Tpronte. 
Trumpą meninę programą atliko 
Montreaiio vyrų oktetas. Jam 
akompanavo Mme. M. Roch. Šo
kių metu buvo premijuojami trys 
šokiai: valsas (laimėjo Elvyra 
Krasowski su M. Klais), tango (V. 
Biliūnienė — J. Šulmistras ir V. 
Murauskas — p. Murauskienė), 
disko (J. Auser su partnere). Ver
tinimo komisiją sudarė: J. Pie- 
čaitis, A. Mankus, R. Valinskie
nė, B. Nagienė ir E. Celtorienė. 
Veikė turtinga loterija. Maistą 
paruošė Remeikių šeima.

Tragiškai žuvo James Pukteris, 
vos sulaukęs 19 m. amžiaus, au
tomobilio nelaimėje. Giliame liū
desyje paliko tėvus Leyden ir Ka
zį Pukterius, du brolius ir močiu
tę Katariną Pukterienę.

Gegužinės pamaldos AV šven
tovėje — kasdien 6.45 v.v., išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius. Sek
madieniais tuojau po 11 v. Mišių 
choras giedos Marijos litaniją.

Mergaičių choras “Pavasaris” 
buvo išvykęs į Hamiltoną daly
vauti “Aido” koncerte. Jaunutis 
choras yra gerose sol. G. Čapkaus- 
kienės ir muz. A. Stankevičiaus 
rankose, todėl tikimės, kad jis 
augs ir stiprės.

Floridoje atostogauja kun. St. 
Ku’bis, SJ, G. Urbonaitė ir p. Juš
kevičienė.

KLK Moterų Dr-jos Montreaiio 
skyrius šaukia informacinį na
rių susirinkimą tuojau po 11 v. Mi
šių seselių patalpose gegužės 15 
d. Bus aptartas “Aušros” minėji
mas, įvykęs balandžio 24 d., ir ki
ti einamieji reikalai. Kviečiamos 
dalyvauti ir viešnios bei svečiai 
— visi bus pavaišinti kava ir py
ragais.

Montrealietės — J. Dasienė, J. 
Bernotienė ir H. Valiulienė išskri
do 3 savaitėm į Europą, kur aplan
kys 7 valstybes.

Po metinio susirinkimo “Lito” 
valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Algis Kličius, 
vicepirm. Bruno Bulota, sekr. 
Alma Drešerienė, nariai — Vikto
ras Rudinskas, J. Išganaitis, 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė ir 
Henrikas Dauderis. Revizijos 
komisija: pirm. Robertas Ber
notas, sek. Kostas Toliušis, na
rys Bronius Staškevičius. Kredi
to komisija: pirm. Justas Kibirkš
tis, sekr. Vincas Piečaitis, na
rys Jonas Adomonis. “Lito” vedė
jas yra Bronius Niedvaras.

Dabartinės “Lito” patalpos bus 
didinamos, todėl administracija 
laikinai išsikelia į kleboniją. 
Telefonas ir adresas lieka tie pa
tys. “Litas” sekmadieniais nedirbs 
iki spalio mėnesio. Be to, prade
dant darbą spalio mėnesį po Dar
bo šventės ilgojo savaitgalio, 
“Litas” papildomai dirbs sekma
dieniais ir Rosemonte — Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. N.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šiek 
tiek atsikvėpęs nuo parapijos 
sukakties rūpesčių, klebonas kun. 
St. Šileika dalyvavo Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro atsto
vų suvažiavime Toronte. Grįžęs 
savo parapijiečiams sekmadienį 
pasakė gražų pamokslą, kuriame, 
Evengelijos mintį aiškindamas, 
priminė mylėti ne tik tuos, ku
rie mums geri, bet net ir savo 
priešus. Pranešė apie suvažiavi
mą, kunigų ir žymių pasauliečių 
pareiškimus bei nutarimus dėl 
šv. Kazimiero 500 metų sukakties. 
Mūsų parapija, pasirinkusi šv. 
Kazimierą savo globėju, ypač tu
ri gražiai prisidėti prie visos 
išeivijos renginių šventojo gar
bei. — R. E. Pališaičiai atosto- 
as praleido keliaudami per JAV 
savo automobiliu. Baltimorėje 
dalyvavo savo draugų p.p. Ba- 
čiauskų sūnaus vestuvėse. Keliaus 
iki Kalifornijos, kur būrelis bu
vusių montrealiečių, ypač A. Mi
kalajūno šeima, juos priims. Po 
ilgesnio poilsio grįš per JAV ir 
Kanados vakarinę dalį. — Pas sa
vo draugą Santa Monikoje, Kali
fornijoje, buvusį montrealietį 
Albiną Markevičių, vadovaujantį 
investavimo, draudęs ir nekilno
jamo turto pirkimo-pardavimo 
agentūrom, lankėsi J. Skučas. Jis 
aplankė ir kitus gerai įsikūrusius 
buvusius montrealiečius. Sk.

