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Nusikaltėliai teisia nekaltuosius
Dramatiški įvykiai Lietuvoje jaudina išeiviją. Jei ten 

įvyksta kas nors sukrečiančio, sujunda visa išeivija lais
vajame pasaulyje. Stipresnis šūktelėjimas anapus Atlan
to tuoj pat išgirstamas ir šiapus — panašiai kaip miške. 
Atlanto vandenynas platus, bet jis tautos neperskelia 
pusiau. Abiejose jo pusėse gyvena ta pati lietuvių tauta 
su tais pačiais esminiais rūpesčiais. Tai išreiškia ir 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų šūkis “Vienybėje su 
kovojančia tauta”. Tai liudija ir visa eilė praeities faktų, 
kurie jaudino išeiviją. Pvz. visi liūdėjo, kai susidegino 
Romas Kalanta; visi jaudinosi, kai Simas Kudirka buvo 
amerikiečių išduotas sovietams, ir džiaugėsi, kai jis buvo 
išlaisvintas; visi stebėjosi Nijolės Sadūnaitės drąsa, jos 
kalba sovietiniame teisme ii- uoliai rūpinosi jos likimu 
Sibiro kalėjimuose bei tremtyje; visi su rūpesčiu sekė 
kun. Karolio Garucko kovą už savo tikėjimą, kun. R. Čer
niausko suėmimą, kun. A. Šeškevičiaus, kun. J. Zdebskio, 
V. Petkaus ir kitų bylas. Ir juo toliau, juo išeivija darosi 
pastabesnė įvykiams Lietuvoje, nes ir pasaulinė spauda, 
radijas bei televizija perteikia vis daugiau žinių apie 
Lietuvą. Savoji spauda vis plačiau ir dažniau informuoja 
apie įvykius Tėvynėje. Be to, prisideda ir turistai, kurie 
kartais atveža papildomų žinių. Tuo būdu susidaro gana 
gyvas ryšys su savaisiais Lietuvoje ir įgalina tautą iš
likti esminėje vienybėje.

PASTARUOJU metu išeiviją labai sujaudino naujas 
įvykis, būtent, kunigo Alfonso Svarinsko suėmimas 
ir nuteisimas septyneriem metam kalėjimo 
bei penkeriem metam tremties. Iki šiol nevienas 

kunigas jau buvo suimtas bei nubaustas mažesne ar di
desne bausme, bet nė vienas nesukėlė išeivijoje tokios 
gyvos reakcijos kaip pastarasis atvejis. Ir tai dėlto, kad 
kun. A. Svarinskas Lietuvos gyvenime yra iškilęs kaip 
nepaprastos drąsos bei ryžto kovotojas už elementari
nes žmogaus teises, religijos ir tautos laisvę. Jis jau 
daug metų buvo praleidęs Sibiro lageriuose, Rusijoje 
įšventintas kunigu, ilgai slaugęs sergantį tuometinį 
ukrainiečių vyskupą, dabar kardinolą J. Slipyj, dalyva
vęs jo ir kitų kančiose. Kunigaudamas Lietuvoje ir vado
vaudamas Viduklės parapijai, jis pasižymėjo dideliu 
paslaugumu žmonėms, nuoširdžiu maldingumu, atviru 
žodžiu ir drąsiu persekiojamo tikėjimo gynimu. Jis buvo 
vienas stipriausių šulų tikinčiųjų teisėms ginti komite
te. Visa tai nepatiko sovietinei valdžiai, užsimojusiai 
gniuždyti kiekvieną laisvės apraišką, kiekvieną beteisio 
pajudėjimą, kurį buvo pažadinęs Baigminis Helsinkio 
Aktas. Sovietiniai saugumiečiai suėmė bei likvidavo 
beveik visas helsinkines grupes, o dabar užsimojo iš
ardyti ir jai giminingus vienetus, kovojančius už teisę 
laisvai išpažinti savo tikėjimą.

VISUOSE normaliuose pasaulio kraštuose veikia 
teisminė sistema, kurioje nekaltieji teisia nusi
kaltėlius. Sovietinėje sistemoje daroma atvirkš

čiai — nusikaltėliai teisia nekaltuosius, nes visa sistema 
iš esmės yra atremta į jėgos pradą: kieno valdžia, to ir 
teisė. Esame liudininkai daugybės sovietinių teismų, ku
riuose buvo pasmerkti nekalčiausi piliečiai už tai, kad 
žmonėms darė gera. Pvz. Nijolė Sadūnaitė buvo nubaus
ta kalėjimo ir lagerio bausme už tai, kad drįso laisvai 
išpažinti krikščioniškąjį savo tikėjimą, skleisti evange- 
linį žodį ir nepaisyti sovietinių varžtų. Lygiai tas pats 
atsitiko su kun. A. Svarinsku. Jis buvo nuteistas už tai, 
kad uoliai tarnavo žmonėms, atvirai skelbė Dievo žodį, 
gynė tikėjimą nuo persekiotojų. O kas jį nuteisė? Ar ne 
sovietinės priespaudos atstovai? Taip, jie. Tai tikri nu
sikaltėliai prieš tarptautinę teisę, prieš elementarinį 
žmoniškumą, prieš betkokią etiką ir net prieš sovietinę 
konstituciją, pripažįstančią sąžinės laisvę. Taip daryda
mi jie tampa budeliais, kuriuos anksčiau ar vėliau pa
smerks istorijos teismas. Kun. A. Svarinskas, kaip ir kiti 
nekaltai nuteistieji, žėrės istorijos teisme kaip kovoto
jai už didžiąsias žmonijos vertybes, kaip didvyriai, nu
skaistinti kančioje ir laimėję nemarumo aureolę. Tene- 
sididžiuoja budeliai savo teismais, nes juose ruošia sau 
ateities pasmerkimą, kuriame iškils nekaltieji, laimėję 
galutinę teisę.

KANADOS (VYKIAI

Klaidinančios demonstracijos

Pasaulio įvykiai
OKUPACINE SOVIETŲ KARIUOMENE PRADĖJO MASINĘ 
ofenzyvą Afganistane, nukreiptą ne tik prieš partizanus, bet ir 
juos remiančius civilius gyventojus. Didelių aviacijos ir artileri
jos smūgių susilaukė Šomalio slėnyje esantys gyventojų kaime
liai. Tame slėnyje yra pagrindinis plentas iš Afganistano sosti
nės Kabulo į Sovietų Sąjungos pasienį, kuriuo vykdomas tieki
mas okupaciniams sovietų kariuomenės daliniams. Tūkstančiai 
kaimiečių dabar bėga Kabulan, palikdami partizanus, kuriems 
jie anksčiau parūpindavo maistą ir pastoges. Atrodo, šį slėnį no
rima paversti visiškai tuščia, gyventojų neturinčia zona. Stipriai 
buvo bombarduotas Herato miestas vakarinėje Afganistano da
lyje, netoli Irano pasienio. Jis yra senas prekybos centras, turė

Kanados ministerio pirm. P. 
E. Trudeau kantrybę išsėmė 
didėjančios demonstracijos 
prieš atominius ginklus ir 
ypač skraidančių JAV bombų 
planuojamą navigacinės sis
temos išbandymą šiaurinėje 
Albertoje. Motinos Dienos pro
ga motinos su savo vaikais net
gi rateliu buvo apsupusios Ka
nados parlamentą. Iš svečiams 
skirtos jo galerijos policija 
turėjo ištempti kelis skrai
dančių bombų priešus. Praėju
sią savaitę P. E. Trudeau spau
dai išsiuntinėjo atvirą savo 
laišką kanadiečiams atominių 
ginklų klausimu. Tame laiške 
jis primena 1977 m. Jungtinė
se Tautose įvykusią nusigink
lavimo konferenciją. Joje P. 
E. Trudeau Kanados vardu pa
siūlė visiškai sustabdyti ne 

tik naujų atominių ginklų ga
mybą, bet ir jų projektavimą 
laboratorijose. Jis betgi da
bar pabrėžia, kad tame pasiū
lyme nebuvo nė žodžio apie 
vienašališką Vakarų pasaulio 
nusiginklavimą. Pasiūlymas 
buvo skirtas abiem pusėm. Jį 
atmetė Sovietų Sąjunga savo 
naujomis “SS-20” trigalvėmis 
raketomis, kurios yra nukreip
tos prieš V. Europos miestus. 
Esą Kanada dabar remia savo 
partnerius Atlanto Sąjungoje, 
siekiančius tų sovietinių ra
ketų pašalinimo. Ji taipgi re
mia ir naujas JAV raketas, kad 
V. Europa nebūtų palikta be 
apsaugos. Tik naujų raketų įve
dimas gali priversti Maskvos 
atstovus pradėti rimtas dery
bas Ženevoje branduoliniams 
ginklams suvaržyti. (Nukelta t «-t* p)
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šblaškyti Lietuvos vaikai esate jūs
Prancūzų rašytoja Mireille Lucaut, gyvenusi Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje bei išleisdinusi 

knygą, atsako į “Tėviškės Žiburių” klausinius

— Parašėte ir išleidote kny
gą "Atžalos neauga ant nudžiū
vusių medžių", kurioje rašote 
apie savo gyvenimą Sov. Sąjun
goje ir Lietuvoje. Mūsų skaity
tojams būtų įdomu žinoti ko
dėl iš savo tėvynės Prancūzi
jos važiavote į Sov. Sąjungą ?

— Tai buvo 1965 m. Studija
vau rusų ir anglų kalbas. Kilo 
didelis noras išvykti iš namų, 
pamatyti pasaulį ir Jįurbūt iš
bandyti savo pajėgumą tvarky
tis savarankiškai be šeimos 
pagalbos. (Visi turėtų tai pa
bandyti!). Buvau gavusi pakvie
timą dėstyti prancūzų kalbą 
vienerius metus Glasgove, bet 
pripuolamai atėjo pasiūlymas 
vykti Maskvon į vieną prancū
zų šeimą. Nebuvo ko svyruoti 
— aš pasirinkau Maskvą kaip 
sunkiau prieinamą negu Glas- 
govas. Ir po to niekad neteko 
būti Glasgove.

— Kaip radote Lietuvą? Ar 
žinojote iš anksto jos būklę?

— Lietuva susidomėjau 1960 
metais, kai viena klasės drau
gė man pasiūlė susirašinėti su 
vienu korespondentu Lietuvo
je. Žinoma, anuomet buvau to
kia pat ignorantė, kaip ir 
dauguma prancūzų. Atrodo, 
kad aš nieko nežinojau, net 
nė kur yra ta Lietuva. Visdėl- 
to tame susirašinėjime, kuris 
truko ištisus 7 metus prieš 
posūkį į santuoką, jaučiau lie
tuvio sielą gana tiksliai, nors 
laiškuose nebuvo galima iš
reikšti giliųjų minčių (paštui 
nedera jas patikėti, nes laiš
kai turi pereiti per Sov. Są
jungos sieną).

— Ar išmokote rusų ir lie
tuvių kalbas? Skatinama rei
kalo ar kultūrinio domesio?

— Į klausimą apie rusų kal
bą jau atsakiau pradžioje. Ga
liu tik pridurti, kad jos mo
kiausi skatinama kultūrinio 
domesio. Kai paliekamos nuo
šalyje tam tikros pagrįstos 
aistros, rusų kalba pasidaro 
muzikali ir įdomi. Pasakyčiau 
netgi, rizikuodama kaikam 
nepatikti, kad rusų tauta pa
sižymi dideliu svetingumu. 
Lietuvių kalbą pradėjau gana 
greitai suprasti, bent kas
dieninius išsireiškimus, ta
čiau turiu kukliai prisipažin
ti, lietuvių kalba yra sunki, 
juoba, kad daugumoje atvejų 
nejaučiau absoliutaus reika
lo ją vartoti (Vilniuje sutikau 
daug žmonių, mokančių pran
cūziškai, kurie, neturėdami 
ryšių su užsieniu, labai noriai 
kalbėjo su manimi prancūzų 
kalba). Taigi neturėjau pro
gos kaip reikiant mokytis lie
tuvių kalbos. Mano vyras stu
dijavo prancūzų kalbą, kai su 
juo susitikau. Jis jau gerai 

mokėjo prancūzų kalbą, kurią 
abu ir vartojom. Labai sunku 
pereiti į kitą kalbą, net ir 
tvirtai norint, nes ji skamba 
kažkaip dirbtinai. Žinoma, jei 
Lietuva būtų gyvenusi norma
liose sąlygose, būtų galbūt 
rengusi lietuvių kalbos kur
sus kitataučiams, ir aš juos 
būčiau tikrai lankiusi . . . De
ja, šiuo metu tai yra visiškai 
neįmanoma. Jeigu ir būtų ma
žinamas rusų ;s pamokų 
skaičius sovietinių respub
likų mokyklose, tai tikriau
siai ne dėlto, kad būtų ga
lima mokyti užsieniečius lie
tuvių kalbos! Jei Lietuva būtų 
turėjusi tradicinį savo fakul
tetą užsieniečiams, manau, 
kad mano integravimas būtų 
buvęs daug lengvesnis.

— Ar galėjote pažinti sovieti
nės Lietuvos kultūrinį gyveni
mą?

— Kai gyvenau Maskvoje, 
man buvo duota versti lietu
vių rašytojų veikalus (buvau 
tapusi netgi šiokia tokia spe
cialiste!). Išverčiau romanus 
-r- Sluckio “Uostas mano nera
mus” ir Avyžiaus “Sodybų tuš
tėjimo metas”. Turėjau netgi 
progą susitikti su Mykolu 
Sluckiu ir jo draugu Krasaus
ku, dabar jau mirusiu. Paste
bėjau jo veikaluose, kaip ir 
kitų meninėje išraiškoje, kad 
Lietuvoje glūdi išraiškos jė
ga, kurios nepajėgė pakeisti 
nė “socialistinis realizmas”. 
Aišku, tai irgi rodo lietuvių 
išlikimo jėgą; gaila tiktai, 
kad menininkai ten neturi lais
vų rankų .. . Kiek meno kūri
nių prarasta dėl apribotos iš
raiškos laisvės!

Prancūzų rašytoja MIREILLE LUCAUT, parašiusi knygą apie savo per
gyvenimus Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje — “Atžalos neauga ant nudžiū
vusių medžių". Yra ištekėjusi už lietuvio ir gyvena Prancūzijoje

Prisimenu anekdotą ryšium 
su Sluckio knyga. Buvau papra
šyta išversti pirmiausia ne jo 
romaną, o aplanko tekstą. La
bai gerai atsimenu šį sakinį: 
“Pratarmė parašyta paties au
toriaus šiai laidai”. Tuo tar
pu Sluckis ne tik nežinojo, kad 
jo knyga išversta, bet net nebu
vo klaustas, ar sutiks parašyti 
pratarmę .. .

— Kokį įspūdį padarė Jums 
Lietuvos jaunimas, gimęs jau 
sovietinėje santvarkoje?

— Apie tai reikėtų kalbėti 
ištisas dienas. Trumpai galiu 
pasakyti, kad tai nėra nusimi
nęs jaunimas. Manau, kad ja
me glūdi visa tai, kas jam yra 
perduota. Iš esmės tai didžia
vimasis, kartais primenantis 
šaltumą, taip pat — nepapras
tai atkaklus, tylus priešinima
sis ... Lietuvoje yra daug da
lykų, apie kuriuos nekalbama, 
nes jie savaime aiškūs. Visur 
jaučiami giliai paslėpti atsi
minimai ir galbūt tvirtas lau
kimas, kad nieko nėra amžino 
ir kad vieną dieną viskas ga
li pasikeisti bei atgimti...

— Gyvendama Sov. Sąjungo
je ir Lietuvoje keletą metų, 
tikriausiai galėjote matyti, 
kokie yra santykiai tarp lie
tuvių ir rusų: draugiški ar prie
šiški visose srityse?

— Sunku būtų kalbėti apie 
draugystę. Aš pati niekad ne
jaučiau atviros neapykantos. 
Net ir tuose, kurie turėjo daug 
kentėti. Žmonės, kuriuos paži
nojau, buvo pakankamai inteli
gentiški ir nesuplakė dabar
ties rusų, su kuriais gyveno, 

(Nukelta į 6-tą psl.) 

jęs apie 160.000 gyventojų. Kal
bama, kad dvi savaites truku
siuose bombardavimuose žuvo 
3.000 gyventojų, buvo sunaikin
ta pusė pastatų. Skaudžių smū
gių susilaukė ir Parvano pro
vincijos sostinė Čarikaras, 
esanti į šiaurę nuo Kabulo. Pa
kistaną pasiekiančios žinios 
teigia, kad tokios stiprios ofen
zyvos sovietų kariuomenė ne
buvo turėjusi nuo įsiveržimo 
Afganistanan 1979 m. gruodžio 
25 d. Praėjusią savaitę sovie
tų kompartijos vadas J. Andro
povas spaudoje pirmą kartą 
buvo pavadintas ir krašto ap
saugos tarybos pirmininku. 
Spėjama, kad ši taryba turi 
didžiausią svorį karo atveju. 
Galimas dalykas, jis yra pasi
ryžęs brutalia jėga palaužti 
Afganistano partizanus.

Slaptas susitikimas
V. Berlyne įvyko Europos 

nusiginklavimo konferencija, 
kurion savo taikos šalininkų 
nesutiko išleisti R. Vokietija. 
Penkiolikos vakariečių grupė 
slaptai apsilankė R. Berlyne 
ir ten privačiai susitiko su 
kaikuriais taikos aktyvistais. 
Buvo aptartos priemonės pa
dėti atominio nusiginklavi
mo siekiantiems R. Vokieti
jos gyventojams ir tuos sie
kius remiančiai Protestantų 
Bendrijai. Nesėkmingą de
monstraciją R. Berlyne bandė 
keturi V. Vokietijos žaliosios 
partijos parlamentarai su savo 
vadove Petra Kelly. Nešami 
plakatai skelbė: “Iš kardų pa
daryti arklus!”, “Pradėkime 
nusiginklavimą Rytuose ir Va
karuose!” Žalieji yra pasi
žymėję tokiomis demonstraci
jomis V. Vokietijos miestuose. 
R. Berlyne tuos keturis de
monstrantus tuojau suėmė mi
licija, sudraskė atsineštus pla
katus, keturias valandas tardė 
nuovadoje ir grąžino į V. Ber
lyną.

Neišleis Sacharovo
Vienos universitetas profe

soriaus pareigoms bandė pasi
kviesti Gorkyje izoliuotą dr. A. 
Sacharovą. Oficialus kvietimas 
buvo pasiųstas Sovietų Sąjun
gos vyriausybei gegužės pra
džioje. Jo žmonos Jelenos su
sitikime su vakariečiais žur
nalistais paaiškėjo, kad tas 
kvietimas nepasiekė paties dr. 
A. Sacharovo. Kad jis buvo gau
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Sol. G. Čapkauskienė ir K. Jakutis skirtinguose koncertuose

tas, liudija TASSO pareiški
mas, atmetantis betkokią dr. 
A. Sacharovo kelionę užsie
nin. Esą jis, kaip vandenilinės 
sovietų bombos tėvas, žino per
daug paslapčių. Žmona Jelena 
priminė žurnalistams, kad jos 
vyras nėra turėjęs jokių ry
šių su branduoliniais gink
lais nuo 1968 m. pavasario. Tu
rimų paslapčių jis neišdavė 
lig šiol ir jų neišduotų gyven
damas užsienyje. Esą dr. A. 
Sacharovas sutiktų išvykti už
sienin ir negrįžti Sovietų Są
jungom Jam betgi arčiau šir
dies būtų kompartijos leidi
mas grįžti Maskvon.

Parlamento rinkimai
Britanijos premjerė M. That

cher staiga paskelbė parla
mento rinkimus birželio 9 d., 
nors jie galėjo būti atidėti se
kantiems metams. Spėjama, 
kad lengvos pergalės susilauks 
jos konservatorių partija. 
Premjerės M. Thatcher popu
liarumą sustiprino laimėtas 
karas dėl Falklando salų, ge
rokai sumažinta infliacija. 
Problemą tesudaro trys mili
jonai bedarbių. Darbiečių par
tijoje vyksta nesutarimai tarp 
jos vado M. Footo ir jo pava
duotojo D. Healey, liečiantys 
atominį nusiginklavimą, Bri
tanijos išjungimą iš Europos 
Bendrosios Rinkos. Socialde
mokratų ir liberalų sudary
tas bendras frontas tebėra ne
populiarus.

Neskani košė
V. Vokietijos archyvų spe

cialistai įrodė, kad žurnalo 
“Stern” įsigyti A. Hitlerio die
noraščiai tėra nevykusi klasto
tė. Popieriaus lapai turi chemi
kalų, kurie popieriaus gamybo
je buvo panaudoti tik po II D. 
karo. Žurnalas atleido porą 
redaktorių ir pradėjo bylą 
prieš savo korespondentą G. 
Heidemanną, už dienoraščius 
sumokėjusį beveik keturis mi
lijonus dolerių. Jis juos įsi
gijo per K. Fischerį, turintį 
nacių laikotarpio suvenyrų 
krautuvę Stuttgarte. Pasta
rasis bandė slėptis, bet pasi
davė policijai. Jis sakosi “die
noraščius” gavęs iš Mirdorfo ir 
Lauserio R. Vokietijoje, pats 
jų neparašęs. G. Heideman- 
nas jam buvo davęs tik milijo
ną dolerių.
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Sovietų eksperimentas botanikos institute

Kiekvienam po rožę...
Lietuvos vyskupus pasitikome Romoje ir išlydėjome

Romos orauostyje š. m. ba
landžio 6 d. Lietuvos vyskupus 
pasitiko būrys vietinių lietu
vių, Vatikano pareigūnai ir 7- 
rių metų amžiaus Viktorija 
Čeginskaitė, kuri įteikė kiek
vienam vyskupui po rožę, iš
skyrus vienų, kuri liko neįteik
ta ... Tai rožė, skirta vysk. J. 
Steponaičiui, kuris, deja, ne
atvyko.

Pastarojo neatvykimo prie
žastys įvairiai aiškinamos. 
Vieni sako, esą jis pats neno
rėjo, nes bijojo, kad sovietai 
nesukliudytų jo grįžimo Lietu
von; kiti tvirtina, esą sovieti
nė valdžia statė jam tokias są
lygas, kurių jis negalėjo pri
imti; treti mano, kad sovietinė 
valdžia jam nedavė leidimo 
vykti Romon. Pagal oficialų 
aiškinimą iš Vilniaus, esą Va
tikanas pervėlai paprašė 
Maskvą leidimo vysk. J. Ste
ponaičiui atvykti Romon. 
Maskva negalėjusi sutvarky
ti vizos išdavimo, kuriam rei
kia dviejų mėnesių.

Ralijos spauda rašė apie Lie
tuvos vyskupų atvykimą, im
dama žinias daugiausia iš so
vietinės žinių agentūros 
“TASS”. Plačiausiai rašė Vati
kano dienraštis “L’Osservato- 
re Romano” ir skelbė Vatika
no radijas. Esą paskutinis Lie
tuvos vyskupų vizitas “ad limi- 
na apostolorum” buvo 1938 m.

Kelias dienas prieš Lietuvos 
vyskupų susitikimą su Šv. Tė
vu Jonu-Paulium II mons. V. 
Mincevičius įteikė pastarajam 
naujausią “LKB Kroniką”, iš
verstą italų kalbon. Tuo būdu 
Šv. Tėvas galėjo susipažinti su 
naujausiom žiniom iš Lietuvos 
pogrindžio.

Balandžio 8 d. atvykusieji 
^Lietuvos vyskupai buvo pa
kviesti pavieniai Šv. Tėvo au
diencijom Kiekvienas jų kal
bėjo maždaug po 20 minučių. 
Ilgiausias pokalbis buvo su 
vysk. A. Vaičiumi ir vysk. V. 
Sladkevičiumi. Atskirai buvo 
priimtas ir Vilniaus arkivys
kupijos kapitulinis vikaras 
kun. A. Gutauskas. Manoma, 
kad tame pokalbyje buvo svars
toma dabartinė Vilniaus arki
vyskupijos būklė. Gautame 
pranešime sakoma: “Reikia tu
rėti vilties bei kantrybės — su 
laiku viskas bus išspręsta”.

Balandžio 22 d. Lietuvos 
vyskupai visi kartu buvo pri
imti Šv. Tėvo audiencijoje — 
privačioje bibliotekoje. Ten 
Jonas-Paulius II perskaitė il
goką savo kalbą (lotyniškai 
ir lietuviškai), skirtą Lietuvos 
Katalikų Bendrijai (spausdi
nama atskirai, Red.), o vysk. 
L. Povilonis, Lietuvos vysku
pų konferencijos pirminin
kas, perskaitė lotyniškai savo 
kalbą, dėkodamas Šv. Tėvui 
už tėvišką rūpestį ir kviesda
mas jį aplankyti Lietuvą.

Po visų kalbų Šv. Tėvas įtei
kė kiekvienam vyskupui po 
naujai išleistą kanono tekstą 
(Mišiolo dalis), taurę ir komu
ninę. Be to, jis nusiėmė baltą 
savo kepuraitę, ant jos pasi
rašė ir padovanojo Aušros Var
tų Marijos koplyčiai Vilniuje.

Šį istorinį įvykį plačiai ap
rašė didieji Italijos laikraš
čiai balandžio 23 d. Milano 
“Corriero della Serra” pami
nėjo, kad toks susitikimas įvy
ko prieš 45 metus, iškėlė vysk. 
Steponavičiaus problemą, 
aprašė Lietuvos tikinčiųjų pa
dėtį. “La Stampa” rašė: “Popie
žius reikalauja daugiau są
žinės laisvės katalikiškajai 
Lietuvai”. “11 Tempo”: “Popie
žius pakviestas aplankyti Lie
tuvą”. “L’Osservatore Roma
no” labai plačiai rašė apie 
Lietuvos vyskupų susitikimą 
su popiežium, o balandžio 24 
d. numeryje idėjo jų nuotrau
ką. Per Vatikano radiją Šv. Tė
vo kalba buvo perduota oro 
bangomis net 30-čia kalbų. 
Vatikano radijas Romos klau
sytojam net dvi dienas po ke
lis kartus kalbėjo apie šį įvy
kį ir apie Lietuvos tikinčių
jų būklę.

Balandžio 23 d. Šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius prel. 
L. Tulaba suruošė Lietuvos 
vyskupams išleistuves kolegi
jos ūkyje Rivoli vietovėje. Da
lyvavo apie 50 asmenų. Labai 
jausmingą kalbą pasakė vysk. 
V. Sladkevičius, kuris beveik 
ketvirtį šimtmečio buvo iš
tremtas iš savo Kaišiadorių 
vyskupijos.

Tą patį vakarą vysk. L. Po
vilonis buvo pakviestas vaka
rienei pas Šv. Tėvą, kur buvo 
aptartos paskutiniu momentu 
iškilusios problemos. Atski
ras audiencijas pas augštuo- 
sius Vatikano pareigūnus tą 
dieną turėjo ir vysk. R. Krikš
čiūnas.

Balandžio 24, sekmadienį, 
gausiai susirinkę Romos ora
uostyje lietuviai iš Italijos, 
Kanados, JAV ir V. Vokietijos 
išlydėjo Lietuvos vyskupus. 
Buvo atvykę pareigūnai ir iš 
Sov. Sąjungos ambasados Ro
moje.

Dabar laukiame Lietuvos 
žmonių ir Sov. Sąjungos reakci
jos į Lietuvos vyskupų vizitą 
Romoje. Kor.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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DR. KAZYS ĖRINGIS

Jau minėjau, kad mirus Sta
linui ir artėjant jo nuvainikavi
mui, botanikos instituto direk
torium 1953 m. buvo paskirtas 
uolus KGB statytinis Karolis 
Jankevičius. Įsidėmėkime šią 
ypatą, nes jos vaidmuo įgali
na giliau suprasti stalinizmo 
atgaivinimo esmę, pobūdį ir 
turinį. Jo niekšingi darbai ip 
šunybės turi platesnę, ne tik 
vietinę reikšmę.

TARPTAUTINIS 
SIMPOZIUMAS

Sovietų Sąjungoje pasiruoši
mas XII Tarptautiniam Botani
kų Kongresui buvo vispusiš
kas. Mūsų kraštovaizdžio eko
logijos laboratorija kongre
sui dedikavo ir numatė išleis
ti knygą “Kraštovaizdžio eko
logija ir estetika” (Vilnius, 
1975). Deja, cenzūros žinyba 
“Glavlitas” (KGB filialas lite
ratūrai) tą knygą laikinai su
laikė ne be instituto direkto
riaus žinios. Be mano, kaip au
toriaus ir redaktoriaus, suti
kimo direktorius kaikurias 
knygos vietas išbraukė ir su
trukdė knygą laiku pristatyti 
kongreso dalyviams. Turime 
pagrindo manyti, kad tai buvo 
bendras su KGB žinyba planas 
visomis išgalėmis slopinti 
tarptautinius mokslinius ry
šius, juo labiau, kad tai nebu
vo vienintelis atvejis.

Kaip laboratorijos vadovas 
ir minėtos knygos vienas iš 
autorių bei redaktorius, taip 
pat kelių mokslinių tarybų 
narys ir mokslinis sekreto
rius buvau įtrauktas kongre
so 18-osios sekcijos “Augali
nio pasaulio apsauga” nariu ir 
buvau pavestas surengti 3-čią- 
jį simpoziumą tema “Augalinis 
pasaulis kaip urbanizuoto 
kraštovaizdžio sudėtinė da
lis”. Mūsų laboratorija sim
poziumą surengė sėkmingai.

Tačiau mokslinis organiza
cinis simpoziumo darbas pa
reikalavo išankstinio susira
šinėjimo su daugelio šalių 
mokslinėmis įstaigomis ir 
draugijomis. Rusai — augštų- 
jų pareigų kongreso vadovai 
šios rūšies tarptautinius 
ryšius skatino, Lietuvos Moks
lų Akademijos prezidiumas 
rėmė, o instituto direkto
rius per pusiau saugumui pa
valdų Akademijos užsienio 
skyrių ir KGB žinybą sabota
vo vadovybės pavedimų vykdy
mą. Prireikė kongreso vado
vybės papildomų raštų ir pa
tikinimų, kol pavėluotai bu
vo galima pradėti organiza
cinį simpoziumo susirašinė
jimų darbą.

Budinga, kad už kongreso 
organizacinius darbus medalį 
— Linėjaus atminimo žymenį 
gavo šių darbų griovėjas di
rektorius — KGB statytinis(l). 
Nors tai asmenybės kulto ir 
partinių intrigų rezultatas, 
bet medalis vistiek pateko į 
mūsų institutą!

Pažymėtina, kad asmeniš
kai išsiųsti laiškus užsienio 
mokslininkams iš Lietuvos 
Mokslų Akademijos institutų 
griežtai draudžia KGB instruk
cijos, po kuriomis, pagal aka
demijos ir instituto vadovy
bės nurodymą, kasmet privalo 
pasirašyti visi laboratorijų 
vadovai, pirmoje eilėje nepar
tiniai. Asmeniniuose laiškuo
se draudžiama ką nors užsi
minti apie mokslą ir nėra jo
kios gavimo (išsiuntimo) ga
rantijos. Iš tarnybinių laiš
kų privalo būti išguita moksli
ninko asmenybė, paliekant tik 
KGB instrukcijų rėmais pa
smaugtą jo parašą. Rašyti laiš
kus leidžia ir pilnai kontro
liuoja instituto direktorius. 
Galutinė kontrolė priklauso 
akademijos užsienio skyriui. 
Užsienio spaudai skirtus 
straipsnius kontroliuoja pir
masis (slaptasis) skyrius. Abu 
šie skyriai veikia pagal KGB 
instrukcijas ir yra tik forma
liai pavaldūs akademijos pre
zidentui.

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ 
NAIKINIMAS

Įpusėjus pasirengimams 
XII TBK bei minėtam simpo
ziumui, parengus jiems temi
nes publikacijas ir užsaky- 
minį pranešimą, vienas žy
miausių Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijos narių bio
logas akademikas Švarcas, 

, tarpininkaujant kongreso 18 
į sekcijos pirmininkui akad. B.

Kolesnikovui, rekomendavo 
mane Olandijoje steigiamo 
tarptautinės ekologų sąjun
gos mokslinio žurnalo “Urban 
Ecology” redakcinės kolegi
jos nariu. Akad. Švarcas šį 
reikalą aptarė su tuometiniu 
maskviškės akademijos bend
rosios biologijos skyriaus 
akademiku sekretoriumi A. 
Peive, sudarė oficialų pagrin
dą ir pasiūlė vilniškei moks
lų akademijai skubiai prista
tyti reikiamus dokumentus. 
Lietuvos MA atsakingi už tarp
tautinius mokslinius ryšius 
prezidiumo nariai šiam siūly
mui pritarė. Tuomet dar buvo 
neaišku, kokį vaidmenį tokiuo
se reikaluose atlieka mūsų 
instituto direktorius KGB sta
tytinis K. Jankevičius. Tik iš 
vėlesnių jo veiksmų paaiškėjo, 
kad jis “Urban Ecology” pro
jektą sužlugdė.

Panašaus pobūdžio KGB ak
cija turėjo ir politinį pobūdį. 
Tai matyti iš to, kad žymiau
sių rusų mokslininkų rekomen
dacijos siųsti Baltijos tautų 
savitų tyrimų krypčių moksli
ninkus į tarptautinių žurnalų 
redakcijas ir mokslines sąjun
gas kitose respublikose taip 
pat buvo kitų KGB statytinių 
sužlugdytos.

Po šios pirmos nesėkmės 
(dar nežinant tikrųjų projekto 
žlugdytojų) su akad. Švarcu 
buvo sutarta, kad jis pasiū
lys “Urban Ecology” žurnalo 
leidėjams Olandijoje kreiptis 
į botanikos instituto direkto
riui!) ekologo į redakcinę ko
legiją reikalu. Su direktoriu
mi iš anksto susitarėme (pri
tarė išskėstomis rankomis!), 
kad toks raštas bus ir kad čia 
akad. Švarcas turi galvoje ma
no kandidatūrą.

Raštas atėjo direktoriaus 
vardu, kaip buvo sutarta. Ta
čiau direktorius, KGB statyti
nis, gerai žinodamas reikalo 
esmę to rašto man neparodė ir 
nepasitarė nei su akad. Švar
cu, nei su Lietuvos MA vado
vybe. Klausimą aptaręs su 
KGB žinyba, direktorius pa
dėkojo olandams už kvietimą, 
pranešdamas, kad jo vadovau
jamame institute žurnalą do
minančių specialistų nėra.

Taigi moksliniams ryšiams 
plėsti jokie akademikai “ne
reikalingi”, nes viską spren
džia sovietų užsienio žvalgy
bos pareigūnai.

Praėjus metams, mūsų labo
ratorija vėl sėkmingai daly
vavo Maskvoje XXIII Tarptau
tiniame Geografų Kongrese ir 
jo leidiniuose. Tame kongre
se jau visai ne pagal sovietų 
viską kontroliuojančią siste
mą Vakarų mokslininkai, sim
poziumo “Žmogus ir aplinka” 
dalyviai, pasiūlė ir išrinko 
mane tarptautinės geografų 
sąjungos “Aplinkos kokybės 
supratimas” darbo grupės tik
ruoju nariu. Gal po pusmečio 
aš ir Lietuvos MA botanikos 
institutas gavome pasiūlymą 
būti Mančesterio universite
to kraštovaizdžio studijų 
grupės nariais, universite
tui apmokant abi narystes. 
Tai ypač svarbi narystė moks
liniu ir užsienio valiutos po
žiūriu, nes sovietų mokslinin
kai beveik negauna jokios už
sienio valiutos. Visas šias 
narystes ir dalyvavimą tų drau
gijų renginiuose KGB per savo 
statytinį direktorių taip pat 
sužlugdė. Tai juoda dėmė bo
tanikos instituto istorijoje.

KGB GALVAŽUDŽIAI 
MOTORLAIVIUOSE

Čia glaustai paliesime KGB 
galvažudžius minėtame geo
grafų kongrese. Simpoziumo 
“Aplinka ir žmogus” dalyviams 
karštą dieną atplaukus laivu 
Volgos upės tvenkiniais į Tol
jačio poilsiavietę, grupė už
sieniečių ir Sovietijos geo
grafų nuskubėjo maudytis. 
Erdvioje seklumoje buvo daug 
žmonių. Geografai atokiau 
nuo kranto krūtinės gylyje 
sustoję šnekučiavosi, juokavo, 
taškėsi. Staiga motorinė val
tis visu greičiu smigo į žmo
nių būrį. Apsisuko ir vėl, ir 
vėl į pasklidusias išsigandu
sių žmonių grupes.

Valtis — šmėkla užgavo geo
grafę ir vertėją Valentiną 
Gerasimovą, kuri galėjo būti 
motoro sraigtais sukapota, jei
gu nebūtų turėjusi “naro” įgū
džių. Kiti — tiesioginių smū
gių ir sužalojimų išvengė.

Nepatyrusiems KGB galva
žudžių beatodairiškumo žmo

nėms gali atrodyti, kad čia bu
vo paprastas pašaliečių chu
liganizmas. Tačiau patirtis 
liudija, kad čia buvo Rusijos 
provincinio KGB nusikalsta
mas veiksmas, nes nei laive, 
nei poilsiavietėje “užaliar- 
muoti” sekliai nebegalėjo 
brautis į sovietų mokslininkų 
laisvus pačius nekalčiausius 
pašnekesius su užsieniečiais. 
Dėlto ir paleido motorlaivį 
jiems išvaikyti.

V. Gerasimovos atvejį turi 
sužinoti ir pasaulis, ir visa 
rusų tauta, nors tai nei vieno, 
nei kito nenustebins.

NAUJASIS STALINIŠKAS 
“ŠVIETIMAS”

Vakaruose kiek anksčiau 
buvo daug kalbama apie stali
nizmo atgaivinimą Sovietų 
Sąjungoje. Kaip tai reiškėsi, 
vienas pavyzdžių gali būti Lie
tuvos Mokslų Akademijos bota
nikos institutas. Jame anks
čiausiai prasidėjo Andropovo 
epocha.

Dar prieš tarptautinius bo
tanikų ir geografų kongresus, 
įvykusius Leningrade ir Mask
voje, gal 1973 m., botanikos 
instituto direktorius — KGB 
statytinis K. Jankevičius “pa
sikvietė” padėjėju kadrų rei
kalams Lietuvos rusą KGB pa
pulkininkį Vladimirą Marko
vą. Šis ėmėsi “nekalto” darbo 
— “vargo” prie žymiai plates
nės negu instituto žmonių są
rašas kažkokios slaptos karto
tekos, o kadrų einamuosius 
reikalus tvarkė V. Markovui 
pavaldi darbuotoja.

Visoje akademijoje užvirė 
naujas gėdingas žinių rinki
mo darbas apie daugelio moks
lininkų deportuotus į Sibirą 
ir buvusius katorgoje tėvus 
ir senelius, apie jų valdytą 
turtą ir pan. Botanikos insti
tutas buvo pirmasis mokslų 
akademijoje, pradėjęs minė
tas ir nepaminėtas žinias su
rašyti į darbuotojų charakte
ristikas, tuo pažemindamas 
jaunąją kartą, kurios tėvai 
nieko bendro neturėjo su sene
lių nuosavybe ir “nuodėmė
mis”.

Už tą gėdingą darbą V. Mar
kovui buvo suteiktas “nusipel
niusio švietimo kultūros dar
buotojo” vardas, o kokį jis ga
vo KGB karinio laipsnio pakė
limą, kol kas nežinia. Tai la
bai slepiama(!), nebent jį ga
vęs netyčia išsiplepa. Beje, 
sovietai minėtą “švietėjišką” 
vardą kartais duoda ir kaiku- 
riems teatro scenos meninin
kams (pėdom sumėtyti), ir la
bai neaiškios, panašios į Mar
kovo, profesijos valdininkams.

UŽSIENIO REIKALŲ 
“MINISTRAS”?

Jau 1979 m. direktorius pra
dėjo kalbėti, jog kagėbistas 
Vladimiras Markovas yra insti
tuto užsienio reikalų “minist
ras”. Pagaliau vėlyvą pavasarį 
direktorius, sukvietęs labora
torijų vadovus, pranešė apie 
tai oficialiai. Tuomet ir aklam 
paaiškėjo, kad V. Markovas 
yra ypatingas seklys, ypač kai 
institutą lanko užsieniečiai. 
Netrukus atvyko švedų ir ame
rikiečių grupės. Su svečiais 
susitikti leidžiama vos vienam 
kitam mokslininkui, o V. Mar
kovas yra visur ir visuomet. 
Ypatingai pompastiškas pasi
daro Markovas, kai institutan 
atvyksta iš kitur politikuojan
tieji sovietų mokslininkai. 
Laisvalaikio pobūviuose “mi
nistras” net nurodo kam, kada 
ir kurią damą pašokdinti(!).

Kartą Palangon į konferen
ciją atvyko padaryti praneši
mų maskviškės mokslų akade
mijos kosminių tyrimų institu
to du jaunikaičiai. Direkto
rius, perdėtai pabrėždamas 
tautų draugystę, neleido kon
ferencijos organizatoriams 
sutikti maskviečių ir pasiun
tė “ministrą”. Šis persisten
gė ir labai supykdė dalyvius 
ir šeimininkus. Tuo tarpu sve
timi konferencijos tematikai 
ruskeliai daug daugiau žavė
josi Palangos paplūdymiais, 
negu “ministro” sutikimais.

“PAVARGĖLIAI”
Paaiškinta, kodėl dauguma 

dirbančių kadrų skyriuose, 
slaptuose pirmajame ir ant
rajame įstaigų skyriuose lai
kytini KGB agentais. Išdirbę 
12,5 metų ar kiek daugiau da
lis KGB žinybos agentų “išlei
džiama pensijon”. Mat“pervar-

(Nukelta i 5-tą psl.)

Mūsų mielam bičiuliui

a. a. STASIUI JASELIŪNUI
mirus, 

sūnus RIMĄ ir JUOZĄ su šeima, jo brolį bei artimuosius 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

Marija, Zenonas ir Justas Punkriai 
Bronė ir Antanas Reventai

AfA 
POVILUI VAITONIUI

mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai MAGDALENAI,. 
sūnui, dukroms ir visiems giminėms -

Hamiltono Lietuvių Sporto

Klubas "Kovas"

Mylėjome mes jį gyvą ir niekuomet 
nepamiršime po mirties . . .

1962.X.6- 1983.111.24

Ilgai ir su viltimi kovojai 
su nenugalima liga, 

Iškeliavai pražydusioj 
jaunystėj,

Palikdamas gražiausius 
prisiminimus...

AfA
TOMAS 

PRAKAPAS,
Toronto universiteto 2- 
jo kurso ekonominių 
mokslų studentas, atei
tininkas, baigęs Toron
to Maironio mokyklą 
ir augštesniuosius li
tuanistikos kursus; pri
klausė Toronto lietu
vių golfo klubui. Palai
dotas 1983.III.26 Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, Ont.

PADĖKA
Didžiose mūsų šeimos liūdesio valandose netekę brangaus 

ir mylimo sūnelio Tomuko, susilaukėme daugybės užuojautų 
ir paguodos ne tik iš giminių, draugų, bičiulių, bet ir daugybės 
tautiečių bei kanadiečių draugų. Jūsų įvairiais būdais pareikšta 
užuojauta palengvino sunkiausias ir liūdniausias mūsų gyve
nimo valandas.

Ypatingą padėką reiškiame gerb. klebonui kun. Augustinui 
Simanavičiui, OFM, klebonui kun. J. Staškevičiui, broliui kun. 
Antanui, OFM, už atsisveikinimo Mišių atnašavimą, saleziečiui 
kun. M. Burbai iš Romos už jaudinantį atsisveikinimo pamokslą. 
Taip pat dėkojame už paskutinius religinius patarnavimus kun. 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, o kun. 
Tomui Žiūraičiui, OP, iš Vašingtono, D.C. telefonu pareišku
siam užuojautą.

Dėkojame visiems Tomuko draugams karsto nešėjams, 
ateitininkų vardu tarusiam atsisveikinimo žodžius Jonui Ažu
baliui, visiems ateitininkams, dalyvavusiems laidotuvėse, KLK 
Moterų draugijai, Toronto ansamblio “Gintaro” valdybai, vado
vams, nariams ir tėvų komitetui.

Dėkojame Tomuko Krikšto mamytei brolienei Birutei su 
broliu Jonu, Krikšto tėvui Alfonsui Trakinskui su šeima, Sutvirti
nimo sakramento tėvui Vytautui Marcinkevičiui su šeima, kai
mynų B. T. Stanulių, O. J. Ažubalių šeimoms, dr. K. ir J. Liut- 
kams, B. Agurkiui Čikagoje.

Dėkojame seselei Margaritai ir visoms N. Pradėtosios Ma
rijos vienuolijos seselėms, kurios mūsų šeimą globojo liūd
niausiose mūsų gyvenimo valandose.

Nuoširdi padėka dr. Marijai ir dr. Juozui Uleckams už didelį 
rūpestį Tomuku ir jo dažną lankymą, dr. Gražinai Girdauskai- 
tei-Szabo, N. K. Astravams, Calgary, Alta., rašytojai Marijai 
Aukštaitei irdr. Auksei Lingytei.

Dėkojame Toronto Šv. Mykolo katedros berniukų chorui už 
puikų giedojimą, darbovietės CNR Don Carload centro įstaigos 
štabui, “Smith-Čorona” ir Toronto universiteto koord. Ruth Nor
ton už paslaugumą bei užuojautas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už taip gausias gėles prie 
karsto ir namuose, gausiai užprašytas šv. Mišias, užuojautas 
spaudoje, aukas spaudai Tomuko atminimui, vaikų ligoninei ir 
kitiems.

Dėkojame taip pat visiems taip gausiai dalyvavusiems ge
dulinėse Mišiose ir laidojimo apeigose kapinėse. Jūsų visų 
parodyta užuojauta bei paguoda palengvino mūsų šeimai pa
kelti didžiojo liūdesio valandas ir liko mūsų širdyse neužmirš
tamai.

Giliausiai nuliūdę:
tėvai BRONĖ ir STASYS
sesutė ZITA ir broliukas RIMAS

Cinabiau <lrt jiTlrmorialslLtti.,
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



Perduokite sveikinimą lietuvių tautai...
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II kalba, pasakyta Lietuvos vyskupams Vatikane audiencijos metu 1983.IV.22 ir 

išspausdinta “L’Osservatore Romano” 1983.IV.23 (čia pateikiamas vertimas)

GARBINGIEJI BROLIAI 
VYSKUPAI,

su ypatingu džiaugsmu noriu 
pasveikinti Jus, kurie iš Lie
tuvos atvykote “ad limina apos- 
tolorum”, tam tikru būdu pa
sekdami šv. Pauliaus apaštalo 
pavyzdžiu, kuris, pašauktas 
skelbti Ęvangeliją pagonims, 
“nukeliavo į Jeruzalę pamaty
ti Petro” (Gal 1,18). Kaip žino
te, Petrui ir jo įpėdiniams 
yra pavesta “stiprinti savo 
brolius” (Lk 22,32).

Jūsų atvykimas, laimingai 
įsijungdamas į sukaktuvinius 
Atpirkimo Metus, sustiprina 
vienybę, kuri riša Jus su 
Apaštalų Sostu ir suteikia 
man malonią progą pasakyti 
Jums, kiek dalyvauju Jūsų 
rūpesčiuose, Jūsų džiaugs
muose bei jūsų viltyse, ir 
pasikalbėti su Jumis klausi
mais, kurie liečia Jūsų tėvy
nės krikščioniškąjį gyvenimą.

Gerai žinau, kad Jūs nešate 
“dienos ir kaitros naštą” (Mt 
20,12), atlikdami kasdienines 
savo sielovadines pareigas, 
taip pat gerai žinomos sunke
nybės, su kuriomis tenka Jums 
kovoti. Iš tikrųjų, ypač kai 
Dievo valia perėmiau visuoti
nės Bažnyčios valdymą, sekiau 
su ypatingu dėmesiu ir tėvišku 
rūpesčiu Lietuvos Bažnyčios 
gyvenimą. Man malonu pa
brėžti šios man brangiausios 
tautos išlaikytą tvirtą tikė
jimą amžių eigoje, išbandytą 
lyg auksas ugnyje, ir nesvy
ruojančią ištikimybę Apašta
lų Sostui, kuris nepaprastai 
suspindi ypač sunkiaisiais 
Jūsų istorijos momentais, kai 
vyskupai, kunigai, vienuoliai, 
vienuolės ir pasauliečiai liu
dijo Kristų ir Bažnyčią, išpa
žindami jį iki kankinystės.

Man sudaro džiaugsmą Jūsų 
uolumas visais būdais pakelti 
krikščioniškąjį gyenimą; pa
ruošimas sielų ypatingu ir 
veikliu būdu sekančiais me
tais švęsti šv. Kazimiero, ku
nigaikščio ir katalikiškos 
Lietuvos Globėjo, 500 metų 
mirties sukaktį. Tam pasiruo
šimui pašventėte trejus metus: 
pirmieji skirti Eucharistijai, 
antrieji — gyvenimo padoru
mui, tretieji — gerumo ugdy
mui. Iš tikrųjų Švenčiausios 
Eucharistijos garbinimas, gy
venimo padorumas, ypač jau
nimo eilėse, gerumas, t.y. bro
lių meilė — tai dorybės, kurio
mis ypatingai pasižymėjo šv. 
Kazimieras — turi vyrauti kas
dieniniame lietuvių tautos gy
venime. Reikia ugdyti jas vi
suose, kurie yra pasinėrę to
kioje galvosenoje ir gyvense
noje, kuri veda į dvasinių ver
tybių apleidimą ar atmetimą.

Reikia taip pat pabrėžti, kad 
Jūsų tėvynėje katalikų bend
ruomenės rodo nuostabų gai
vališkumą, kuris reiškiasi gau
siu sakramentų priėmimu, 
ypač Atgailos sakramento, 
Švenčiausios Eucharistijos 
garbinimu ir prisirišimu 
prie šios paslapties. Tai patvir
tina ypač dalyvavimas Mišių 
aukoje ir įvairiose pamaldu
mo formose. Taip pat ryškus 
pamaldumas į Kristaus kan
čią, iš kurio atsirado vadina
masis “Kryžių kalnas” ir “Kry
žiaus keliai”, kuriuos tikin
tieji yra įpratę lankyti mal
dingomis kelionėmis.

Tai pagaliau rodo ir karšta 
meilė bei garbinimas Šven
čiausios Mergelės Marijos, 
Dievo ir Bažnyčios Motinos, 
ypač Jūsų vyskupijų švento
vėse, kaip Aušros Vartai, Ši
luva, Žemaičių Kalvarija, Kre
kenava, Pivašiūnai ir dauge
lis kitų. Tikintieji jas nuolat 
būriais lanko, dažnai sunkio
mis sąlygomis. Bet Dievo Mo
tinos meilė nugali visas kliū
tis!

Aš trokštu, kad šis gyvas Die
vo tautos tikėjimas rastų rei
kiamos erdvės, kad būtų gali
ma jam reikštis visoje savo pil
numoje, ir tai tiek pavienių 
asmenų, tiek šeimos, tiek pa
čios Bažnyčios gyvenime su pil
na sąžinės ir religijos laisve 
visų asmenų ir bendruomenių, 
kuriems tokia laisvė reikalin
ga, kaip esu pabrėžęs doku
mente, išsiuntinėtame 1980 
metų rugsėjo 1 dieną visoms 
valstybių galvoms, drauge su 
Šv. Sostu, pasirašiusioms Bai
giamąjį Helsinkio Aktą.

Žvelgdamas į Jūsų mylimos 
tėvynės reikalus, visuomet 
stengiausi, kad Lietuvos 
Bažnyčia turėtų vertus ir iš

tikimus vyskupus, kurie vado
vautų tikintiesiems išganymo 
kelyje. Tai iš dalies pavyko, 
ir turiu viltį, kad ateityje 
visos Lietuvos vyskupijos tu
rės savo vyskupus. To reika
lauja Bažnyčios tradicija bei 
paskirtis ganyti Bendriją, ku
rią Viešpats Kristus yra pati
kėjęs apaštalams ir jų įpėdi
niams (žiūr. “Lumen gentium”, 
20).

Vyskupų pareiga yra iš tik
rųjų labai reikalinga, nes jie 
“prakilniausiu ir matomu bū
du eina paties Kristaus — Mo
kytojo, Ganytojo ir vyriausio
jo Kunigo pareigas bei veikia 
Jo vardu” (t.p., 21).

Kolegijinė vyskupų prigim
tis reiškiasi tuo, kad ganyto
jai periodiškai susirenka į 
vadinamąją vyskupų konferen
ciją, kad pasitarę ir pasida
linę žiniomis bei patyrimu 
(žiūr. “Christus Dominus”, 37), 
aptartų religijos gynimą, sklei
dimą ir bendrą sielovadinę 
veiklą. Per Jus, Garbingieji 
Broliai, kreipiuosiu į Jūsų ku
nigus ir tėviškai juos raginu į 
glaudžią vienybę su savo vys
kupais pagal šv. Ignoto Antio- 
chiečio žodžius: “Nieko neda
ryti be vyskupo”(“Ep.adTrall.,” 
2,1). Tikrai, iš minčių ir širdžių 
vienybės išplaukia energija, 
kuri stiprina Bažnyčios vieny
bę ir padaro sėkmingesnių rū
pinimąsi sielomis.

Kunigai tebūnie Jums kaip 
broliai, sūnūs, draugai, tikri 
Jūsų bendradarbiai, glau
džiais ryšiais suvienyti su 
Jumis ir broliškai susijungę 
vieni su kitais. Vienu žodžiu, 
Bažnyčios meilė teįkvepia gy
venimą visų, kurie yra įvairaus 
Kunigystės laipsnio. Šiuo klau
simu noriu priminti Jums nuo
stabius žodžius, kuriuos Dievo 
Tarnas Jurgis Matulaitis įrašė 
savo dvasiniame dienoraštyje: 
“Duok, Dieve, kad mes būtume 
pagauti tos didelės vienos min
ties — Bažnyčiai dirbti, varg
ti, kentėti; kad Bažnyčios ken
tėjimai, vargai ir žaizdos bū
tų mūsų vargai, kęsmai ir mū
sų širdies žaizdos, kad mūsų 
širdys degtų tuo vienu troški
mu: nieko čia, žemėje, nesiti
kėti, nejieškoti sau jokio pel
no, o vien tik pašvęsti savo 
gyvenimą Dievui ir Bažny
čiai ... kad mes tik to vieno 
bijotume — numirti nieko dar 
nekentėję, nevargę, nedirbę 
Bažnyčiai, sielų išganymui ir 
Dievo garbei” (1910 m. spalio 
27 d.).

Tai pasakę, dabar norime 
pereiti prie kaikurių rūpes
čių bei problemų, kurios sle
gia Jus sielovadinėje tarnybo
je.

1. Kaip žinoma, daugybė as
menų Jūsų tėvynėje trokšta 
dvasinių vertybių ir nori nau
dotis religijos pagalba; de
ja, trūksta kunigų, kurie ga
lėtų patenkinti jų dvasinius 
reikalus. Iš tikrųjų jau nema
žai parapijų neturi savo gany
tojų ir galbūt, deja, netolimo
je ateityje jų skaičius didės, 
ypač dėlto, kad daugelis gerų 
bei pilnų uolumo kitų išgany
mui kunigų, pasižymėjusių sa
vo ištikimybe ir kilniu pasi
aukojimu Dievo tautos tarny
boje, jau yra senyvo amžiaus 
arba ligoti. Visus juos prisi
menu ypatingu būdu savo mal
dose, prašydamas Viešpatį, 
kad juos palaikytų ir jiems

i padėtų statyti Bažnyčią.
2. Dvasiškijos trūkumas yra 

surištas su seminarijomis, 
kuriose kunigai yra tinkamai 
auklėjami šventajai tarnybai. 
Kadangi negali kiekviena vys
kupija turėti savo seminari
jos, yra tik vienintelė tarp- 
diecezinė seminarija Kaune. 
Ji yra tarsi Lietuvos Bažnyčios 
širdis, kurią visi dvasiškiai ir 
pasauliečiai kilniai remia. 
Reikia negailėti jokių pastan
gų, kad būtų padidintas į ku
nigystę kandidatų skaičius. 
Reikia, kad šios seminarijos 
auklėtiniai būtų tinkamai pa
ruošti šventajai tarnybai dva
siniu, teologiniu ir sielova
diniu atžvilgiu; reikia parink
ti tinkamus vyresniuosius ir 
profesorius, budėti, kad į se
minariją būtų priimami tik to
kie kandidatai, kurie turi tik
ro pašaukimo ženklų. Tie, ku
rie priimami, tejaučia, kad vys
kupas juos myli kaip savo akies 
lėlytę ir kad stengiasi uoliai 
juos ginti nuo pavojų, gresian
čių jų pašaukimui. Gaila, kad 

nevisi, kurie nuoširdžiai nori 
tapti kunigais, gali būti pri
imami į seminariją; reikia dėti 
visas pastangas, kad būtų at
vertos seminarijos durys vi
siems tiems, kurie yra pašaukti 
į Viešpaties tarnybą. Tiems, 
kurie yra priversti pasilikti 
už seminarijos sienų, reiškiu 
savo tėvišką užuojautą.

Ganytojiškai rūpinkitės dva-, 
siniais pašaukimais; visos pa
rapijos temeldžia Viešpatį, 
kad į savo vynuogyną pasiųstų 
daug ir gerų darbininkų.

3. Kitas sunkus Jus slegian
tis klausimas — tai krikščio
niškas jaunimo auklėjimas. 
Reikia stengtis visomis jėgo
mis, kad jaunimui būtų per
duotos religinės tiesos, kad 
jis pažintų tiesą, kuri “pa
daro laisvus” (Jn 8,32). Tai 
išplaukia iš pačios Bažnyčios 
misijos, tai primena jos moko
moji paskirtis aiškiais žo
džiais. Antroji Vatikano san- 
taryba moko, kad “pamokslai 
ir katekizacija turi užimti pir
mą vietą” (“Christus Domi
nus”, 13), o mano pirmtakas 
garbusis Paulius VI tvirtino: 
“Užmojis skelbti Evangeliją 
nėra pasirinktinis Bažnyčios 
dalykas. Tai pareiga, kurią 
įsakė Viešpats Kristus, kad 
žmonės tikėtų ir būtų išgany
ti” (“Evangelii nuntiandi”, 5; 
AAS 68, 1976, p. 8). Jaunimą 
reikia saugoti nuo šiuolaiki
nio pasaulio pinklių, kurios 
yra priešingos tikėjimui ir ug
do indiferentizmą. Žinau, ko
kiose sąlygose turite atlikti 
šią svarbiausią tarnybą ir lin
kiu, kad Jūsų jaunimas būtų 
vedamas į stiprų tikėjimą ir 
sakramentinį gyvenimą.

4. Gerai žinote, Garbingieji 
Broliai, kad Bažnyčios pastan
gos katekizuoti jaunimą nepa
siekia savo tikslo be šeimos 
bendradarbiavimo; dažnai šei
ma lieka vienintelis pakaita
las. Tad reikia rūpestingai 
ir labai stengtis, kad būtų 
išlaikytas ne tiktai prigimti
nis ir religinis šeimos tvir
tumas; reikia, kad ji galėtų 
laisvai perteikti vaikams ti
kėjimo dovaną. Nuo vaikų juk 
priklauso būsimas Bažnyčios 
ir tautos likimas. Šeima pa
lieka sekančiai kartai kaip 
kraitį dorybes, dvasinius tur
tus, garbingus krikščioniškuo
sius papročius. Tai sudaro kul
tūrinį ir dvasinį lietuvių tau
tos lobį. Šiuo laiku, kai yra 
pavojus, kad šeima gali būti

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Tarptautinė dvasininkų konferencija
Pagrindinė tema — branduolinės ginkluotės klausimai

Balandžio 20 d. Upsalos 
mieste iškilmingai pradėtas 
penkių dienų pasaulinis pro- 
testantinių krikščionių pasi
tarimas tema “Gyvybė ir tai
ka”. Atidarymo iškilmės įvyko 
didžiojoje Upsalos universi
teto salėje. Jose dalyvavo 
Švedijos karalius su karalie
ne, min. pirm. Palmė, įvairių 
krikščioniškų tikybų atstovai 
ir stebėtojai.

Atidaromąją kalbą pasakė 
pasitarimo rengėjas Švedijos 
valstybinės protestantų Bend
rijos arkiv. Olofas Sundbys, 
kuris tokį pasitarimą norėjo 
surengti jau pernai, bet turė
jo savo sumanymą metams ati
dėti dėlto, kad pernai panaši 
dvasininkų konferencija buvo 
surengta Maskvoje.

Šiame pasitarime taip pat 
buvo mėginama susitarti dėl 
vieningos pasaulio krikščio
nių laikysenos branduolinės 
ginkluotės klausimu. “Krikš
čionių Bendrijos negali tylė
ti, kai gyvybei ir taikai gre
sia sunaikinimas”, sakoma pa
sitarimo rengėjų išplatinta
me rašte. Švedijos min. pirm. 
Palmė, kalbėdamas atidarymo 
iškilmėse, priminė baisius 
atominės bombos padarinius 
Hirošimoje ir ragino sukliu
dyti atominį karą, kad jis 
daugiau nepasikartotų.

Šiame pasitarime dalyvavo 
įvairių krikščioniškų tikybų 
dvasininkai iš daugiau kaip 
60 šalių. Tačiau švedų spauda 
pastebėjo, kad nėra atstovų 
iš Lenkijos, nors jie taip pat 
buvo pakviesti dalyvauti. Pa
sitarime buvo svarstomi įvai
rūs klausimai, susiję su bran
duolinės ginkluotės varžybo- 

iškreipta klaidingais moks
lais, kai sunku išlaikyti šei
mos neišardomumą ir santuo
kos šventumą, reikia įtikinti 
tėvus, kad kilniaširdiškai pri
imtų vaikus, kaip Dievo dova
ną. Girtinos taip pat Jūsų 
pastangos kovoti su alkoholiz
mu, kuris daro daug žalos pa
vieniams asmenims, šeimoms 
ir dažnai yra šaltinis skau
džių nelaimių tiek pavieniams 
asmenims, tiek ir šeimoms.

Pagaliau, grįždamas prie 
pašaukimų klausimo, noriu 
dar pridurti štai ką: jei šei
ma yra sveika ir stipri, jei yra 
gaivinama tikėjimo dvasia, 
meile ir pamaldumu, ji yra tar
tum “pirmoji seminarija”, kaip 
moko II Vatikano santaryba 
(žiūr. “Optatam totius”, 2).

5. Negaliu pamiršti Dievui 
pasiaukojusių vyrų ir moterų, 
kurie gyvena pagal Evangeli
jos patarimus ir stengiasi iš 
arčiau sekti Kristų. Pasakyki
te jiems, jog mano širdis yra 
jiems atvira, už juos karštai 
meldžiu Dievą, kad jie ištver
tų savo pasiryžimuose, degtų 
tikėjimu, veikliai skleistų 
meilę, rūpintųsi Evangelijos 
augimu savo širdyse.

(Iki šiol popiežius, kalbėjęs 
lotyniškai, prabilo lietuviškai).

Pagaliau, Brangieji Broliai, 
baigdamas šį savo žodį, prašau 
jus: sugrįžę į tėvynę perduoki
te mano sveikinimą, einantį iš 
mylinčios širdies, perduokite 
mano tėvišką padrąsinimą vi
siems kunigams, Dievui pasi
aukojusiems vyrams ir mote
rims, kunigų seminarijos auk
lėtiniams ir visai ištikimai 
lietuvių tautai. Savo nuosta
biu pavyzdžiu ir toliau visi 
teliudija nepalaužiamą tikėji
mą, pagrįstą viltį ir nenuga
limą meilę; teliudija uolumu 
ir pasiaukojimo dvasia.

Pasakykite, kad aš su jais 
esu savo širdyje, kad myliu 
juos, dalyvaudamas jų kančio
se ir džiaugsmuose.

Katalikiškąją Lietuvą pave
du Švenčiausios Mergelės Ma
rijos, Gailestingumo Motinos, 
globai. Karštai meldžiuosi, 
kad šventasis Kazimieras ypa
tingu būdu gintų visus ir ypač 
globotų Lietuvos jaunimą.

Maldaudamas Viešpatį, viso
kio gėrio davėją ir “visokios 
paguodos Dievą” (2 Kor 1,3), 
kad visą lietuvių tautą apdo
vanotų savo dangiškomis malo
nėmis, su meile Jums teikiu 
apaštalinį palaiminimą.

mis, branduolinio karo pavo
jais ir nusiginklavimu.

Stockholmo konservatorių 
dienraštis “Svenska Dagbla
det” ta proga pastebėjo, esą 
Sov. Sąjungos ir R. Europos 
šalių dvasininkai pasirūpins, 
kad ir šio taikos pasitarimo 
išvados kiek galint daugiau 
atspindėtų Maskvos požiūrį ir 
paremtų jos pastangas paveikti 
V. Europą prieš Š. Atlanto S- 
gos nutarimą atsverti sovieti
nį pranašumą raketinės gink
luotės srityje.

Kiti stebėtojai kritikavo pa
sitarimo darbotvarkę, kurioje 
nenumatytas žmogaus teisių 
klausimas. “Kokia gali būti 
taika be laisvės”, pareiškė Šve
dijoje gyvenantis Estijos liu
teronų Bendrijos arkiv. Vee- 
mas, kuris nebuvo kviestas da
lyvauti šiame pasitarime. Estų 
šalpos centro Stockholme at
stovas Antsas Kipparas pažy
mėjo, kad šiuo metu Baltijos 
valstybėse vyksta krikščionių 
persekiojimas. Jei pasitari
mas nori rimtai svarstyti tai
kos ir laisvės klausimus, tai 
jame turi būti kalbama apie tą 
persekiojimą.

Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Bodstroemas parla
mente pareiškė savo vyriausy
bės susirūpinimą pasunkėju
sia žmogaus teisių padėtimi 
Baltijos respublikose.

Prie Upsalos universiteto 
pasitarimo dalyvių dėmesį pa
traukė vienos moters demons
tracija. Iš Estijos kilusi Liet- 
ta Sander, užsidėjusi ant gal
vos spygliuotų vielų vainiką, 
protestavo prieš sovietinę 
priespaudą Afganistane ir 
kitaminčių persekiojimą Sov. 
Sąjungoje. A. Lembergas

Lietuvos Kankinių šventės procesija Anapilyje, dalyvaujant vyskupui V. BRIZGIU! Nuotr. St. Dabkaus

Tarptautinė politika ir Lietuva
VLIKo pirmininko dr. K. Bobelio pranešimas Toronte. Laisvai atpasakota santrauka

A. KALNIUS

Ryšium su Tautos Fondo 
suvažiavimu Toronte 1983.IV. 
16 VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis buvo paprašytas padary
ti politinį pranešimą. Jis jį 
padarė ne tik suvažiavimo 
dalyviams, bet ir visuomenei, 
kurios susirinko per 200.

Pasak pranešėjo, VLIKas nė
ra Amerikos lietuvių organi
zacija, kurios veiklos plotas 
apima tik JAV teritoriją. Jis 
kalba politiniais klausimais 
viso pasaulio lietuvių vardu. 
Jis taip pat atstovauja ir su
vereninei Lietuvos valstybei, 
kurios jis turi mandatą (įga
liojimą), kuris yra vis pakar
tojamas. Taigi pinigai, kuriuos 
sudeda pasaulio lietuviai, yra 
panaudojami ne Amerikai, bet 
VLIKo veiklai — Lietuvos lais
vinimui. •
, Ten, kur vyksta tarptautinės 
konferencijos, nevažiuoja nei 
Kanados, nei JAV, nei kitų 
kraštų lietuviai ir nekalba 
Lietuvos vardu jos laisvės rei
kalais. Šias funkcijas atlieka 
VLIKas, nes tokia yra jo paskir
tis. Be to, jis yra žinomas ir 
pripažįstamas visų Europos vy
riausybių. Abejotina, ar bent 
viena jų sutiktų oficialiai kal
bėti su betkokia lietuvių or
ganizacija, išskyrus VLIKą. 
Pirmininkui tai tekę patirti, 
keliaujant po įvairius kraštus.

Pirmininkas betgi pabrėžė, 
kad betkurio krašto lietuviai, 
jų institucijos bei organiza
cijos turi atstovauti savo tau
tai ir ginti jos politinius bei 
kultūrinius interesus savo 
krašto valdinėse įstaigose. 
Esą komunistų skleidžiamas 
mitas, kad VLIKas draudžia 
kam nors dirbti politinėje 
srityje, yra netiesa. VLIKas 
tik nori, kad mūsų politinė 
veikla būtų gerai organizuo
ta ir tinkamai vykdoma.

* * *
Toliau kalbėtojas perėjo į 

VLIKo veiklos plotmę ir jos 
atramas. Pirmoji atrama bu
vo vadinamoji okupacijos ne
pripažinimo politika, išplau
kusi iš JAV nusistatymo. Mūsų 
politiniai veiksniai šia poli
tika pirmiausia rėmėsi savo 
kovoje už mūsų tautos laisvę, 
nes ji bent šiek tiek dar reiš
kė mūsų politinę egzistenciją 
tarptautinėje arenoje, kur dar 
vegetavo mūsų diplomatinės 
tarnybos ir pasiuntinybės. Kar
tu su šiais mūsų politiniais 
likučiais VLIKas ir ALTa sten
gėsi šią padėtį kiek galint il
giau išlaikyti, nes per ją tikė
josi sulaukti naujų kovos gali
mybių. Tos viltys niekais ne
nuėjo. Nors ir po ilgoko laiko 
šiokia tokia laimė nusišypso
jo, būtent, 1975 m. rugp. 1 d. 
Helsinkyje buvo pasirašytas 
tarptautinis susitarimas Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo klausimais, kuriame 
aiškiai pasakyta, kad kiekvie
na teritorija, užimta prievar
ta, yra laikoma neteisėta.

Nors dėl Helsinkio akto lie
tuvių visuomenėje vyravo dvi 
nuomonės — pesimistinė ir op
timistinė, bet laimėjo optimis
tai, kurių tarpe buvo ir VLI
Kas bei kiti politiniai organai, 
net ir pavieniai asmenys, turį 
jautresnį politinį vyzdį. VLI
Kas iš anksto pradėjo ruoštis 
būsimiems politiniams įvy
kiams. Pirmasis jų — 1977 m. 
Belgrado konferencija, kurio
je iškilo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijų klausimas. 
O 1980 m. lapkričio 1 d. tokia 
pat konferencija buvo sušauk

ta Madride, kur buvo žymiai 
daugiau laisvės ne tik įvai
rioms demonstracijoms, bet 
net ir Sov. Sąjungos vėliavai 
sudeginti. Dabar kiekvieną 
kartą JAV atstovai Madride 
vykstančioje konferencijoje 
kelia Baltijos valstybių klau
simą. Ta konferencija tęsiasi 
jau pustrečių metų po nu
matytų 2,5 mėnesių. Mat Vaka
rų valstybės nesutinka pasi
rašyti dokumento, kol sovie
tai neįvykdys savo pažadų, po 
kuriais pasirašė Helsinkyje. 
Jeigu jie jų neištesės, tai 
konferencija iširs. Baltijos 
valstybėms tai bus naudinga, 
nes Vakarai visai nebepasiti- 
kės sovietais.

Pagaliau šių trijų tautų lais
vės byla atsidūrė augščiausio- 
je politinėje institucijoje — 
Europos parlamente, kuriame 
VLIKo, Latvijos bei Estijos 
atstovų didelių pastangų dė
ka buvo pravesta svarbi rezo
liucija, artinanti visiems bal- 
tiečiams laisvę. Š. m. pradžio
je nubalsuota Baltijos valsty
bių klausimą perduoti Jungti
nių Tautų dekolonizacijos ko
misijai.

Šie visi laimėjimai mums 
plačiai atidarė duris ir į ki
tas valstybes, kurios anksčiau 
mums buvo gana abejingos. 
Kai vos tik po pasirašyto Hel
sinkio dokumento VLIKas pa
rašydavo raštus 25-27 Rytų 
valstybių signatarams, tai iš 
jų gaudavo tik du tris atsaky
mus. Dabar jis gauna beveik 
iš visų, išskyrus tik vieną. Ir 
jie atsako ne tik labai greitai, 
bet ir reaguoja diplomatiniu 
būdu, remdamiesi minėtais 
tarptautiniais nutarimais.

Baltijos valstybėms labiau
siai buvo palankūs vokiečių 
parlamentarai. Greičiausia jie 
buvo paslaugūs dėlto, kad ir 
jų valstybė yra padalinta į 
dvi. Sutvarkius baltiečių rei
kalus, jie drąsiau galėtų kel
ti ir savo valstybės sujungimo 
klausimą. O tada ir kitų Ru
sijos pavergtų valstybių lais
vės bei sienų problemos iškil
tų visu aštrumu.

* * *
Dar viena kita užuomina 

apie įvykius, kuriuose labai 
svarbią, jei ne svarbiausią, 
vaidmenį atlieka komunistų 
ir socialistų partijos. Kai 
baltiečių rezoliucija buvo 
patvirtinta atitinkamų Euro
pos parlamento organų, tai 
dar, norint ją perduoti šio 
parlamento visumos posė
džiui, ji turėjo būti balsuoja
ma politinėje komisijoje. 
Prieš šią rezoliuciją jau anks
čiau buvo stipriai nusistatę 
komunistai ir socialdemokra
tai. Jie buvo labai gausūs, ir 
ši rezoliucija pateko į labai 
pavojingą būklę. Tuomet VLI

Dalis veikėjų Tautos Fondo atstovybės surengtame suvažiavime 1983.IV.16 
Toronto Lietuvių Namuose. Iš kairės: Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 
pirm. A. FIRAVIČIUS, TF centro valdybos narė M. NOREIK1ENĖ, TF 
centro valdybos pirm. J. GIEDRAITIS, VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS

Ko delegacija kreipėsi į lie
tuvius socialdemokratus — 
Vilčinską Anglijoje ir Dvilai- 
tį Vokietijoje, kurie priklau
so socialistiniam internacio
nalui. Šie du tautiečiai social
demokratų suvažiavime Bon- 
noje iškėlė priekaištą, esą 
socialdemokratai negina pa
vergtųjų tautų laisvės. Padė
tis gerokai sušvelnėjo, bet 
prieš baltiečių reikalavimus 
buvo tvirtai nusistatęs Vilius 
Brandtas.

VLIKo pirmininkui pasitai
kė nelaukta proga susidurti 
su Brandtu, kurį jis atpažino 
iš kažkurios nuotraukos. Pir
mininkas jį užkalbino ir pa
prašė jo paramos anos rezoliu
cijos reikalu. Brandtas buvo 
labai atšiaurus: “Et, čia se
nas reikalas, mes apie tai ne
galime nė kalbėti. Yra svarbes
nių reikalų, ir aš neturiu lai
ko. Be to, jūs ne Lietuvoj gy
venate, esate pabėgėlis ir da
bar norite pasakyti, kas Balti
jos valstybėse turi įvykti”. 
VLIKo pirmininkas: ‘“Pone 
Brandtai, jūs per karą buvo
te pabėgę į Norvegiją ir tenai 
jūs kovojote už Vokietiją, o 
sugrįžęs net jos atstatymui 
vadovavote .. . Jūs jautėte, 
kad ir Norvegijoje galite už 
savo krašto idealus kovoti, o 
mums jūs nenorite leisti”. Ta
da jis paėmė jam pasiūlytą 
VLIKo memorandumą ir pasa
kė: “Pažiūrėsiu, ką aš galiu 
padaryti”, mandagiai atsisvei
kino ir nuėjo.

Po to įvykio bendrame posė
dyje socialdemokratai dar vis 
šiuo klausimu negalėjo susi
tarti. Tada Vilius Brandtas 
atsistojo ir pasiūlė: “Kadangi 
yra dvi stiprios nuomonės, tai 
tegul kiekvienas socialdemo
kratas balsavimo metu už Bal
tijos valstybių rezoliuciją pa
sisako pagal savo sąžinę”. Tai 
buvo mums labai naudingas 
pasiūlymas, nes dauguma so
cialistų atstovų balsavo už 
rezoliuciją.

Iš šių ir kitų panašių įvy
kių pirmininkas padarė išva
dą, kad politinės partijos yra 
labai svarbus veiksnys mūsų 
laisvės kovoje. Didžioji pasau
lio dalis rymo ant demokrati
nių pagrindų, kurių kūrėjos 
yra partijos su savo ideologi
jom. VLIKas su įvairių parti
jų atstovais galėjo susikalbė
ti ir palenkti juos savo tėvy
nės laisvės kovai tik dėlto, 
kad jis pats yra sudarytas de
mokratiniais pagrindais iš 
partijų atstovų.

Baigdamas savo ilgoką žodį, 
kreipėsi į susirinkusius, pra
šydamas nežeminti VLIKo au
toriteto, nes jį sunaikinus, 
kitą sunku bus sukurti.
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“ATMINIMO SARGYBA”

Sovietinės kompartijos vado
vai gegužės 9-tąją kasmet šven
čia pergalės dieną prieš Vokieti
ją. Propagandistai 1979 m. įve
dė dar vieną renginį — sąjun
ginę “Atminimo sargybą”, kuris 
pradedamas dar prieš gegužės 
9 d. Oficialus to renginio atida
rymas įvyksta vienoje vietovė
je, o paskui jis perkeliamas į ki
tas. Pirmąkart “Atminimo sargy
bos” ugnis buvo uždegta Naro 
Fominsko mieste Pamaskvyje, 
vėliau — Volgograde, Taline, 
Rygoje. Šiemetinis “Atminimo 
sargybos” atidarymas įvyko Vil
niuje balandžio 22-24 d.d. Čia 
susirinko karo ir darbo vetera
nai, kompartijos ir komjaunimo 
veikėjai. Balandžio 22 d. gėlė
mis buvo papuoštas V. Lenino 
paminklas, skambant kompoz. 
V. Laurušo ir poeto J. Lapašins- 
ko dainai “Lenino vėliavos”. Vil
niaus operos ir baleto teatre da
lyvių laukė A. Rekašiaus baleto 
“Amžinai gyvi” spektaklis. Šiam 
baletui yra panaudotas velio- 
nies grafiko S. Krasausko gra
viūrų ciklas, garbinantis sovie
tinių karių didvyriškumą. Ba
landžio 23 d. gėlių susilaukė pa
minklas Rytprūsiuose žuvusiam 
gen. Ivanui Černiachovskiui. 
Kiti žuvusieji kariai prisimin
ti Antakalnio kapinėse, kur 
jiems dega amžinoji ugnis. Čia 
kalbėjo didvyriu laikomas avia
cijos gen. pik. I. Morozas, buvo 
skaitomi E. Mieželaičio, M. Du- 
dino eilėraščiai, atlikta A. Bra
žinsko “Melodija”. Visur vyravo 
okupacinio režimo “didvyrių” 
garbinimas.

MARŠALO GATVĖ
Balandžio 24 d. Vilniaus gy

venamojo rajono Pašilaičių vie
na gatvė pavadinta maršalo Iva
no Bagramiano (dvigubo didvy
rio) vardu. Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirm. A. Vilei
kis atidengė paminklinį akme
nį. Aiškino to sovietų maršalo
I. Bagramiano nuopelnus, su
sietus su sovietiniu Vilniaus 
“išlaisvinimu”. Jam netgi esąs 
suteiktas Vilniaus miesto gar
bės piliečio vardas. Komjauni
mo bilietai buvo įteikti Bagra
miano pijonierių draugovės na
rių bei kitų moksleivių grupei. 
Kalbėjo jau mirusio maršalo 
vaikaitis Ivanas Bagramianas, 
su delegacija iš Armėnijos at
vežęs ąžuoliuką ir saują žemės 
iš maršalo. I. Bagramiano gim
tinės. Būsimoje sovietų maršalo 
gatvėje buvo pasodintas ne tik 
tas ąžuoliukas, bet ir kiekvie
nai “Atminimo sargybos” dele
gacijai parūpintos lietuviškos 
liepaitės. Koncertinis propagan
dinės šventės uždarymas įvyko 
Vilniaus sporto rūmuose. Čia 
buvo atlikta M. K. Čiurlionio 
simfonija “Miškas”, ištrauka 
iš V. Muradelio operos “Spalis”, 
išklausytas V. Lenino kalbos įra
šas. Aktorius A. Rosenas skaitė 
fragmentą iš E. Mieželaičio poe
mos “Komunistas”. Dviejuose 
ekranuose buvo rodomi komjau
nuolių nuopelnus liaupsinan
tys dokumentiniai filmai. Cho
reografinę kompoziciją “Darbo 
ritmai” atliko Vilniaus konser
vatorijos Klaipėdos fakultetų 
ansamblis “Vėtrungė”, Vilniaus 
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universiteto dainų ir šokių an
samblis. Kalbėjo aviacijos gen. 
pik. I. Kodžedubas, trigubas So
vietų Sąjungos didvyris. Sąjun
ginės “Atminimo sargybos” laiš
ką, skirtą Jungtinėms Tautoms, 
perskaitė V. Sakalas, dirbantis 
putliųjų verpalų fabrike Kapsu
ke (Marijampolėje). Ši organiza
cija prašoma užkirsti kelią gink
lavimosi varžyboms, branduoli
nio karo grėsmei. Taigi visas 
renginys buvo skirtas komunis
tinei propagandai.

SAVO ĮMONĖS plytos
Kuršėnuose gyvenanti pen

sininkė S. Bajoriūnienė, 20 me
tų dirbusi Daugelių statybinių 
medžiagų gamybiniame susivie
nijime, “Tiesos” 68 nr. skundžia
si redakcijai: “Prieš keletą me
tų iš tos pačios įmonės pirkau 
apdailos plytas namo ir ūkinio 
pastato statybai. Tačiau ne vie
nai dienai, o ir sumokėjau už 
jas ne vienos dienos šantaupas. 
Dargi didžiavausi galvodama, 
kad gaunu būtent savo įmonės 
produkciją. Tačiau parsivežu
si namo, vos atsirinkau plytų, 
tinkamų lauko sienoms. Maž
daug pusė buvo pusplytės . .. 
Nežinočiau, kas ir kaip, galė
čiau kaltinti darbininkus, kad 
jie pagamino broką. Toli gražu 
taip nėra. Darbininkai tinka
mai suformuoja plytas, bet džio
vinimo kamerose nesilaikoma 
technologinio režimo. Degimo 
krosnyse jos subyra, o rūšiuo
jant plytas neleidžiama išmes
ti pusplyčių, ir viskas atitenka 
pirkėjui. Sumūrytos plytos į tre
čius metus pradėjo skilinėti ir 
byrėti, o šią žiemą visas pasta
to galas taip iškorijo ir numar- 
go, kad nei kitam parodyti, nei 
pačiai pažiūrėti. O mūsų sodyba 
buvo pripažinta pavyzdine ... 
Man skaudu, kad negaliu di
džiuotis savo buvusios įmonės 
produkcija”.

LIAUDIES MENO VERSLAI
Atgaivinti senūosius liaudies 

meno verslus bando Kaune vei
kianti 52-ji profesinės meno 
technikos mokykla, auginanti 
naują nagingų meistrų kartą. 
Mokykloje ruošiami devynių 
profesijų darbininkai “Dova
nos” meno verslų bei suvenyrų 
susivienijimo įmonėms. Čia mo
kosi busimieji meniškų baldų 
staliai, medžio drožėjai, pynė
jai, keramikos dirbinių žiedė- 
jai ir formuotojai, porceliano 
dekoruotojai. Prieš keletą me
tų profesinius pynėjus Lietuvo
je buvo galima suskaičiuoti ant 
pirštų. Dabar jie susilaukė Kau
no meninių gaminių įmonėje 
dirbančios pirmosios pynėjų 
laidos. Mokykla yra paruošusi 
daugiau kaip 100 senųjų amati
ninkų tradicijų tęsėjų.

NAUJAS TROLEIBUSAS
Kaunas dabar turi 10 susisie

kimo linijų, kurių bendras ilgis 
yra 109 km. Jose kasdien kelei
vius vežioja 135 troleibusais 
vadinami elektriniai autobu
sai. Iš “Škodos” gamyklos Če
koslovakijoje dabar buvo gau
tas naujas talpesnis trečiosios 
kartos troleibusas. Šiemet kau
niečiai susilauks dešimties to
kių naujų troleibusų. V. Kst.

Torontiškio “Atžalyno” — tautinių šokių grupės vadovai. Iš kairės: Vida Vitkūnaitė, Vida Dovidaitytė, Raimun
das Turūta, Lilė Zenkevičiųtė-Pacevičienė, Vida Javaitė-Tirilienė, Marytė Gudauskaitė-Hurst Nuotr. B. I arvydo

Hamilton, Ontario
SOLISTĖS NELĖS PALTINIE- 

NĖS ir jos vyro muziko Arvydo 
Paltino koncertas, rengiamas 
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyriaus, įvyks gegužės 21, šešta
dienį, 7 v.v., Jaunimo Centro sa
lėje. Jų koncertai buvo labai sėk
mingi ypač Čikagoje ir Toronte.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTO
JŲ KLUBO GIEDRAITIS narių 
metinis susirinkimas įvyks bir
želio 5, sekmadienį, savos šau
dyklos patalpose (už Kaledoni- 
jos). Kviečiami visi. Valdyba

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
aukojo, pagerbdami buvusį Lie
tuvos ir Kanados šachmatų meiste
rį a. a. Povilą-Joną Vaitonį: $100: 
Hamiltono Lietuvių Šachmati
ninkų Klubas; $25: R. ir C. Yachet- 
ti; $20: Kazys Mikšys; $10: J. ir M. 
Rudy. Fondas visiems dėkoja už 
aukas. KLF

KAD LIETUVIŲ LAIDOTUVĖ
SE nebūtų perdaug gėlių ir Mi
šių, savo mirusius prisimename 
ir aukomis Tautos ir Kanados 
Lietuvių fondams, lietuviškai 
spaudai bei kokiam kitam miru
siojo artimųjų pageidaujamam 
tikslui. Tas turėtų būti įrašy
ta ir laikraščio duodamame mir
ties pranešime. Daugelis tai ir 
padaro. Bet kiti tokiu momentu 
nesiorientuoja ir net leidžia 
laidotuvių direktoriui įrašyti 
aukų rinkimą kokiai nors kana- 
diškai draugijai. Čia taip pat' 
augšti tikslai, bet šitie lietuvių 
pinigai mūsų tautiniam reikalui 
nepasitarnauja. Mes čia turime 
tiek daug savo aukų prašančių 
institucijų. Iš jų galima parink
ti vieną, kuri yra buvus velio
niui artimiausia.

“AUKURAS” RUOŠIASI VAI
DINTI 4 v. dramą “Šviesioji va
landa”, kurią parašė Keith Winter 
(vertimas A. Grinienės). Šis veika
las buvo vaidintas Vilniaus teatre 
ir pavadintas “Marieta”. “Aukuro” 
režisorei šį veikalą pavyko gauti 
iš Australijos. Režisuoja ir vaidi
na Elena Dauguvietytė-Kudabie- 
nė, ištisai du mėnesius vaidinusi 
St. Lawrence centre Toronte “On 
the Razzle” veikale. Grįžusi su dar 
didesne energija skuba paruošti 
veikalą “Šviesioji valanda” festi
valiui gegužės 20 d. Jame vaidina 
Marija Kalvaitienė, Dalia Jonikai- 
tė, Kęstutis Kalvaitis ir Edvar
das Labuckas. Džiugu pranešti, 
kad po ilgos pertraukos vėl sugrį
žo į “Aukurą” vaidinti Albinas 
Stasevičius. Prisimename jo pui
kiai atliktus Mindaugo, Žygimanto 
ir visą eilę ’ itų vaidmenų.

Maloniai kviečiame ne tik iš Ha
miltono, bet ir iš kitų kolonijų 
lietuvius dalyvauti šioje veikalo 
premjeroje. Bilietus galite įsigy
ti iš anksto pas A. Mingėlą (tel. 
529-1705).

“Šviesioji valanda” pakviesta į 
Torontą “Aitvaro” kolegų dėka 
birželio 5, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Lietuvių Namuose.

“Aukuras” vaidins “Antrąją Sa
lomėją painiavose” birželio 25 d. 
Ročesteryje, spalio 15-16 Filadel
fijoje ir Baltimorėje.

1983 m. lapkričio pabaigoje Či
kagoje įvyks VI teatrų festivalis. 
Iš Kanados ruošiasi dalyvauti “Ait
varas” ir “Aukuras”. Keliaus vienu 
autobusu. Per vasarą teks ruošti 
naują veikalą lietuvio dramatur
go. Kviečiame ir naujus aktorius 
įsijungti į šį didelį darbą. 1984 m. 
numatyta vaidinti vaikų ir suaugu
sių vaidinimą “Eglė žalčių kara
lienė”. Būtinai reikalinga papil
dyti “Aukuro” eiles nauju prie
augliu. “Aukuro” valdyba

PADĖKA
Už suruoštą mums staigmeną 

10 metų vedybinio gyvenimo pro
ga, ypatingą padėką reiškiame 
rengėjams — D. B. Mačiams, Ter. 
Apanavičienei, G. Baliūnienei; 
svainiui Bernardui Mačiui ir K. 
Mileriui už taip gražiai mums to 
vakaro pritaikytus žodžius ir svei
kinimus.

Taip pat dėkojame visiems daly
vavusiems ir prisidėjusiems prie 
dovanos: T. E. Apanavičiams, A. P. 
Armonams, P. E. Balytoms, G. Ba
liūnienei, O. Burdinavičienei, T. 
E. Cipariams, Z. Čečkauskui, A. O. 
Dziemonams, A. M. Garkūnams, A. 
O. Godeliams, B. G. Grajauskams,

J. P. Gurkliams, M. A. St. Jankaus
kams, B. G. Jodeliams, B. K. Ka
minskams, N. J. Kalejnikams, J. J. 
Kamaičiams, A. O. Jusiams, P. T. 
Kareckams, J. B. Kažukauskams, 
V. D. Kekiams, J. Kežėnaičiui, L.
A. Krakauskams, J. Klypui, J. B. 
Lapinskams, A. E. Liaukams, D.
B. Mačiams, J. E. Mačiams, K. Mi
leriui, J. A. Patašiams, D. J. Petro
niams, S. B. Prakapams, S. N. Sen- 
kams, J. K. Rudaičiams, A. Z. Sta- 
naičiams, J. ,švilui, L. B. Ragins- 
kams, A. M. Trumpickams, J. D. 
Trečiokams, G. Vaitkienei, B. Zno- 
tinienei, A. J. Žukauskams, V. L. 
Ūsevičienei ir sūnui, J. I. Žurins- 
kams, K. G. Žukauskams, A. O. Kra- 
kaičiams, M. Stasevičiui, R. Zakar- 
savičienei, M. B. Wierda, N. Zno- 
tinaitei, St. A. Zimnickams, p. 
Degučiui.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
Jūsų — A. V. Apanavičiai

St. Catharines, Ont.
FELICIJA IR STASYS JANUŠO- 

NIAI sulaukė 50 metų vedybinės 
sukakties. Ta proga gausus drau
gų būrys suvažiavo į erdvius ir 
puošnius Jurgio Gudinsko namus, 
esančius Niagaros parke prie pat 
Queenstono istorinio miestelio, 
tikėdamiesi sukaktuvininkams 
padaryti staigmeną. Laikui atė- ■> 
jus sukaktuvininkus pasitikti, jų 
nebuvo. Reikėjo juos susirasti už 
15 mylių ir atsigabenti. Šiaip taip 
reikalai susitvarkė, pagerbimas 
bei vaišės praėjo sklandžiai ir 
gražiai.

Felicija — nuo Šeduvos, o Stasys 
— nuo PanevėŲo. Ten baigęs gim
naziją išvyki,p karo mokyklą as
pirantu^ o po to ^prekybos mokyk
lą Klaipėdoje, kurią baigęs, grįžo 
į Kauną, gavo tarnybą miesto pra
monėje.

Atvykę Kanadon, apsigyveno 
Britų Kolumbijoje, bet vėliau 
persikėlė į Niagara Falls miestą, 
kur ir dabar tebegyvena. Nuo pat 
pradžios abu įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Stasys jau daug metų yra 
mūsų parapijos komiteto narys, 
keletą metų buvo KLB krašto tary
bos nariu, dalyvavo įvairiose re
vizijos komisijose. Prenumeruoja 
daug lietuviškos spaudos. Nuolat 
remia lietuvių veiklą aukomis. 
Užaugino du sūnus. St. Cathari- 
ųėje ilgą eilę metų ėjo vietinės 
prekybinės firmos vedėjo parei
gas, padėjo, kiek galėdamas, lietu
viams jieškantiems darbo.

Pagertuves suruošė Jurgis Gu- 
dinskas. Kun. K. Butkus, OFM, su
teikė specialų palaiminimą. At
vyko pasveikinti buvęs klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM. Me
ninėje dalyje muzikas Aleksand
ras Paulionis su žmona padaina
vo lietuviškų kūrinių. Sukaktu
vininkai buvo apdovanoti vertin
gom dovanom ir linkėjimais. Kor.

London, Ontario
MOTINOS DIENA Šiluvos Ma

rijos šventovėje atšvęsta iškil
mingomis pamaldomis, per kurias 
giedojo “Pašvaistės” choras, va
dovaujamas muz. R. Vilienės. Po 
Sumos parapijos salėje įvyko mi
nėjimas, kurį pradėjo lituanisti
nės mokyklos vedėjas L. Eimantas, 
trumpu žodeliu apibūdindamas 
Motinos Dienos atsiradimą. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. I. Mikalaus
kas, OFM.

Šeštadieninės mokyklos moki
niai, pagerbdami mamytes, pa
deklamavo eilėraščių, padainavo 
dainelių, suvaidino “Pingvi
nus” — vieno veiksmo komedijė- 
lę. Vaidino: D. Baliūnas, E. Čer
nius, J. Černius, V. Černius, J. 
Narkevičius, K. Armstrong, S. 
Armstrong, A. Vilis, J. Vilis, Lina 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

Pociūtė ir Elenutė Vilytė. Reži
savo mokytojos — Irena Černienė 
ir Rita Vilienė.

Sveikino motinas L. Bendruo
menės pirm. M. Chainauskas ir 
mokyklos tėvų komiteto pirm. A. 
Dragūnevičius. Buvo įteikti pa
žymėjimai mokiniams.

Apdovanojus motinas gėlėmis, 
sekė vaišės visiems minėjimo da
lyviams.

LIGONIAI: sunkiai serga Ma
rija Paplauskienė ir Juozas Rikli- 
kas Viktorijos ligoninėje.

KANADOS LIETUVIŲ DIENAI, 
kuri įvyks š. m. spalio 7, 8, 9 d.d. 
Londone, jau yra gauta Šv. Petro 
bazilika pamaldoms spalio 9, sek
madienį, 2.30 v.p.p. Koresp.

“TAURAS” NUSILENKĖ “VY
ČIUI”. Gegužės 1 d. Londone įvyko 
draugiškos jaunių rungtynės tarp 
Toronto “Vyčio” ir Londono “Tau
ro”. Mūsiškiai turėjo nusilenkti 
stipresnei “Vyčio” komandai ir 
pasitenkinti pralaimėjimu 52:86. 
“Vyčiui” taškus iškovojo: R. Kar
pis 32, R. Stanulis 21, W. Polman 
16, A. Šimonis 10, P. Karpis 7, E. 
Stanulis. “Tauro” jauniai išsiri
kiavo šia tvarka: F. Šicas 21, P. 
Šicas 12, R. Genčius 7, R. Dragū
nevičius 6, R. Vilembrektas 4, F. 
Rušinskas 2. Žaidė ir jaunasis Ras- 
tapkevičius. D. E.

SOL. IRENA ČERNIENĖ, mez- 
zosopranas, buvo išvykusi keliom 
savaitėm į St. Petersburgą Flori
doje. Vietinė LB apylinkė suren
gė jos koncertą. Ji atliko dvylikos 
dainų programą. Koncertas buvo 
labai palankiai recenzuotas 
“Drauge”, kartu su vėlyvesniu 
priediniu atgarsiu. Laukiama vie
tinės Londono ir tolimesnių Kana
dos kolonijų susidomėjimo šiuo 
talentu. Galima rašyti šiuo adre
su: 1003 Plantation Rd., London, 
Ont.

DANUTĖS ŠVILPAITĖS, solis
tės ir dabartinės choro “Pašvais
tė” narės, sutuoktuvės su Peter 
Adams įvyko gegužės 14 d. buvu
sios Londono sanatorijos koply
čioje, dalyvaujant jų artimiesiems 
ir draugams. Vestuvinis pokylis 
įvyko “Park Lane” viešbutyje. D.D.

Ottawa, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NA Otavoje buvo atšvęsta pasku
tinį kovo sekmadienį, t.y. kovo 27 
d., nes pamaldos čia laikomos tik 
vieną kartą į mėnesį. Tikintiesiem 
šelpti Lietuvoje surinkta iš viso 
$257.00. Aukojo: $40.00 — dr. J. 
Rimšaitė; $25.00 — inž. J. Danys; 
$20.00 — inž. A. Paškevičius; $10.00 
— J. Juraitis, K. Gudžiūnas, A. 
Danaitis, O. Leverienė, S. Bile- 
vičienė; $5.00 — K. Vilčinskas, V. 
Kudžma, V. Plečkaitis, A. Povilo
nis, J. Morkūnas, A. Šimanskienė; 
$4.00 — R. Danaitytė; $3.00 — A. 
Jurkus; $2.00 — P. Ancevičienė; 
kiti —$73.00. Kr.

Detroit, Michigan
ANGLIŠKOJE SPAUDOJE, vers 

lo skyriuje, 1983.III.17 buvo pa
skelbta žinia, kad Elena Petraus
kienė (Helen Petrauskas) buvo 
išrinkta • Fordo b-vės vicepirmi
ninke aplinkos ir saugumo reika
lams. Ji esanti pirmoji moteris 
(39 m. amžiaus), pasiekusi tokią 
pareigavietę, ir jauniausia b-vės 
vicepirmininkė. Fordo įmonėje ji
nai pradėjusi dirbti 1971 m. Prie 
minėtos žinios pridėta ir jos nuo
trauka.

Elena ir Raimundas Petrauskai 
gyvena Southfielde. Raimundo 
tėvai yra įsikūrę Detroite. Jo 
tėvo Mečiaus-Juliaus brolis Vla
das yra miręs Londone, Ont., 1968. 
IX.25. Kr.

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

= santaupas........................ 73/<%
E kasdienines palūkanas
= už santaupas........................ 7%
= term, depoz. 1 m............... 9’/z%
E term, depoz. 3 m...................10%
— reg. pensijų fondo........... 972%
= 90 dienų depozitus .........  974%
= IMAME UŽ:
= nekiln. turto pask...............  11%
E asmeninės paskolas..... 1372%

JA Valstybės
JAV LB visuomeninių reikalų 

taryba, vadovaujama dr. Algirdo 
Budreckio, pasiuntė specialų 
memorandumą JAV senato ir at
stovų rūmų teisingumo bei tarp
tautinių santykių komisijoms. 
Memorandume pasisakoma 
prieš JAV specialių tyrimų 
įstaigos OSI pradėtas bylas, ku
riose kariniais nusikaltimais 
bandoma apkaltinti lietuvius 
bei kitų tautybių asmenis. Pro
blemą sudaro faktas, kad OSI 
įstaiga naudojasi kaltinamąja 
medžiaga, gauta iš Sovietų Są
jungos, kur ją yra sutelkę ob
jektyvumu nepasižymintys KGB 
saugumiečiai. Memorandume 
pabrėžiama, kad OSI įstaiga, 
jieškodama naciams tarnavu
sių karinių nuskaltėlių, savo 
darbą pavėlavo pradėti apie 
30 metų, nes dabar jau nėra 
gyvų tikrųjų liudininkų. Pa
vieniams asmenims metamais 
kaltinimais Sovietų Sąjunga 
nori suvesti tik savąsias sąskai
tas. Memorandumu pasisakoma 
prieš liudininkus Sovietų Są
jungoje ar jos okupuotoje Lie
tuvoje, nes ten juos parūpina 
valdžia. JAV teismas kaltini
mų teisingumo negali patikrin
ti, negali net ir nubausti liu
dininkų už klaidingus pareiški
mus. Sovietiniai dokumentai ar 
jų nuorašai neturėtų būti įsi
leisti į JAV teismus, kol jų au
tentiškumo nėra patikrinę beša
liški specialistai. Esą OSI įstai
gos iškeltose bylose yra pažei
džiamos JAV piliečių teisės, 
nes kaltinimai yra gauti iš Ame
rikai nedraugiškos Sovietų Są
jungos, kuri pati yra viena di- 
džiausilį'karo nusikaltėlių.

JAV jaunųjų komunistų suva
žiavimas Klevelande balandžio 
30 d. buvo sutiktas etninių gru
pių demonstracija prie Teisin
gumo Rūmų. Dalyvavo lietuvių, 
latvių, estų, vengrų ir ukrainie
čių atstovai su komunizmą smer
kiančiais plakatais. Kiekviena 
tautybė perskaitė prieš komu
nizmą nukreiptą atsišaukimą. 
Demonstracijai vadovavo “Soli
darumo” unijai remti komiteto 
Klevelande pirm. D. Domzals- 
kis. Estas O. Tammarkas, buvęs 
sovietų kalinys, kalbėjo apie 
okupanto smurto veiksmus so
vietų okupuotoje Estijoje. Lie
tuvių vardu prabilo ALTos Kle- 
velando skyriaus pirm. A. Pau- 
tienis, lietuvių jaunimo — L. 
Jokūbaitis. Sovietų Sąjungos 
vėliavą suplėšė ir sutrypė A. 
Balas, atkreipdamas televizi
jos atstovų dėmesį.

Brazilija
Studijas baigė ir chemijos in

žinieriaus diplomą gavo Sao 
Paulo lietuvių veikloje pasižy
mėjęs Robertas Saldys. Diplo
mą jam įteikė prof. L. A. Jermo- 
lavičius, džiaugdamasis, kad su 
naujuoju diplomantu gali susi
kalbėti lietuviškai. Prof. L. A. 
Jermolavičius nusiskundė, kad 
yra ir daugiau lietuvių kilmės 
studentų, kurie, deja, jau ne
moka savo tėvų kalbos.

Kun. Petras Rukšys, SDB, po 
ilgesnės pertraukos aplankęs 
Šv. Vincento pauliečio senelių 
prieglaudą, neberado joje buvu
sio Motiejaus Eidukaičio. Jis 
buvo silpnos sveikatos, nusivy
lęs gyvenimu, neturėjo nei gi
minių, nei draugų. Kelis kartus 
bandė nusižudyti. Savo tragišką 
gyvenimą užbaigė š. m. sausio 
17 d., nušokdamas nuo tilto. Pa
laidotas V. Formozos kapinėse. 
Velionis buvo gimęs 1904 m. 
Suvalkijos dalyje, kuri dabar 
yra Lenkijoje, Brazilijon at
vykęs 1929 m.

Australija
A. a. Danutė Nasvytytė-Gab- 

riolavičienė, pakirsta vėžio li
gos, balandžio 19 d. mirė vieno
je Melburno ligoninėje. Velionė 
buvo išraiškos šokių iniciatorė 
Lietuvoje, gimusi 1916 m. Mask
voje, baigusi “Saulės” gimnazi
ją Kaune. Išraiškos šokių mokė
si Berlyne, su jų programa pasi
rodė 1936 m. Berlyno olimpiado
je. 1939 m. netoli Kauno teatro 
įsteigė šokių mokyklą, paruošu
sią grupę jaunų išraiškos šokių 
entuziasčių. Australijon velio
nė atvyko 1948 m. Melburne ji 
įsteigė savo moderniųjų šokių 
mokyklą. Išraiškos šokius dės
tė keliose katalikių vienuolių 
vadovaujamose gimnazijose ne 
tik Melburne, bet ir už jo ribų 
apie 30 metų. Palaidota Melbur
no kapinėse iš Šv. Jono švento
vės. Lietuviškas giesmes su cho
ro vyrais giedojo muz. P. Mor
kūnas. Laidotuvėse dalyvavo 
gimnazijų mokinės, seselės vie
nuolės, nemažas būrys lietuvių. 
Jų eilėse buvo ir kelios velio
nės mokslo draugės, lankiusios 
“Saulės” gimnaziją.

“Aušros” šimtmečio minėji

mą Adelaidės lietuviams balan
džio 17 d. surengė ALB apylin
kės valdyba, vadovaujama pirm. 
Č. Zamoiskio. Scena buvo pa
puošta perfotografuotu ir padi
dintu “Aušros” 1 nr. viršeliu, 
dr. J. Basanavičiaus portretu, 
lietuviška tautine juosta. Ilgo
ką įvadą apie “Aušrą” padarė 
valdybos vicepirm. V. Vosylius, 
o paskaitą skaitė Pr. Pusdešris. 
Eilėraščius skaitė B. Rainys,
J. Vabolienė, S. Kubilius, iš
trauką iš V. Pietario “Algiman
to” — B. Rainys. Keliomis dai
nomis programon įsijungė cho
ras “Lituania”, vadovaujamas 
sol. G. Vasiliauskienės. ALB 
apylinkės valdybos pirm. Č. Za- 
moiskis savo padėkos žodyje 
prašė Augščiausiąjį, kad lietu
vių tautoje visada būtų gyvas 
aušrininkų tikėjimas Lietuvos 
prisikėlimu.

Britanija
Lietuvių Sodybos klubo narių 

susirinkimas įvyko balandžio 
23 d. Metiniam susirinkimui 
anglų kalba vadovavo klubo 
pirm. K. Tamošiūnas. Nariai pa
geidavo, kad būtų įvykdytas 
pernykštis nutarimas įsteigti 
miniatiūrinę golfo aikštelę. 
Kilo skundų, kad Lietuvių So
dyboje būna permažai parengi
mų nariams. Iš tikrųjų juos 
tenka sumažinti finansiniu 
tikslu. Sodyba negalėtų išsilai
kyti vien tik iš savo narių, jei 
salė nebūtų išnuomojama vestu
vėms, gimtadieniams bei ki
tiems privatiems renginiams. 
Iš ižd. B. Butrimo pareiškimo 
paaiškėjo, kad LS turi 212 na
rių, kurie įmokėjo 1.690 svarų 
nario mokesčio. Buvo pareikš
tas pageidavimas daryti dides
nę atranką priimamiems nau
jiems nariams. Metinį nario mo
kestį nutarta padidinti nuo 8 
svarų iki 10. Bus laikomasi ka
lendorinių, o nė su nario įsto
jimu susietų metų. Naujon klu
bo valdybon išrinkti — p.p. Mor
ris ir Braddy, ponia Cummins. 
Kitus narius paskiria Lietuvių 
Namų bendrovės valdyba. Tad 
klubo valdybon vėl įsijungė —
K. Tamošiūnas, B. Butrimas, 
Lietuvių Sodybos vedėjai Z. 
Juras ir V. Jurienė.

A. a. Pranas Makūnas, pakirs
tas širdies smūgio, balandžio 
15 d. mirė Derbio ligoninėje. 
Velionis buvo gimęs 1908 m. sau
sio 20 d. Rutkiškių kaime, Mari
jampolės apskrityje. Lietuvoje 
liko sūnus ir dukra. Palaidotas 
balandžio 22 d. lietuviškame 
Derbio kapinių skyriuje. Apei
gas atliko kun. dr. S. Matulis, 
MIC. Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių iš Derbio ir Not- 
tinghamo;

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kul

tūros draugijos valdyba su di
deliu vargu leidžia tik keturis
kart per metus pasirodantį žur
naliuką “Aušra”. Vilniškė “Tie
sa”, remdamasi Lenkijos žinių 
agentūros PAP pranešimu, savo 
balandžio 27 d. laidoje painfor
mavo skaitytojus, kad “Aušros” 
jau buvo išleista 60 numerių. 
Esą tą proga jos leidėjai susi
laukė specialaus komunistinės 
valdžios pagerbimo. Vyr. red. 
Eugenijui Petruškevičiui buvo 
paskirtas “Lenkijos atgimimo” 
ordino kavalieriaus kryžius. 
Apdovanojimų susilaukė ir ki
ti aštuoni aktyviausieji “Auš
ros” bendradarbiai.

Vokietija
A. a. Ansas Kuršus balandžio 

11 d. mirė Rastatto ligoninėje, 
sulaukęs tik 51 metų amžiaus. 
Buvo gimęs Plikių kaime, Klai
pėdos krašte. 1944 m. rudenį su 
tėvais buvo pasitraukęs Vokieti
jon, bet vėl grįžo į Plikių kaimą, 
įsigijo šaltkalvio specialybę. Su 
tėvais ir sukurta šeima 1959 m. 
vėl išvyko V. Vokietijon. Pra
džioje apsigyveno Saaro krašte, 
o vėliau persikėlė į Rastattą. 
Jo dukra Marytė 1964-70 m. lan
kė Vasario 16 gimnaziją, o antro
ji dukra Lidija tebėra XI-je kla
sėje. Velionis priklausė VLB 
Rastatto apylinkei, dainavo lie
tuvių vyrų kvartete. Palaidotas 
balandžio 15 d. Rastatto kapinė
se, kur ilsisi ir jo tėvai. Laido
jimo apeigas lietuvių ir vokie
čių kalbomis atliko ev. kun. Fr. 
Skėrys.

Kaziuko mugę Vasario 16 gim
nazijoje kovo 20 d. surengė skau
tų “Aušros” tuntas, kuriam vado
vauja mergaičių bendrabučio 
vedėja Jūratė Lemkienė. Sve
čiai buvo pavaišinti skaučių 
keptais pyragaičiais, sausai
niais. Atskirai buvo pardavinė
jami skaučių pagaminti rank
darbiai, nudažyti margučiai, 
loterijos bilietai. Pelnas bus pa
naudotas “Aušros” tunto reika
lams.



Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas, gavęs valdžios paramą, stato 
pensininkų namus “Rambynas”. Nuotraukoje —žemės prakasimo iškilmė
je 1983 m. balandžio 13 d. Iš kairės: miesto burmistras BOB MORROW, 
regijoninės valdžios atstovė Mrs. A. JONES, statybos komiteto pirm. L. 
SKR1PKUTĖ, parlamento nariai — dr. ST. HUDECKI ir RICHARD 
ALLEN, uoliai rėmę šį projektų Nuotr. J. Miltenio

Sovietų eksperimentas botanikos institute

Vokiečio viešnagė Lietuvoje
Žurnalo “Der Spiegei” korespondento įspūdžiai

V. Vokietijoje plačiai skai
tomas iliustruotas žurnalas 
"Der Spiegei" (balandžio 18) 
paskyrė keturias skiltis Lietu
vai. Nepasirašyto straipsnio 
antraštėse kalbama apie sek
madieniais perpildytas švento
ves. Esą partija daro nuolaidų 
Katalikų Bendrijai iš baimės, 
kad neįvyktų panašiai, kaip 
Lenkijoje. “Spiegelio” bend
radarbis Kauno kunigų semi
narijos rektoriui kun. Vikto
rui Butkui priskiria net tokį 
pareiškimų: “Per pastaruosius 
trejus metus mums pasidarė 
lengviau. Čia vaidmenį atli
ko Lenkija”.

Straipsnis prasideda pasa
kojimu, kad Kauno kunigų se
minarija atgavo Šv. Dvasios 
šventovę (Švč. Trejybės, Red.), 
kuri iki šiol buvo paversta 
sandėliu. Rektoriaus Butkaus 
pastangomis buvęs padidin
tas ir priimamų seminaristų 
skaičius.

Pabrėžęs bendrų Lietuvos ir 
Lenkijos praeitį bei kaimynys
tę, “Spiegelio” apžvalgininkas 
pamini, kad Lietuvos partiza
nai iki 1953 m. priešinosi “nau
jiesiems ponams”. Ir šiandien 
lietuviai esu nesusitaikę su 
rusais. “Kai mes autobuse sa
vo kalba šnekame, išgirstame 
dažnai iš lietuvių piktų žo
džių", cituoja “Spiegelis" vie
no Vilniuje gyvenančio ruso 
techniko žodžius.

Straipsnyje pakartojamos 
įvairiomis progomis V. Vokie
tijos spaudoje skelbtos tikros 
ir mažiau tikros žinios apie 
lietuvių tikybinį gyvenimų ir 
mažai tokių duomenų, iš ku
rių būtų galima susidaryti 
įspūdį, jog Lietuvą aplankęs 
žurnalo bendradarbis būtų gi
liau susipažinęs su jos pro
blemomis. Jis pamini docento 
Skuodžio nuteisimų, kunigo 
Svarinsko suėmimų, tikinčių
jų prašymų sugrąžinti Klaipė
dos šventovę su daugiau kaip 
148.000 parašų, kolektyvinį 
kunigų pareiškimų, “Kronikų” 
ir t.t.

Autorius teigia, kad antra
sis LKP sekretorius Dybenka 
skundėsi, esu jo rinkiminėje 
apygardoje 82% naujavedžių 
tuokiasi šventovėse, 90% nau
jagimių krikštijami.

“Spiegelis" centro komiteto 
sekretorių Šepetį laiko ateis
tinės propagandos vadovu: jis 
žinųs dvasininkus, kurie tei
gia, jog K. Bendrija esanti “vie
nintelė Lietuvos tautinių ver
tybių gynėja, jos kultūros ir 
vienybės saugotoja”. Net ir 
vienas teologas sakęs, jog kai- 
kurie jaunuoliai K. Bendrijų 
laiko "tautos simboliu”. “Spie
gelis" tęsia: “Dėl to kaltas 
užsienis, piktinosi religijų 
reikalų įgaliotinio pavaduo
tojas Juozėnas.”

Ten pat primenama, kad 
ateinančiais metais sukanka 
500 metų nuo Lietuvos globė
jo šv. Kazimiero mirties, o 
87-siais sueis 600 metų nuo 
krikščionybės įvedimo. Ta pro

ga gal ir Šv. Tėvas pabučiuo
tų Lietuvos žemę. Todėl K. 
Bendrijos vadovai Lietuvoje 
vengia ginčų su komunistais. 
Anot kun. V. Butkaus: “Mes 
norime pasilikti nepolitiški”. 
Tie dvasininkai savo santū
rumu nori išgauti iš valsty
bės daugiau išlygų. Trūksta 
teologinės literatūros, trūks
ta kunigų, kunigams neleidžia
ma lankyti kalinius, pažymi 
“Spiegelis”.

Straipsnis baigiamas pasta
ba, kad K. Bendrijos trauka 
didėja, tikintieji jai gausiai 
aukoja. Atgautosios Šv. Dva
sios šventovės atnaujinimui 
surinkta milžiniška suma, ku
ri viršijusi milijonų V. Vokie
tijos markių.

Straipsnyje yra ir aiškių klai
dų. Antai apie Kaišiadorių vys
kupų Sladkevičių rašoma, kad 
jis drauge su vyskupu Stepona
vičium sutrukdytas eiti parei
gas. Klaidingai parašytos Sta- 
nelytės ir Juozėno pavardės. 
Kalanta iš Romo padarytas Ro
manu, kunigas Dilys iš Antano
— Anastazu. Nevisai tikslūs 
ir įvairūs skaičiai. Bet dėl 
visų tų netikslumų negi gali
ma kaltinti užsienietį repor
terį. kai nėra jokių tikslių 
ir patikimų oficialių duomenų.

Nors, kaip sakyta, “Spiege
lis” yra plačiai Vakarų Vokie
tijoje skaitomas žurnalas, ta
čiau tokie straipsniai apie Lie
tuvų jame būna reti. Beje, šis 
straipsnis iliustruotas bend
ra Kauno kunigų seminarijos 
vadovybės ir auklėtinių nuo
trauka. Lmb.

Aukos Bendruomenei
Papildomas sąrašas aukojusių 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
veiklai $300.00 — P. Verykis, La
Salle, Que; KLB Londono apylin
kės valdybos atstovas R. Vilem- 
brektas atsiuntė $325.00; aukojo
— $50.00 kun. Ign. Mikalauskas, 
V. Grigelytė; $25.00 — A. Petrašiū- 
nas, P. Kisielienė. M. Chainaus- 
kas; $20.00 — V. Gudelis, A. Rudo
kas. P. Genčius, J. Valaitienė, dr. 
Andrulionis, J. Butkus; $15.00 — 
E. Petrauskas. Ign. Ramonas.

St. Catharines apyl. valdybos 
sekretorė Vanda Alonderienė 
atsiuntė $300.00. surinktus KLB 
valdybos veiklai Vasario 16-tos 
proga. Aukojo: $50.00 — J. Gire- 
vičius; $20.00 — J. Kalainis, J. 
Alonderis, J. Žemaitis, kun. J. K. 
Butkus, R. N. Zaliznak; $10.00 — 
V. Timošenko, P. Balsas, J. Der- 
vaitis, A. Staugaitis, J. Stankai, 
A. Gverzdys, P. Šukys, S. Šetkus, 
S. Gudaitis, A. Paulionis, S. Ja
nušonis, A. Šukys, Alg. Zubrickas, 
V. Satkus; $5.00 — V. Skrebutė- 
nas, Z. Slavickas.

Wellando apyl. valdybos pirmi
ninkas J. Paužuolis atsiuntė 
$151.00 aukų, surinktų Vasario 
16-tos proga. Aukojusių sąrašų 
jie paskelbs savo lėšomis.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba dėkoja visiems 
aukojusiems jos veiklai.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
J. Kriitolaltis,

KLB krašto valdybos 
iždininkas

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
go”. Tai neskelbiama, bet pa
aiškėja aplinkiniais keliais. 
Dažniausiai tai ne “pervargę”, 
o išmokę brautis į žmogaus 
pasaulį agentai. Dauguma jų 
ir įdarbinami minėtuose sky
riuose.

Kaikurie išsiunčiami darbui 
į užsienį, kaip pvz. K. Jan
kevičiaus brolis, buvęs KGB 
žinybos skyriaus viršininkas, 
vėliau dirbęs Sovietų Sąjun
gos prekybos misijoje Tehera
ne iki pat dabartinės suiru
tės. Taip pat Afganistano di
rektoriaus Amino ekonominis 
patarėjas ir dešinė ranka Dra- 
gelis, kuriam kaip Judui teko 
“garbė” pabučiuoti Aminų. Ry
tų, Sovietų Sųjungai užpuo
lus Afganistaną ir Kabule iš
sikėlus kariniam desantui bei 
išlindus diversantams, sovie
tai Aminą ir visą jo giminę 
skubiai sušaudė. Po šio “bu
činio” Dragelis išskubėjo į 
Angolą. Ir ten jis perša so
vietų kruvino Lietuvos paver
gimo naują variantą naujai Af
rikos valstybei.

RUSINIMAS IR LIUDMILA
Botanikos institutas buvo 

vienas lietuviškiausių mokslų 
akademijoje. Tačiau “minist
ras” V. Markovas turėjo užda
vinį labiau jį surusinti. Pakeis
ti lietuvių laipsniuotus moksli
nius bendradarbius rusais yra 
įprasta, nes tai partijoje įsi
šaknijusio gerklingo akademi
jos prezidiumo kompetencija. 
KGB agentas Markovas tai pa
laipsniui įgyvendino, remda
masis kitais “rūmais” ir įdar
bindamas kitataučius, pirmo
je eilėje rusus, pagalbinio per
sonalo pareigose, turėdamas 
tikslą ateityje pervesti kai- 
kuriuos jų į mokslinius bend
radarbius. Tai jam tik iš da
lies pasisekė.

Per pastaruosius kelerius 
metus (iki 1981 m.) vien į Lie
tuvos Mokslų Akademijos cent
rinę (prezidiumo) įstaigą atė
jo “dirbti” ir ilsėtis dvidešimt 
trys “atleisti”, taigi “pervar
gę” KGB agentai. Papildžius 
1980 m. minėtą įstaigą naujais 
etatais, tiems viršininkaujan

ONTARIO 
ŽUVŲ TYRIMO 

PROGRAMA

Ontario provincija yra garsi savo žvejyba.
Ontario vyriausybė nuolat tikrina tą 

vertingą išteklių per įvestą žuvų tikrinimo 
bei tyrimo programą. Tyrimai buvo atlikti 

beveik 1200 ežerų ir upių.

Rezultatai yra paskelbti vadovuose:GUIDE TO 1 \ GUIDE TO
EATING ONTARIO \^U EATING ONTARIO 

SPORT FISH \ «V SPORT FISH
Northern Ontario, Lake Superior, \ \ Southern Ontario

Lake Huron and the Great Lakes

1983 METŲ VADOVAI JAU GAUNAMI
Nemokamus egzempliorius galite gauti artimiausiose įstaigose šių ministerijų:

ONTARIO MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 
■T ONTARIO MINISTRY OF NATURAL RESOURCES 

“WH* ONTARIO MINISTRY OF NORTHERN AFFAIRS
Vadovai taip pat gaunami vasarojimo vietovių alaus 

parduotuvėse ir LCBO parduotuvėse birželio mėnesį.

Ministry of the 
Environment

Hon. Keith C. Norton. Q.C..
Minister

Ontario

Ministry of
Natural Resources
Hon. Alan W. Pope,
Minister

tiems agentams parankiniais 
buvo paskirta net trisdešimt 
baigusių augštąjį mokslą spe
cialistų. Šiems jaunuoliams 
toje didžiulėje biurokratinė
je mašinoje yra užkirstas bet- 
koks kelias tobulėti profesi
joje. Jiems lemta likti niekiais 
ir akademijoje viršininkau
jančių seklių parankiniais ar
ba susižavėti žvalgybininkų 
vilionėmis.

Kartą institute pasklido gan
das, kad konkursui į jaun. 
mokslinės bendradarbės pa
reigas dokumentus įteikė su
viliojusi lietuvį “abejotino” 
rimtumo Liudmila Miliuvienė 
— rusė, išsiskyrusi su savo 
vyru. Liudmila konkurso eg
zaminų neišlaikė, iš dalies 
ir dėl etinių nusiteikimų. 
Mokslinėje taryboje ji krito, 
tačiau buvo įdarbinta labo
rante, įgijo laboratorinio 
ir eksperimentinio darbo įgū
džius, parašė mokslinių 
straipsnių ir įstojo į neaki
vaizdinę aspirantūrą. Kitaip 
sakant, kitatautė iš lėto bro
vėsi į mokslinės bendradarbės 
pareigas. Ji priklausė mūsų 
darbo profiliui giminingai 
laboratorijai. Mokslinis aspi
rantės vadovas neturėjo tei
sės vienas vadovauti tenai — 
reikėjo antro vadovo, būtent, 
mokslų daktaro. Liudmila krei
pėsi į mane ir formaliai pa
teikė visus pilnai patenkina
mus mokslinius duomenis bei 
formalumus. Kaltindamas di
rekciją ir susikrimtęs žiūrė
jau į šią gana gerai kalbančią 
lietuviškai gražios išvaizdos 
ateivę moterį, besibraunančią 
į mūsų institutą. Nesutikti 
vadovauti negalėjau, nes nebu
vo neigiamų mokslinių motyvų.

Užėjęs pas instituto direk
torių, padariau rimtą priekaiš
tą už įstaigos rusinimą, o šis 
KGB statytinis apkaltino mane 
tuo pačiu: sako, jeigu labora
torijų vadovai ir aspirantų 
vadovai nesirūpins lietuviš
kų kadrų ugdymu, tai ir direk
torius yra bejėgis. Kas tiesa, 
tai tiesa, bet iš kur tiek pa
triotizmo pas šį epochos kon
formistą ir šunybių meistrą? 
Dauguma tuomet nežinojo ką 

tai reiškia ir nesuvokė, kad 
kažkas iš lietuvių nori Liud
milai padėti.

Viskas paaiškėjo, kai par
tinės organizacijos intrigos 
sužlugdė Liudmilos mokslinį 
darbą, ir ji sunegalavusi bei 
susikrimtusi išstojo iš aspi
rantūros. Pasirodo, ši rusė, 
teisingiau surusėjusi buria
te, yra lietuvio katorgininko 
ar tremtinio žmona. Katorgi
ninkas grįžęs antrą kartą ga
vo katorgos, o nelaimingoji 
Liudmila viena augina paaug
lystės metų nesveikuojantį 
sūnų (epilepsija) ir vargsta 
juodą vargą. Ji vėl dirba la
borante institute.

Liudmilos atvejis parodo ko
kia kraupi yra bendražmogiš- 
koji žmogaus teisių būklė Lie
tuvos mokslo įstaigose. Nelai
mingąją Liudmilą “ministras” 
V. Markovas su purvais mai
šė, dezinformavo viešąją ins
tituto nuomonę, ir suklaidin
ta mokslinė taryba jos nepa
laikė konkurso metu. Jau žy
miai vėliau, vienos konferen
cijos metu, “ministras” ir di
rektorius, iš nuobodulio ir 
niekšiškumo atsisėdę iš abie
jų pusių prie Liudmilos, įky
riai jai “piršliavo”, peikdami 
vienišą motiną dėl jos pasi
šventimo ir pasiaukojimo šei
mai, dėl jos “senamadiškų” pa
žiūrų į meilę ir pan. Ši “smulk
mena” būtų mažareikšmė, jei
gu jos negaubtų tragedija.

Šiandien sunku pasakyti, ka
da ir dėl kokių priežasčių 
Liudmila Miliuvienė gali nu
tolti nuo lietuvių tautos, 
bet dabar ji verta užuojau
tos. Jos tarnybinis adresas 
232021 Vilnius, Turistų 47, 
Botanikos institutas.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Dalis torontiškio “Gintaro" dainininkių, atlikusių meninę programą 
“Tėviškės Žiburių” spaudos baliuje Nuotr. St. Dabkaus

“Kiek galiu, dalinuosi”
Taip visada sakydavo a. a. 

Jonas Tumosa, š. m. balandžio 
24 d. užbaigęs šios žemės kelio
nę. Jis buvo žinomas ne tik To
ronto lietuviams, bet ir kitose 
Kanados bei JAV lietuvių ko
lonijose ne tik kaip sumanus ir 
sėkmingas verslininkas, bet ir 
kaip duosnus lietuvis, kuris 
niekad neatsisakydavo parem
ti betkokią tautinę ar religi
nę veiklą.

Velionis atvyko Kanadon 
1948 m., atliko sutartį “Onta
rio Hydro” bendrovėje. Po to 
įsikūrė Toronte ir 1955 m. tapo 
didelės vokiečių radijo pri
imtuvų bendrovės “Nordmen- 
de” atstovu visai Kanadai. 
“Nordmende” radijo aparatai 
buvo labai populiarūs ir par
davinėjami visose krautuvė
se. J. Tumosa buvo vieninte
lis tos bendrovės atstovas Ka
nadai ištisus 20 metų - iki 1975.

Kai reikėdavo aukų lietuviš
kiems parengimams, tai rengė
jų akys visada pirmiausia kryp
davo į Tumosą. Jis ne tik pa
remdavo finansiškai, bet ir vi
sada pas jį besikreipiančius 
taip nuteikdavo, kad lyg būtų 
jiems dėkingas, galėdamas pa
remti. Būdavo smagu į jį kreip
tis, matant jo malonią šypseną.

Per eilę metų jis yra duosniai 
parėmęs daugelį lietuviškų 
institucijų — Vasario 16 gim
naziją, lietuvišką spauda, Lie
tuvių Fondą, sporto klubus, 
Prisikėlimo parapiją ir t.t. Vi
sada matydavome jo skelbimus 
lietuviškuose leidiniuose.

Buvo gimęs 1917.V.29 Vilka
viškio aps., Pajavonio vis., 
Užupių k., pasiturinčio ūki
ninko šeimoje, kurios namuo

Aštuoniasdešimt laimėtojų
Labai pasisekęs dienoraščio rašymo konkursas

KLB švietimo komisijos 1982- 
83 m. m. dienoraščio rašymo kon
kursas praėjo su tikrai dideliu 
pasisekimu — buvo gausus daly
vių skaičiumi. Mat konkurso tiks
las ir buvo paskatinti kuo dides
nį skaičių šeštadieninių mokyklų 
ir lituanistinių kursų mokinių 
reguliariai rašyti lietuvių kalba. 
Todėl premijos buvo skiriamos vi
siems išpildžiusiems konkurso 
reikalavimus: kas dieną rašyti 
laisvai pasirinktomis temomis po 
nustatytą žodžių skaičių pagal 
lankomą skyrių, tai darant 35 die
nas (5 savaites) iš eilės.

Konkursui pasibaigus, buvo 
džiugu pastebėti, kad daugelis 
mokinių rašė žymiai daugiau ne
gu nustatytą žodžių minimumą.

Konkurse dalyvavo: Hamiltono 
Vyskupo Valančiaus mokykla ir 
lituanistiniai kursai, Otavos Dr. 
V. Kudirkos mokykla, Toronto 
Maironio mokykla.

Premijų grupės
Skyriai Premija Laimėtojų

skaičius
II irIII $ 5.00 17
IV ir V $10.00 19
VI, VII ir VIII $15.00 26
IX irX $18.00 14
XI, XII ir XIII $20.00 4

Pateikiame visų laimėtojų pa
vardes pagal vietoves.

Hamiltonas — 40 laimėtojų
II sk.: Andrius Gedris, Vincen

tas Mačys. III sk.: Kristina Aider
dice, Vida Apanavičiūtė, Kristi
na Enskaitytė, Diana Meškauskai- 
tė, Vanessa Švedaitė. IV’ sk.: Rūta 
Balytaitė, Gėdis Dziemonis, To
mas Kekys, Viktoras Remesat. 
Matas Stanevičius, Irena Žukaus
kaitė. VI sk.: Rima Aiderdice, 
Romas Aiderdice, Andrė Cipary- 
tė, Rima Mačikūnaitė, Tomas Žu
kauskas. VII sk.: Petras Babec- 
kas, Algis Dziemonis. Eglė Kve- 
daraitė, Lilija Liaukutė. Andrė 
Meškauskaitė, Arūnas Raguckas, 
Algis Rudaitis. VIII sk.: Ramona 

se buvo įrengta pradinė mo
kykla. Joje kurį laiką mokyto
javo pedagogas A. Rinkūnas. 
Iš pradinės mokyklos J. Tumo
sa persikėlė tęsti mokslo ma
rijonų gimnazijon Marijam
polėje ir amatų mokykloje, 
kurią ten ir baigė. Buvo lin
kęs į praktinį gyvenimą, tad 
ir dirbo daugiausia verslo sri
tyje.

A. a. J. Tumosa iškeliavo pas 
savo Duosnųjį Tėvą, kuris jam 
buvo duosnus, ir malonin
gas. Jo žmonai, dukteriai ir sū
nui linkime dvasinės ramybės.

V. K.

A. a. JONAS TUMOSA, duosnus 
lietuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjas

Mačytė. IX sk.: Ričardas Beres
nevičius, Vida Beresnevičiūtė, 
Gvina Jasevičiūtė, Ada Skverec- 
kaitė, Ona Stanevičiūtė, Audra 
Verbickaitė. X sk.: Sandra Cipa- 
rytė, Dana Grajauskaitė, Linas 
Kamaitis, Ona Žukauskaitė. XI sk.: 
Stasys Kareckas, Loreta Mačytė, 
Rūta Sadauskaitė, Silvija Ston
kutė.

Otava — 4 laimėtojai
V sk.: Stepas Jurgutis, Daiva 

Jurkutė. VI sk.: Erikas Jurgutis. 
VII sk.: Lina Radžiūtė.

Torontas — 36 laimėtojai
II sk.: Daina Batūraitė, Ramūnė 

Gaižutytė, Vilija Karkaitė, Alek
sandra Kušneraitytė, Vilija Lek- 
nickaitė, Teresė Mikelėnaitė, Vai
va Underytė. III sk.: Tomas Ba
cevičius, Rimas Pečiulis, Darius 
Viskontas. IV' sk.: Kristupas Gou- 
die, Gintaras Karasiejus, Adriana 
Karkaitė, Andrytė Kušneraitytė, 
Amelija Mikelėnaitė, Ramona Mi
kelėnaitė, Audra Paulionytė, Vi
tas Šipelis. V sk.: Tomas Liačas, 
Edvardas Pečiulis, Vika Ross. 
VI sk.: Laura Dailydaitė, Jūratė 
Gaižutytė, Daina Gudelytė, Aure
lija Karasiejūtė, Jonas Mockus, 
Rita Sakaitė. VII sk.: Lina Mocku
tė, Liana Šipelytė. VIII sk.: Vida 
Dirmantaitė. Tomas Jonys, Jonas 
Lelis. IX sk.: Dovydas Genys, Da
nutė Pargauskaitė, Darius Ross. 
Xsk.: Rasa Malinauskaitė.

Iš viso 80-čiai laimėtojų išdalin
ta $997.00, už kuriuos KLB švieti
mo komisija reiškia padėką Ka
nados Lietuvių Fondui — premijų 
davėjui. Premijos su atitinka
mais pažymėjimais laimėtojams 
įteiktos per mokslo metų užbai
gimo iškilmes gegužės 14 d.

KLB švietimo komisija sveiki
na visus laimėtojus ir tikisi, kad 
ateinančiais mokslo metais į li
tuanistinį konkursą įsijungs vi
sos Kanadoje veikiančios šešta
dieninės mokyklos.

KLB švietimo komisija

i



Kanados finansų min. M. LALONDE ir daugiakultūrių reikalų min. J. FLEMING. Pastarasis etninės spaudos 
konferencijoje Toronte informavo jos atstovus apie biudžete padidintų lėšų sumų daugiakultūrei veiklai

Dviejų jaunimo chorų koncertas

Išblaškyti Lietuvos vaikai esate jūs
(Atkelta iš 1-mo psl.)

su praeities rusais. Neapykan
ta tikriausiai nėra konstruk
tyvus jausmas. Tiesa, kartais 
pastebėdavau tam tikrą panie
ką ir galbūt tyliai sakant: 
“Kas bebūtą, ką bedarytumėte, 
mes esame čia, visuomet čia 
buvome ir būsime, nes esame 
pasiryžę išlikti”. Jau pats 
tasai išlikimo ryžtas yra ža
vintis. Tai nevisiem duota ...

Turiu pasakyti, kad galbūt 
yra dalyku, kurie pasikeitė 
Lietuvoje nuo mūsą atvažiavi
mo Prancūzijon. Kai mes išvy
kome, “Lietuvos Kataliką Baž
nyčios Kronika” tebuvo vos 
vienerią metą senumo, ir mes 
apie ją nieko negirdėjom. Ma
nau, kad jos ir kitą pogrin
džio leidinią pasirodymas bu
vo pasekmė tam tikros jėgą 
mobilizacijos, atsinaujinimo 
kovoje.

— Ar galite siųsti savo kny
gų į Sov. Sąjungų be jokių sun
kumų?

— Turiu prisipažinti, kad 
niekad nebandžiau siąsti jos 
paštu. Jeigu jau rašytojo 
Saint Exupery “Carnets” buvo 
išimti iš siuntos, skirtos mums, 
tada gyvenusiems Sov. Sąjun
goje, kaip pavojingi, manau, 
kad “mano tiesos”, pasakytos 
kad ir be neapykantos, nebūtą 
priimtinos... Be to, vieti
niai prancūzą komunistai šią 
problemą daro vietine, siste
mingai nusisukdami nuo mano 
knygos...

— Laisvajame pasaulyje gy
vena gana gausi lietuvių išei
vija. Ar Jūsų knyga yra gerai 
žinoma išeivijos lietuviams 
Prancūzijoje, Belgijoje, Kve
beke ir kitur?

— Prancūzijos lietuviams 
— taip. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Jūsą kolega “Drau
gas” užsakė tam tikrą skaičią 
egzempliorių. Apie Kvebeką 
Jūs turėtumėte man pasakyti, 
ar Jūsų skaitytojai domėjosi 
mano knygos ištraukomis, ku
rios buvo išverstos ir išspaus
dintos Jūsą skiltyse. (Jei ku
rie norėtą visą knygą perskai
tyti, terašo man).

— Kaip sutiko Jūsų knygų 
Prancūzijos spauda ir skaity
tojai?

— Pirmiausia reikėtą klaus
ti, kaip ji buvo sutikta leidė
ją. Prancūzijoje dabar labai 
sunku ką nors išleisti, ypač 
neturint garsios pavardės . . . 
Kartą bandžiau, baigusi savo 
knygos rankraštį, tartis su lei
dėjais. Gavau net keletą nei
giamu atsakymą. Greičiausiai 
dėlto, kad mano knyga nebuvo 
rasta pakankamai “komerci
nė”. Man rūpėjo įrodyti prie
šingą nuomonę . . . Išleidau 
knygą pati, prisiimdama dide
lę finansinę atsakomybę. Iki 
šiol jau maždaug atgavau in
vestuotą sumą, bet negali bū
ti kalbos apie pelną. Tai ne
svarbu, nes mano tikslas buvo 
ne praturtėti, o išlaikyti sa
vo orumą, įrodant leidyklą 
komisijoms ją nuomonės klai
dingumą ir manosios teisingu
mą.

Ir taip man beliko pagarsin
ti savąją knygą . . . Keliavau 
apie 20.000 km po Prancūziją, 
turėjau apie 60 susitikimą su 
skaitytojais, kuriems kalbė
jau apie knygą (taip pat ir apie 
Lietuvą). Parduota 2500 eg- 
zempliorią, kurie buvo ati
džiai skaitomi, kaip tai maty
ti iš laišką. Manau, kad turė
jau 1000 skaitytoją. Atrodo, 
jie nebuvo abejingi šiai kny
gai. Aš prašiau, kad jie pa

reikštą savo jausmus. Jie tai 
ir padarė. Ir jeigu ši knyga 
taip sėkmingai išplito, tai ir
gi tą žmonią dėka, kurie ją pa
milo, linkėjo jai sėkmės ir pa
dėjo ją pagarsinti. Tai labai 
gražu!

Kalbant apie spaudą, reikia 
pasakyti, kad ir čia reikėjo 
atsitrenkti į panašias kliū
tis, kaip ir leidėją atveju. 
Redakcijos gauna daugybę 
knygą, bet jei kuri neturi 
komercinės vertės, kaip ir ma
noji, nieko nerašo.,. Vis- 
dėlto gauti rezultatai rodo, 
kad galima pasiekti didelio 
pasisekimo net ir su trupučiu 
reklamos!

Katalikiška spauda mano 
knygą “Atžalos neauga ant nu
džiūvusią medžią” labai gerai 
įvertino. Geriausias pavyzdys 
yra straipsnis, išspausdintas 
žurnale “Panorama Au- 
jourdh’ui”, kuris-po vienerią 
metą išspausdino ilgą rašinį 
“Lietuva — šauksmas tyloje”. 
Kitas žurnalas “La France 
Catholique” 1982 m. birželio 
mėnesį išspausdino straipsnį 
“Kryžiai ant kalvos”.

Vienas kataliką žurnalis
tas kartą man pareiškė, esą 
gaila, kad ta knyga nėra pla
čiau žinoma ... Sutinku su 
juo! Aš manau, kad dar yra ga
lima ją plačiau paskleisti. Ge
rai išgarsintas vertimas Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
galėtą iškelti mano knygą ir 
Prancūzijoje. Dėlto kreipiuosi 
į tuos, kurie turi ta linkme 
idėją arba žino asmenį, kuris 
galėtu atidaryti Amerikos rin
ką .. . Manau, kad tai yra svar
bu, nes šios knygos pasiseki
mas sustiprina mano balsą kal
bėti apie Lietuvą savo krašto 
žmonėms.

— Paskutiniame savo knygos 
puslapyje rašote: “Senasis na
mas yra miręs. Kaštanas mirš
ta. Lietuvos vaikai išblaškyti 
po visus pasaulio kraštus”. Ar 
šiuo sakiniu reiškiate Lietu
vos ir tautos mirtį?

— Manau, kad paskaičius čia 
pareikštus mano atsakymus 
taip negalima aiškinti. Aną 
sakinį reikia suprasti labai 
paprastai, nejieškant jame 
alegorijos ar simbolio. Suve
damas balansas. Senas namas 
yra miręs. Tai tiesa, nes jisai 
sugriautas. Tasai senas namas 
buvo tarytum asmuo. Jo mirtis 
sutampa su epochos pabaiga 
žmogiškojo gyvenimo plotmė
je. Suvedant balansą, išnyra 
ir visi asmenys. Jei kaštano 
medis miršta, tai tik dėl se-
natvės. Tai nėra miręs medis, 
minimas knygos pavadinime! 
O jeigu Lietuvos vaikai yra 
išblaškyti visuose pasaulio 
kraštuose, tai gryna tiesa. 
Aš manau, kad žmonės, kurie 
skaitė tą knygą Prancūzijoje, 
stipriai pajuto lemtinguosius 
momentus. Pvz. toks yra lie- 
tuvią atsilankymas iš Ameri
kos — vieta, kurioje kalbu 
apie Mažeikaitę. Kai kalbu 
knygos sutiktuvėse, perskai
tau kaip tiktai minėtą ištrau
ką. Po jos įsiviešpatauja di
delė tyla. O ir pati jaučiu 
gerklėje smaugimą. Mačiau 
daugelį asmeną, šluostanči 
ašaras.

Tie išblaškyti Lietuvos vai 
kai visuose pasaulio kraštuo
se esate jūs visi Kanadoje, 
Australijoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Prancūzi
joje . ..

Jeigu Mažeikaitė, apie kurią 
aš rašiau, skaito Jūsą laikraš
tį ir bus atpažinusi save ma
no knygoje, — tikiuosi neprie
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kaištaus dėl jos pavardės ir jos 
istorijos panaudojimo. Tai da
riau manydama, kad skaityto
jai per jausmą daug geriau 
pažins Lietuvą, negu per šal
tą istorinį pasakojimą. Aš ma
nau, kad jausmas gali pažadin
ti domesį, norą daugiau žinoti 
ir galbūt asmeninį angažavi
mąsi. Ir jeigu Mažeikaitė no
rėtą man parašyti, tegu žino, 
kad aš džiaugsiuosi jos laiš
ku.

— Savo knygoje rašote, kad 
Jūsų šeima oficialiai tapo 
prancūziška. Ar tai reiškia, 
kad nutraukėt visus ryšius su 
lietuviais Prancūzijoje ir Lie
tuvoje?

— Taip, mūsą šeima yra 
“prancūziška”. Tikiuosi, kad 
tai nėra priekaištas. Tai bu
vo pats praktiškiausias spren
dimas, užtikrinantis mūsą vai
kams pastoviausią ateitį, iš
vengiantis administracinią 
painiavą ir perdėtos nostalgi
jos.

Greičiausiai prancūziško
sios mūsą šaknys būtą nuken
tėjusios integracijos atveju, 
jeigu būtume ’pasilikę Sov. 
Sąjungoje. Tai dalykas, kuris 
sunkiausiai suprantamas 
prancūzams. Nekartą ban
džiau aiškinti žmonėms, kad 
mūsą iškeliavime reikia ma
tyti giliuosius motyvus. Prieš 
išvažiavimą Prancūzijon mes 
gyvenome Maskvoje. Mokyklos 
ir integracijos kalba buvo ru
są. Mano nuomone, nėra jokio 
pagrindo norėti, kad lietuvio 
ir prancūzės tęsinys būtą ru
siškas. Čia mane žmonės daž
nai klausia, ar mūsą vaikai 
kalba rusiškai. Kai paminiu 
lietuvių kalbą, dažnai suke
lia tą patį nusistebėjimą: “Ah, 
ar tai ne tas pats dalykas?”.. .

Na, bet aš nukrypau nuo te
mos. Ryšiai su Lietuva? Jie la
bai riboti. Laiškuose, kaip jau 
minėjau, mažai telieka vietos 
intymiems dalykams . . . Šis 
pokalbis rodo, kad ryšiai su 
lietuviškuoju pasauliu nėra 
nutrūkę. Pernai dalyvavau Va
sario 16 šventėje, o 1982 m. 
birželio mėnesį solidarumo su 
Lietuva vigilijoje. Galiu pa
sakyti, kad tame vakare daly
vavę asmenys grįžo sujaudin
ti ir patenkinti.

— Skaitytojai įvairiai su
pranta Jūsų knygos pavadini
mų, kuriame minimas miręs 
medis. Ar jis nesiejamas su 
Lietuva?

— Apie tai jau esu kalbėjusi. 
Tasai medis jokiu būdu nėra 
Lietuva. Lietuviu tauta yra
įrodžiusi savo gyvybingumą 
bei kovingumą. Ateities, ži
noma, aš negaliu numatyti. .. 
Laisvė, nepriklausomybė yra 
galimi dalykai, bet klausi
mas, kaip jie bus įgyvendin
ti? Viena tėra aišku, jokia 
politinė sistema negali būti 
amžina.

Baigdama norėčiau paminė
ti, kad esu išleisdinusi knygą 
jaunimui, kuri gali būti įdomi 
jauniems lietuviams, gyvenan
tiems Kanadoje ir mokantiems 
prancūzą kalbą. Tai humoris
tinė pasaka, ekologinio, ne
smurtinio pobūdžio, iliustruo
ta Myko, kuris yra to amžiaus 
jaunuolis, pusiau lietuvis.

Mireille Lucaut

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

KAZYS MILERIS

Hamiltono Jaunimo Centro 
salėje balandžio 30 d. du mer- 
gaičią chorai davė pasigėrėti
ną koncertą. Hamiltono “Ai
do” šis jau tryliktasis koncer
tas. Šiemet prie savo tradici
nio koncerto prisidėti aidie- 
tės ątsikvietė “Pavasarį” — 
Montrealio mergaičią chorą, 
kuris yra įsteigtas tik prieš 
dvejus metus ir yra pats jau
niausias lietuvią meninis vie
netas Kanadoje. Tai padarė tą 
vakarą tikra jaunimo dainą 
švente. Koncerto pasiklausyti 
susirinko pilnas Jaunimo Cent
ras.

Programoje chorai pasirodė 
kiekvienas atskirai ir užbai
gai dvi dainas padainavo kar
tu. Koncertą pradėjo viešnios 
iš Montrealio. Su maršu ir su 
gėlėm rankose, žydrios spal
vos apranga į sceną įžingsnia
vo 17 “Pavasario” dainininkią. 
Jos padainavo Z. Lapino, W. A. 
Mozarto, St. Gailevičiaus ir 
A. Stankevičiaus sukurtą dai
ną. Dirigentas ir akompania
torius — muz. A. Stankevičius. 
Visos mergaičią chorui gerai 
parinktos dainelės nuskambė
jo gana balsingai, išlygintai 
ir su gera išraiška. Į vieną 
dainą — “Naktis rami” buvo 
įpinta ir melodeklamacija, 
kurią su gražia lietuviška 
tarena atliko Teresė Keršy- 
tė. Užbaigiamoji daina “Pa
vasaris ir vaikai” (žodžiai 
H. Nagio) yra sukurta paties 
chorvedžio, jaunojo muziko. 
Tai melodinga ir žaisminga 
daina.

Šį chorelį prieš porą metą 
pradėjo organizuoti sesuo 
Teresė. Jai išsikėlus kitur, 
šio choro užuomazgą perėmė 
jaunas ir energingas muz. A. 
Stankevičius. Jam talkon at
ėjo J. Baltuonienė. Šis jaunas 
lietuvių muzikas, be “Pavasa
rio”, Montrealyje vadovauja 
dar trim muzikiniam lietuvių 
vienetam, t. y. Aušros Vartų 
par. chorui, Montrealio lie
tuvių chorui ir vyrų oktetui. 
Šis daug žadantis muzikas ir 
kompozitorius jau turi pasira
šęs penkerių metų sutartį su 
“Quality Records” plokštelių 
gamybos firma.

Po to į sceną atėjo Hamil
tono aidietės. Jų šiame kon
certe buvo 20. Chorelis per 
keliolika metų jau gerokai su
mažėjęs, palyginus su pirmai
siais “Aido” gyvavimo metais, 
kai chorisčių buvo ligi 60. Bet

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
KONGRESO STUDIJŲ DIENŲ 

SVARSTYBOSE kalbės Kęstutis 
Ivinskis iš V. Vokietijos tema 
“Veiklos svarba tautai” ir vadovaus 
diskusijų būreliams. Šiuo metu 
jis studijuoja Čikagos un-te kaip 
Fulbrighto stipendininkas.

KONGRESO ATIDARYME Čika
goje š. m. liepos 1 d. kalbės Kęstu- 
lis-Vaeys Slotkus iš Kolumbijos 
tema “Jaunimas vienybėje su kovo
jančia tauta: kokie uždaviniai lau
kia mūsų?” Jis yra gimęs Villavin- 
cencio miestelyje 7 vaikų šeimoje, 
baigęs agronomiją. Šiuo metu tvar
ko tėvų ūkį. Užaugęs lietuviško
je šeimos aplinkoje, įsijungė lie
tuvių veiklon. 1972 m. pirmą kartą 
dalyvavo lietuvių jaunimo kongrese 
Š. Amerikoje, 1975 — P. Amerikoje. 
1976 m. surengė pirmąją Kolumbi
jos lietuvių jaunimo stovyklą ir 
įsteigė Kolumbijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungą, kuriai pirmininka
vo tris kadencijas. 1975 m. lankė 
lietuvių k. kursus Vilniaus un-te. 
o 1980 ir 1981 m. — lituanistinį 
seminarą JAV-se.

STUDIJŲ DIENŲ DISKUSIJO
SE Antanas Šileika iš Toronto kal
bės tema “Pas lietuvius neverta 
veikti?” Jis yra gimęs Toronte, 
lankęs lituanistinę mokyklą, vei
kęs jūrų skautuose, dalyvavęs tau
tinių šokių grupėje, reiškęsis stu
dentų veikloje, atstovavęs Kana
dos lietuvių jaunimui II PLJ Kon
grese Š. Amerikoje. 1972-73 m. 
Antanas pirmininkavo Toronto 
Lietuvių Studentų Klubui (TULSK), 
kurį kartu su draugų grupe tais 
metais atgaivino. Eilę metų dir
bo Š. Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungoje (ŠALSS) ir surengė 
ŠALSS suvažiavimą 1974 m. ŠALSS 
pirmininkavo 1975-76 m. Jis yra 
baigęs Toronto universitetą 1976 
m. bakalauro laipsniu iš anglų li
teratūros. 1977 m. išvyko į Pary
žių. kur dalyvavo lietuvių veiklo
je ir IV PLJ Kongrese Europoje. 
1979 m. grįžo į Torontą, kur šiuo 
metu dėsto anglų kalbą užsienie
čiams Humber kolegijoje. Anta
nas, pradėjęs redagavimo darbą 
kaip “Tėviškės Žiburių” jaunimo 
skyriaus redaktorius, 1971-76 m. 
Paryžiuje koredagavo literatūri
nį leidinį “Paris Voices". Nuo 1979 
m. koredaguoja literatūrinį lei

balsų dar užteko gražiam ir 
harmoningam dainavimui. Jų 
to vakaro repertuarą sudarė 
iš viso 5 A. Vanagaičio, F. 
Strolios ir M. Noviko kompo
zicijos. Jaunoji muz. D. Deks- 
nytė-Powell, perėmus iš muz. 
J. Govėdo šį chorą, atsisakė 
nuo to dramatinio ir kartais 
ligi akrobatiško dainų aran- 
žavimo ir grąžino chorą vėl į 
tradicinį dainavimą. Jauno
sios dainininkės yra labai 
lanksčios, gimnazisčių am
žiaus, kurių balsai gal ir ne
pasižymi stiprumu, bet turi 
gerą muzikinę nuovoką, nes 
dauguma jų jau mokėsi vie
nokios ar kitokios muzikos.

Jei choro dirigento užduo
tis yra vadovauti, inspiruoti 
ir išgauti iš choro norimą dai
nos interpretaciją, tai Darija 
toje srityje yra jau daug su 
savo “Aidu” pasiekusi. Ji turi 
pakankamai balsingą ir dar
naus sąskambio chorelį. Jei 
jaunųjų dainininkią žodžių ta- 
renoje ir girdisi sprogstantis 
“t”, ar klaipėdietiškas “1”, 
tai svetimos kalbos įtaka. “Ai
do” chorui akompanavo jau
nas hamiltonietis pianistas 
A. Juodelė, kuris gali neužil
go pasidaryti J. Govėdo konku
rentu.

Koncerto baigmėje buvo at
liktos dvi dainos su jungtiniu 
choru, kuriam dirigavo pasi
keisdami abu chorvedžiai. Tai 
dainos iš dainų šventės reper
tuaro: “Daržely rūtelė pražy
do” Vyt. Jančiaus ir “Augino 
močiutė” VI. Jakubėno. Dainos 
kiek sunkėlesnės. Čia irgi bu
vo galima pastebėti, kad dainų 
šventei mes visi dar nesame 
pilnai pasiruošę. Su šitom dai
nom ir buvo atsisveikinta su 
entuziastinga publika.

Įdomus dalykas yra tas, kad 
abu mūsą jaunieji chorvedžiai 
yra pamėgę lietuvią liaudies 
dainas ir daug jų turi savo 
repertuaruose. Šiais laikais 
visų galvos yra pramuštos pra
moginio sukirpimo dainoms. 
Okupuotoj Lietuvoj šiuo metu 
irgi visas dėmesys tenka estra
dinei dainai. Ar Lietuvos liau
dis šiandien besukuria naujų 
dainų? Kiek jų naujų harmoni
zuojama mūsų chorams? Išei
vijoj mums žinomas muzikas 
A. Mikulskis, kuris nemažai 
jų mums yra davęs. Malonu, 
kad mūsų šitie du jauni ir daug 
žadantys muzikai jaučia tik
rąjį lietuvią liaudies dainos 
grožį ir suranda daug įvairu
mo toms išraiškoms parodyti.

dinį “Descont”. Yra išspausdinęs 
savo apysakas anglų kalba šiuose 
leidiniuose — “Paris Voices”, 
“Poesie Europe” ir “Antigonish 
Review”.

MIELAS MOKSLEIVI,
Kviečiu Tave atvykti pasto- 

vyklauti su mumis.
Šiais metais pasiruošk važiuoti 

iš stovyklos į stovyklą. Po jauni
mo kongreso stovyklos, kuri 
įvyks Oberlin, Ohio, liepos 4 — 10 
d.d., važiuok tiesiai į moksleivių 
ateitininkų stovyklą DAINA
VOJE, Manchester, Michigan, 
liepos 10 — 17 d.d. Ši stovykla 
truks tik vieną savaitę.

Po trumpos pertraukos prasidės 
NERINGOS stovykla Brattleboro, 
Vermont, nuo liepos 31 iki rug
pjūčio 13 dienos.

Dainavos ir Neringos stovyklas 
ruošia MĄS centro valdyba. Re
gistracijos anketas į abi stovyk
las turi kuopų valdybos. Arba 
kreiptis tiesiai šiuo adresu:

DAIVA BARŠKĖTYTĖ 
6640 South Talman 
Chicago, Illinois 60629, USA 
Tel. (312) 476-1974

į abi stovyklas kviečiamas 
LIETUVIŠKAI kalbantis jaunimas 
nuo IX iki XIII skyriaus.

MAS CV

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
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RIČARDAS ŠIMKUS (6 -8”), Princetono u niversiteto krepšinio komandos 
ir Niujorko lietuvių sporto klubo “Atletai” žaidėjas, kovoja dėl kamuolio 
Princetono naudai įtemptose rungtynėse

Lietuviai 1982 metų sporte
ANTANAS SUPRONAS

Ir 1982 m. lietuviai krepšinin
kai, plaukikai, šaudytojai ir te
nisininkai buvo tarp pasaulio ge
riausių.

Vitas Gerulaitis, vienas iški
liausių mūsų sportininkų ir ge
riausias iki šiol mūsų teniso žai
dėjas, buvo penktas pasaulyje 
1982 m., o Wimbledono žaidimuo
se 3-čias. 1982 m. laimėjo: atvi
ras Kanados pirmenybes Toronte, 
Belgijos ir Australijos uždarų 
patalpų pirmenybes, Florencijos 
Grand Prix, P. Afrikos ir Kuwai- 
to atvirus turnyrus. Prieš pasiek
damas šiuos laimėjimus, jis įvei
kė geriausius pasaulio tenisinin
kus: J. Connors, 1. Lendl, J. Mc
Enroe, G. Vilas ir draugiškose 
rungtynėse — buvusį pasaulio pir
mą žaidėją B. Borg.

Lietuviams 1982 m. taip pat pri
klausė keli pasaulio rekordai. 
Nevisi jų išsilaikė ištisus metus, 
tačiau buvo pasiekta ir naujų. 
Metų viduryje vilnietė Vilhelmi
na Bardauskienė prarado pasau
lio moterų šuolio į tolį rekordą 
— 7,09 m. Šį rekordą Vilhelmi
na, pirmoji moteris, peršokusi 
7 metrus, išlaikė 4 metus. Lietu
vė pirmoji įveikė 7 metrų ri
bą. Naujasis pasaulio rekordas 
yra 7,20 m. ir priklauso rumu- 
nei Valy lonescu.

Vladas Turla Karake, Vene- 
cueloje, įvykusiose pasaulio šau? 
dymo pirmenybėse laimėjo 7 auk
so medalius ir pasiekė du nau
jus, pasaulio rekordus. Kilęs nuo 
Biržų, taiklios akies šaulys, vie
nodai stiprus šaudyme iš stam
baus ir mažo kalibro pistoletų 
į apskritą taikinį, siluetus. Už 
daugelį laimėjimų Europos ir pa
saulio pirmenybėse šis vilnietis 
buvo išrinktas geriausiu Lietu
vos sportininku.

Lina Kačiušytė dar tebesi
džiaugia pasaulio rekordu 200 m 
plaukime. Vilniaus studentė šį 
nuotolį krūtine nuplaukė 1979 
m. per 2:28,36 min. Jos artimiau
sia varžovė rusė Varganova šį 
nuotolį 1982 m. nuplaukė per 
2:28,82 min.

Leonas Rautinšas, Toronto 
“Aušros” krepšininkas, būdamas 
16 metų jau buvo kviečiamas Ka
nados rinktinėn. 1982 m. sėkmin
gai žaidė Sirakūzų universiteto 
komandoje. Vispusiškas žaidė
jas ir taiklus metikas. Dažnai 
įmesdavo daugiausia taškų. Bu
vo pripažintas geriausiu pasuo- 
toju. Žaidė pasaulio krepšinio 
pirmenybėse Kolumbijoje. Vado
vavo Kanados rinktinės žaidimui, 
surinko daugiausia taškų ir bu
vo siūlomas į pasaulio geriausių
jų penketuką. Baigia universi
tetą ir laukia kvietimo žaisti 
profesijonalų komandoje.

Jonas Karpis, Toronto Vyčio 
krepšininkas, po gero žaidimo 
Toronto mokyklose 1982 m. pra
dėjo žaisti kartu su L. Rautin- 
šiu Sirakūzų un-to komandoje.

Ričardas Šimkus. 6-8 pėdų Niu
jorko “Atletų” krepšininkas, sėk
mingai žaidžia Princetono un-to 
komandoje.

Stepas Puidokas, buvęs Čika
gos “Neries” krepšininkas, ve
dęs italę, gyvena Italijoje. Žai

džia pirmos lygos vidutinio pa
jėgumo komandoje.

Aleksas Mažeika, žaidęs Čika
gos “Lituanikoje” ir mūsų rinkti
nėje, gyvena Grenoblio mieste, 
Prancūzijoje. Žaidžia antros ly
gos komandoje ir kartu treniruoja 
kitus.

Lietuvoje pergalėmis džiugino 
Kauno “Žalgirio” krepšininkai, ku
rie Sov. Sąjungos pirmenybes už
baigė pirmoje vietoje ir tik baig
miniame žaidime turėjo pralaimė
ti Maskvai. “Žalgirio” krepšinin
kai Arvydas Sabonis, Voldema
ras Chomičius ir Sergėjus Jo
vaiša atstovavo Sov. Sąjungai 
pasaulio pirmenybėse Kolumbi
joje. Buvo pagrindiniai žaidėjai 
ir padėjo laimėti pirmą vietą. Me
tų pabaigoje tie patys krepšinin
kai lankėsi JAV-bėse ir sėkmin
gai žaidė prieš universitetų ko
mandas. Geru žaidimu ypatingai 
visus stebino 17-kos metų ir dvie
jų metrų 13 cm. ūgio Arvydas Sa
bonis.

Šalia krepšininkų ir šaudyto
jų Lietuvoje sėkmingai reiškėsi 
plaukikai, irkluotojai, rankinio 
žaidėjai ir automobilių lenkty
nininkai.

Robertas Žulpa pasaulio plau
kimo pirmenybėse Ekvadore lai
mėjo II vietą. Plaukiko iš Vil
niaus pasekmė 2:15,59 min. yra ant
ra geriausia pasaulyje. Pasau
lio rekordas 200 m plaukime krū
tine 2:14,77 min. priklauso ka
nadiečiui Victor Davis.

Aiškutė Buzelytė Sov. Sąjun
gos pirmenybėse laimėjo pirmas 
vietas 100 ir 200 m plaukdama 
krūtine. Dalyvavo Europos ir Eu
ropos taurės varžybose. Bonuos 
mieste 200 m krūtine įveikė 
per 2:30,90. Nedaug atsiliko nuo 
pirmos vietos laimėtojos Utės 
Geweniger (RV) 2:30,21.

Auksė Treinytė, taiklioji šaulė 
iš Vilniaus, pasaulio pirmeny
bėse Venecueloje laimėjo du auk
so ir Vieną sidabro medalį.

Dalia Kutkaitė, grakščioji Vil
niaus gimnastė, Norvegijoje įvy
kusiose Europos varžybose lai
mėjo I vietą.

Kauno “Granito” rankininkai 
Voldemaras Navickis. Raimondas 
Valuckas ir Vilniaus “Eglės” ran
kininkė Sigita Strečen atstovavo 
Sov. Sąjungai pasaulio rankinio 
pirmenybėse ir laimėjo pirmas 
vietas.

Australijoje šauniai reiškia
si jaunosios plaukikės ir lauko 
tenisininkė. Tabita Andriūnaitė, 
seserys Debbie ir Renata Užuba- 
lytės sėkmingai dalyvavo įvai
riose Australijos mergaičių plau
kimo varžybose. 12-14 metų plau
kikės dažnai laimėdavo varžybas, 
pasiekdavo rekordus ir buvo kvie
čiamos pasiruošimams Australi
jos rinktinėn.

Natalija Leiputė, 17 metų teni
sininkė iš Adelaidės miesto, pir
menybėse mergaičių klasėje lai
mėjo pirmą vietą. Australijos mo
terų pirmenybėse pasiekė pus- 
baigmį. Vokietijos mergaičių pir
menybėse laimėjo pirmą vietą ir 
du turnyrus Italijoje.

Algis Choromanskis iš Burling- 
tono dalyvavo Toronto “Labatt’s” 
maratono bėgime, kurį įveikė per

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Pažėraitės romanas “Svetimi vėjai”
PR. NAUJOKAITIS

Karolė Pažėraitė yra talen
tinga pasakotoja, laisvai val
danti intrigą, turinti gražų 
literatūrinį sakinį. Ryškiųjų 
mūsų beletristų eilėse ji yra 
nuo 1936 metų, kai buvo išleis
ta jos apysaka “Nusidėjėlė”. 
Kiti jos romanai — “Liktūnas”, 
“Anapilio papėdėje” taip pat 
buvo kritikos palankiai įver
tinti, skaitytojų pamėgti. Iš
leido ir smulkesnių pasakoji
mų knygelę “Didvyrių žemė”.

1982 m. Čikagoje išspausdin
tas K. Pažėraitės seniau para
šytas romanas “Svetimi vėjai”, 
vaizduojąs masinį lietuvių bė
gimą iš Lietuvos bolševikams 
po vokiečių okupacijos antrą 
kartą sugrįžtant. Bijodami ka
lėjimų ir Sibiro tremties, lie
tuviai bėga iš Lietuvos į karo 
apgriautą ir dar tebegriauna- 
mą Vokietiją. Bėga į priešų 
žemę, kad nepatektų į dar žiau
resnių priešų — sovietų nagus.

“Svetimi vėjai” yra lyg anks
tesnio romano “Liktūno” tęsi
nys, nes svarbiausia šio kūri
nio veikėja yra Liuda Juoda- 
jytė — jaunoji “Liktūno” kai
mo mokytoja ir jos dvylikame
tė dukrelė Auksė. “Liktūne” 
buvo atvaizduota, kad Liuda, 
Algio apvilta, bijodama gėdos 
kaimo pažiūrų nenuolaidume, 
savo laukiamą kūdikį atidavė 
vyresniajai, jau ištekėjusiai 
seseriai Monei. Seserį su šei
ma bolševikai ištrėmė į Sibi
rą. Liko tik Auksė neištrem
ta, nes tada ji viešėjo pas ta
riamą tetą Liudą. Pastaroji į 
Vokietiją vežasi ir savo dukre
lę, vis slėpdama savo motinys
tę. Tetos vaidmuo sunkus mo
tinai, sunkus ir dukrelei: ši 
vis su ašaromis akyse atsime
na savo Sibire kenčiančią ta
riamą motiną.

Ryškiai vaizduojami kelio
nės vargai, traukinių bombar
davimai, sužeistųjų kančios, 
gresiantis badas. Bėgliai kiek 
atsikvepia Goethės mieste 
Weimare, bet netrukus ir šis 
kultūros miestas subombar
duojamas. Po naujos kelionės 
vargų pagaliau bėgliai atsi
duria Eichstaette, Redorfo 
stovykloje. Čia randa jau pla
čiai veikiantį kunigą Ladą Tu- 
labą, jau veikiančią lietuviš
ką kunigų seminariją. Katali
kai bavarai yra gana palankūs 
lietuviams. Tik UNRROS glo
ba, kuriai pinigus duoda Ame
rika ir Kanada, yra pamotiška. 
Daugumas jos pareigūnų yra 
sukčiai, < savanaudžiai, norį 
pralobti iš vargšų benamių, 
tarp viršininkų yra prosovie- 
tiškai nusiteikusių, lengvai 
įsileidžiančių į pabėgėlių 
stovyklas sovietinius agen
tus, kurie verčia pabėgėlius 
repatrijuoti, reikalauja nuo
latos užpildinėti klastingo 
turinio anketas. Drąsiau pasi
sakančius prieš sovietus pabė
gėlius net išmeta iš stovyklų, 
iš UNRROS globos. Atsiranda 
pagelbinčių pabėgėliams ame
rikiečių karių. Jų tarpe, esa
ma ir lietuvių karininkų.

Atsiminimų būdu šiek tiek 
atskleidžiama ir pirmosios 
bolševikų okupacijos vaizdų. 
Gana ryškiai parodyti vokie
čiai kariai ir jų civilinė val
džia, išnaudojanti okupuotus 
kraštus. Tačiau eiliniai vokie
čiai, ypač bavarai, vaizduoja
mi kaip gana žmoniški. Karui 
pasibaigus pasigirsta ir pačių 
vokiečių kritiškas žodis buvu
siai Hitlerio politikai. Suma
nesni, labiau išprusę pabėgė
liai aiškiai mato ir amerikie
čių bei anglų daromas klaidas, 
jų nuolaidas bolševikams, lai
mėto karo grobį atiduodan- 
tiems klastingiems sovietams.

Visa tai pastebi Liuda, bet 
giliausiai į tas problemas įžvel- 
gia rašytoja Jonė Vingėlaitė. 
Jonėje nesunkiai atspėjame 
esant pačią autorę. Tai auto-

biografinis personažas, einąs 
per visus K. Pažėraitės roma
nus. Jonė įžvalgiausias ir kri
tiškiausias personažas. Ji jau
čia svetimus vėjus, blaškan
čius mūsų brangią šalį. Ji ir 
suranda taiklų žodį tiems vė
jams apibūdinti:

“Svetimi žvarbūs vėjai atšvil
pė su sniego pūga į mūsų kraš
tą ir pradėjo mus pustyti, kaip 
sniego gniūžtes. Kol vienus iš- 
bloškė iš nuosavų gyvenviečių 
į svetimas žemes, kitus mirti
nai užpustė vietoje, o dar ki
tus pasigavo ir nusinešė į sa
vo šiaurinius tyrus. Taip pat 
svetimi vėjai užpuolė mus iš 
vakarų, negailestingai mus te
riedami. O dabar netikėtai pa
pūtė vėjai iš anapus Atlanto, 
iš kur mes tikėjomės šilto, pa
lankaus vėjelio ... Oi, mūsų 
veiksniams teks daug kovoti, 
kol amerikiečius apšvies apie 
bolševikus..

Rašytoja pasipiktinusi Jung
tinėmis Tautomis, kur tik du 
balsai nusvėrė, kad pabėgėliai 
nebūtų prievarta grąžinami į 
savo pavergtus kraštus. Ji įsi
karščiavusi teškia aštrius kri
tikos žodžius tai tautų organi
zacijai, kuriai turėtų rūpėti 
laisvė ir žmoniškumas:

“Prie ko priėjo pasaulis, bol
ševikų propagandos užliūliuo
tas . . . Trumparegiai vakarie
čiai tebesapnuoja Dostojevskį, 
Tolstojų, Čaikovskį ir nemato 
pro ilgus Stalino ūsus jo ir jo 
pakalikų klastingos šypsenos. 
O tie grobikai vakariečių pa
dovanota meškere laisvai žve
joja, lankydami DP stovyklas, 
ragindami mus grįžti namo . .. 
Gera būtų grįžti namo, bet tų 
savo išsiilgtų namų mes nepa- 
matytume” (134 p.).

Kad karo vargai ir žmoni
jos nelaimės esanti Dievo 
bausmė sugedusiam pasauliui, 
galime su autore ir nesutikti. 
Tačiau jos samprotavimas yra 
logiškas:

“Tačiau aš tas mūsų tautos ir 
žmonijos kančias matuoju am
žinybės mastu. Dievas siunčia 
žmonijai kančias, kad ji tobu
lintųsi, kiltų aukštyn. Perdaug 
žmonės jau buvo sumaterialė
ję. Reikėjo tam tikro sukrėti
mo. Juk žmogaus vertė pradėta 
vertinti pagal jo turtą, o ne 
pagal jo dvasines savybes. Šis 
karas, kurio metu žmogus ne
teko tėvynės ir pastogės, kurio 
visas turtas sukrautas kelio
nės krepšyje, parodė žmogų vi
same jo nuogume, — tokį, koks 
jis yra, — be titulų, be namų, 
be ūkių, be pinigo kišenėje. 
Užtat be tų materiališkų prie
dų žmogus ryškiai parodo, ką 
jis turi viduj. Dvasinio baga
žo iš jo nieks neatims” (76 p.).

Stebėdami dabarties gyveni
mą, matome, kad karas žmogų 
dar labiau sugadino, morališ
kai suluošino. Tačiau karui 
baigiantis, kai autorė rašė 
šiuos žodžius, ateities iliu
zija gal ir buvo kiek švieses
nė.

Publicistikos apie karą šia
me romane gana apstu. Štai 
viena aktyvi veikėja (Nemu- 
rienė) visai teisingai galvoja:

“Kam tas karas reikalin
gas? ... Už tuos pinigus, 
kurie išleidžiami karo medžia
gai, galima būtų pagerinti 
žmogaus buitį. Kiek ligoninių, 
kiek pigiųjų butų darbinin
kams, kiek mokyklų būtų ga
lima pastatyti. . . Šitiek pini
go paleidžiama dūmais, milijo
nai žmonių beprasmiškai žūs
ta ir lieka invalidais” (74 p.).

Teisingi žodžiai, pagrįstas 
eilinio žmogaus pasipiktini
mas karu, bet romane tai sau
soka publicistika, kuri nepa
kreips pasaulio politikos. Be 
abejonės, autorė jaučia, kad 
tai publicistika, tai ji tuos 
žodžius ne pati autoriškai skel
bia, bet leidžia tarti vienam 
ar kitam veikėjui ir tuo būdu 
sukuria tikrovės vaizdą. Tai 

rodo, kad K. Požeraitė sugeba 
vaizduoti ir gana nutolusius 
nuo konkrečių veikėjų daly
kus, kelti visuotinės reikš
mės problemas. Dar geriau jai 
sekasi kurti gamtos vaizdus. 
Štai vaizdelis iš traukinio lan
go:

“Vagono langas atdaras.
Arti laidos. Saulė, linksmai
nusiteikusi, kaip šviečiantis 
rutulys ritosi medžių viršūnė
mis, tarytum vydamasis trau
kinį, prigrūstą nerimstančių, 
ramaus kampelio ieškančių, 
keleivių. Nors dar pavasariš
ki dvelkimai maišės su praei
nančios žiemos atodūsiais, 
tačiau jau aiškiai pavasarė- 
jo. Drėgnose pievose gyvas
tingai stiebėsi saulėn nauji 
želmenys, gelsvos purienos” 
(73 p.).

K. Pažėraitė šiuo romanu pri
artino prie dabarties jau ge
rokai nutolusius pokario išgy
venimus, rūpesčius, tautines 
ir tarptautines problemas.

Nors romane vaizduojami 
pabėgėlių vargai, rūpesčiai 
ir gresia pavojai, bet niekur 
nejaučiama nusivylimo, nevil
ties, pesimizmo. Optimizmas 
dažnai lengvina vargus ir rū
pesčius. Maisto trūkumus pa
pildo apsukrūs spekuliantai, 
pradeda ateiti siuntinėliai 
iš Amerikos, net valdiški 
“Care” siuntinėliai (UNRROS 
tarnautojų apkraustyti). Iš 
vokiečių kaceto gyvas išeina 
Liudos sužadėtinis Juozas, 
ir romanas baigiasi kukliomis, 
bet laimingomis vestuvėmis. 
Geresnių laikų, geresnio žmo
gaus viltį gaivina ir pasitikė
jimas Dievo Apvaizda. Jonė 
taip guodžia bendro likimo 
draugus:

“Taip, pragarišką siautėji
mą galutinai nugalės Nukry
žiuotasis. Ir pasaulyje užvieš
pataus meilė. Bet tai įvyks ne 
taip greitai, kaip mes norėtu
me. O tuo tarpu svetimi vėjai 
mus blaškys, kaip medžių la
pus rudenį” (198 p.).

Karolė Pažėraitė, SVETIMI
VĖJAI. Romanas. Viršelis 
ir aplankas — dail. Ados Kor- 
sakaitės-Sutkuvienės. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Tira
žas 600 egz. Leidėjas ir kai
na nenurodyta. Čikaga 1982 m., 
200 psl.

Atsiųsta paminėti
Į LAISVĘ, politikos žurnalas, 

1982 m. gruodis, 86 (123) nr. Lei
džia Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
redaguoja Vacys Rociūnas, ad
ministruoja Jonas Prakapas (14 
Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, 
USA.

J. Burkus, PASITIKIU. Spaus
dinta M. Morkūno spaustuvėje. 
Gaunama pas autorių (809 Ramble 
St., Hot Springs, AR 71901, USA). 
Čikaga 1983 m., 38 psl. Kaina ne
pažymėta.

Gintaras Taulvytis, GYVENI
MAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. 
Komunistų propaganda ii- tikro
vė. (Rankraštis gautas iš Lietu-
vos). Išleido Pasaulio Lietuvių 
Archyvas (5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA). 
Čikaga 1983 m., 283 psl.

TORONTO LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBAS, 1982 m. sezonas. Paruo
šė Sigitas Krasauskas, išleido Jo
nas Danaitis. Torontas 1983 m., 
20 psl.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1983 
m. 1 nr. Straipsniai: J. Jakštas, 
“Aušra” — tautos gaivintoja; Rim
vydas Šilbajoris, Žmogus ir žo
dis pokarinėje Lietuvos poezijo
je; Feliksas Palubinskas, Ekono
minės minties vystymasis ir Vil
niaus universitetas; Antanas Pas
kųs, Proto psichologija (kognity- 
vinė terapija); A. Plukas, Lietu
viškoji veikla 1982 metais; V. Viz
girda, Aleksandro Marčiulionio 
kūryba. A. Vaičiulaičio beletris
tiniai vaizdai, K. Grigaitytės ir Ž.
Bilaišytės eilėraščiai. Kroniki
niai skyriai — iš minties bei gyve
nimo, knygos.

O. B. AUDRONĖ

Padainuoki 
dainą jauną
Nedainuoki išdainuoto, 
Nekalbėki iškalbėto - 
Nes už lango
Sudundėjo, susiūbavo - 
Trenkė debesys iš lėto.

Nebijoki uragano,
Nesivyki žemės juoko - 
Pažiūrėki! -
Sniego debesys paseno - 
Tai tik taip sau snaigės šoka.

Senų lapų sūkuriuose
Įsisukęs jaunas vėjas
Lyg pašėlęs
Pūtė, pūtė išsijuosęs - 
Ir nurimo, ir nuėjo

Lengvo pogulio už kalno. 
Už kalnelio, už pušyno, 
Kur baltuoja
Lygumėlė kaip ant delno. 
Ten ji vėjų poguliu pritvino.

Tai dabar tu
Padainuoki dainą naują, 
Dainą jauną, negirdėtą- 
O sakai tik -
Visos dienos iškeliauja -

viejų solistų koncertai
Ir sol. G. Čapkauskienė, ir K. Jakutis prisiminė velionį kunigą Stasį Ylą
/ Č. MASAITIS

/ Š. m. balandžio mėnesį įvyko 
du puikūs koncertai JAV-se 
Lietuviškos Parapijos Metų 
proga. Vieną jų surengė Švč. 
Trejybės parapija savo šven
tovėje Hartforde, o kitą — 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Sąjungos Vusterio skyrius 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Religinis koncertas
Pirmasis — religinės muzi

kos koncertas įvyko balandžio 
10 d. Jo programoje dalyvavo 
sol. Gina Čapkauskienė, akom
panuojama dr. S. Cibo iš Bos
tono. Be to, trimitu grojo 
jaunas muzikas B. Williams, 
palydimas parapijos vargoni
ninko J. Petkaičio, kuris at
liko vargonais ir solo.

Sol. Čapkauskienė giedojo 
Haendelio, Bacho, Gailevi- 
čiaus ir Mozarto kūrinius. 
Jau esame įpratę girdėti jos 
puošnų dainavimą ir gėrėtis 
interpretacijos įspūdingumu, 
bet šį kartą ji ypatingai ža
vėjo klausytojus pasigėrėtinu 
visų tonų grynumu ir atliki
mo lengvumu. Vieną giesmę ji 
dedikavo neseniai mirusio 
kun. St. Ylos atminimui, bū
tent “O Kristau” (žodžiai St. 
Ylos, muzika St. Gailevičiaus). 
Tai buvo ne tik giesmės, bet 
ir širdies jausmo dedikacija 
šio didelio lietuvio kunigo 
atminimui. Nors šios giesmės 
muzika skirta chorui, o ne solo 
giedojimui, solistės nepapras
tas įsijautimas į šį kūrinį ir 
nuostabi interpretacija užtvin
dė visą auditoriją maldos nuo
taika ir pagarbiu kun. Ylos 
prisiminimu.

Koncerto rengėjams priklau
so padėka, kad nepagailėjo 
pastangų parūpinti pianiną 
prie centrinio altoriaus. Tai, 
be abejonės, labai padėjo už
simegzti glaudžiam ryšiui tarp 
solistės ir akompaniatoriaus 
iš vienos pusės ir klausytojų 
iš kitos, kurie galėjo ne tik 
klausyti kūrinių atlikimo, bet
ir sekti santūrų, labai išraiš
kingą solistės giedojimą bei 
akompaniatoriaus rankų jude
sius.

B. Williamso trimito garsų 
grynumas ir gerai išlaikytas 
jų švelnumas labai gerai deri
nosi su šio koncerto nuotaika. 
Taip pat ir vargonų buvo malo
nu klausyti.

Žymioji solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ koncertuoja Hartforde, Conn. 
Akompanuoja dr. SAULIUS CIBAS. Baigiama rengti nauja jos įdainuota 
plokštelė Montrealyje Nuotr. A. Dziko

Visos dienos iškeliauja
Į tą vietą, vieną vietą . . .

Kas nežino?-
Kas nežino!?

Kas pavasarėlį
Žydinčių purienų kas pavasarėlį 
Mažas mano vaikas suskina tik man — 
Krykščia vaiko laime
Žalias Vilniaus slėnis,
Krykščia mūsų pėdos Vilniuje senam.

Tyro džiaugsmo pilnos mėlynos 
žibutės,

Kaip žiedų pirmųjų,
Pilnas jo glėbys —
Net vėjelis juokias debesį nupūtęs — 
Kas gi tokią meilę ir beapsakys!

Sode Bernardinų
Ar pilies papėdėj,
Katedros aikštėse krykščia pėdos 

mūs —
Ar saulutė šviečia,
Ar takai migloti,
Ar Vilnelėj žydi mėlynas dangus.

Nešame žibučių į Rasų kalnelį, 
Kur broliukas miega amžinai. . . 
Grįžtame namolei
Tais pačiai tekeltais, 
Kur Tėvynei augo 
Broliai milžinai.

Šiuo koncertu gėrėjosi per 
400 klausytojų, ir po koncerto 
dauguma jų susirinko parapi
jos salėje vakarienei, kurios 
metu buvo gražiai prisiminta 
parapijos praeitis ir asmenys, 
padarę žymų įnašą į parapijos 
gyvenimą.

Dainų pynė
Antrasis koncertas buvo su

rengtas Vusteryje Ameri
kos Lietuvių Moterų Sąjungos 
balandžio 17 d. Tai buvo gana 
ilgas baritono K. Jakučio (Ya- 
kutis) rečitalis, kuriame bu
vo atliktos šešios arijos (Ba
cho, Haendelio, von Glucko, 
Bizet, Donizetti) ir devynios 
dainos (Strauso, Schumano, 
Jakubėno, Banaičio). Dainų 
tarpe buvo keturios liaudies 
dainos, aranžuotos K. Banai
čio. Be to, solistas dar pa
dainavo vieną dainą ir vieną 
ariją priedo.

Gaila, kad koncerto salė ir 
susirinkusi auditorija buvo 
perkuklios šiam puikiam kon
certui, kuris ypač pasižymė
jo solisto interpretacija bei 
vaidyba. Tai labai gražiai pa
pildė jo dainavimo tikslumą, 
aiškų tarimą ir išlygintą bal
są.

Auditorija buvo labai paki
liai nuteikta, kai solistas pa
skaitė trumpą, nuoširdų laiš
ką, kuriame jo autorius linki 
solistui sėkmingo koncerto ir 
pareiškia norą atvykti jo pa
klausyti, ir pasakė autoriaus 
pavardę — kun. Stasys Yla. So
listas dedikavo sekančią dai
ną neseniai mirusiam kun. Sta
siui prisiminti ir ją labai jaut
riai padainavo. Solisto jautru
mas, skaitant šį laišką ir dai
nuojant kun. Ylai dedikuotą 
dainą, taip nuteikė klausyto
jus, kad, rodos, jautei a. a. Sta
sį esant mūsų tarpe.

Solistui puikiai ir su didele 
precizija akompanavo ponia 
Mary V. Lynch.

Auditorija išreiškė savo pa
sigėrėjimą koncertu atsistoda
ma ir ilgai plodama solistui
bei akompaniatorei.

Pažymėtina, kad rengėjos už
baigė šį koncertą lietuvišku 
vaišingumu, ne tik parūpinu
sios kavos bei puikių pyragai
čių, bet ir‘ parodžiusios ypa
tingo dėmesio visiems daly
viams, kviesdamos kiekvieną 
pasivaišinti prie apkrauto sta
lo.
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□ KLILTMEJE VEIKLOJE
Poeto Marionio 50 metų mirties 

sukakties minėjimų balandžio 
14 d. kun. T. Eremino iniciatyva 
surengė Milano katalikų univer
sitetas Italijoje. Paskaitą “Mai
ronis ir lietuvių kultūra” skaitė 
dr. Guido Michelinis, Vilniuje 
studijavęs lietuvių kalbą ir ten ga
vęs filosofijos doktoratą. Progra- 
mon įsijungė iš Paryžiaus atvykusi 
sol. Jolanta Vaičaitytė, padaina
vusi lietuviškų dainų, kurioms pa
naudoti Maironio eilėraščiai.

Prof. dr. Aleksandras Štromas 
iš Britanijos buvo atvykęs į JAV. 
Balandžio 13-16 d.d. jis dalyvavo 
Stanfordo universitete, Kalifor
nijoje, surengtoje konferencijo
je, liečiančioje dr. Roberto Con- 
questo redaguojamą politinį vei
kalą, kaip jo bendraautoris Bal
tijos kraštų ir Sovietų Sąjungos 
santykių problemoms. Dr. A. 
Štromas yra pradėjęs ruošti savo 
veikalą apie pobrežnevinę būklę 
Sovietų Sąjungoje. Šiuo tikslu ru
denį jis vėl svečio profesoriaus 
teisėms atvyks į Stanfordą ir vie
nerius metus dirbs Hooverio insti
tute.

Tomas Venclova, dėstantis Yale 