Kanados Lietuvių Fondui 
aukojo mirus a.a. Kaziui Vesel
kai: žmonos sesuo A. Tamošaitie
nė — $100; po $25 — V. Kerbelis, 
V. Sabalys, R. Simaniūkštis, V. 
Skaisgiris; po $20 — Z. Lapinas, 
A. Urbonas; $10 — B. Malaiškienė.

KLF

0
Kanados Lietuvių Lėšų Telkimo Komitetas

H

Jį II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ METU 
j? IĮ|| % 1983 metų liepos 1 dieną, 8 valandą vakaro
^JįĮI] The Auditorium Theatre (Pasaulio garso scenoje)

70 East Congress Parkway, Chicago, Illinois

LIETUVIŲ OF*ERZ\ 
-----  stato -----

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

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

PADĖKA
Staiga, ligos prispaustas, pa

tekau į Humber Memorial Hospi
tal, Weston, Ont., kur, išbuvęs 
21 dieną, grįžau j namus pasvei
kęs.

Nuoširdžiai dėkoju mane stro
piai ir gerai gydžiusiam dr. D. 
Davidsonui, mane aplankiusiam ir 
suteikusiam religinį patarnavimą 
Lietuvos Kankinių parapijos kle
bonui kun. J. Staškui, mane lan
kiusiems bei reiškusiems sveika
tos linkėjimus bičiuliams, drau
gams ir pažįstamiems.

Jonas Vaitkus

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielom 

organizatorėm, rengėjom ir vieš
niom už tokį puikų mergvakarį, 
man suruoštą Anapilyje, o taip 
pat už vertingas bei naudingas 
dovanas mano ir Gyčio vedybinio 
gyvenimo pradžiai. Gili padėka 
Loretai Murauskienei, Ramutei 
Žiūraitienei, Danai Lukavičiū- 
tei už malonius sveikinimus ir 
Vidai Tirilienei už gražų pra- 
nešinėjimą. Esu labai nustebin
ta tokiu dideliu jūsų nuoširdu
mu, kuris man duoda drąsos apsi
gyventi Toronte. Šios brangios 
popietės, praleistos kartu su 
jumis, niekuomet neužmiršiu.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Nijolė Ivaškaitė

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

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

AUTOMOBILIŲ DRAUDA
Draudos kainos šiais metais yra 
žemesnės už praėjusių metų kainas.

NUOLAIDA PROFESIJONALAMS:
inžinieriams, architektams, mokytojams,
medicinos ir dantų gydytojams, medicinos seserims, 
advokatams, notarams.
federacinės ir Kvebeko valdžios tarnautojams, 
bankų, draudos bendrovių ir pasitikėjimo 
bendrovių tarnautojams.

KREIPTIS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL: 722-3545 '

PASTABA: Ši informacija apima Kvebeko provinciją.

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

IŠNUOMOJAMI suaugusiems trys 
kambariai, virtuvė ir prausykla su 
baldais ar be baldų arti Prisikėlimo 
parapijos. Skambinti tel. 536-3891 
Toronte.

f VlflAt* montrealio lietuvių 
lillflM KREDITO UNIJA

REIKALINGA SUAUGUSI MER
GAITĖ, sutinkanti sunkiai dirbti 
pilną laiką maisto paruošime. Pa
tyrimas pageidaujamas, bet iš
mokytume reikalui esant. Darbo 
valandos — nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Darbo pradžia — 
5.45 v.r. Teirautis — Antanas Ky
bartas, “Ottawa Meat & Catering”, 
298 Ottawa St. N., Hamilton, Ont.

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

JAU 20 METŲ veikia natūralaus 
gydymo klinika, kurioje su medi
ciniškom ir pooperacinėm proble
mom daugybė žmonių pasveiko ar
ba rado pagerėjimą. B. NAUJALIS 
— Mass. Ther. N.D.R.N.A. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto. Ont. 
M6R 2N5. Tel. 533-8008.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti j “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.

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

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.

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

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 ........................ 8.75% =■i PASKOLAS:

Terminuoti indėliai:
1 metų ................ .......  8.50% nekilnojamo
180-364 d.......... .......  7.75% turto,
30-179 d............ .......  7.25% asmenines ir
Trumpalaikius indėlius prekybines.
už $20,000 ir daugiau Paskolos

Taupomosios sąskaitos: mirties
specialios.................... 7.25% = atveju
su drauda .......... ........ 7 % =■■ apdraustos

Čekių sąskaitos ...... U
i

XO 0s
* III iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI


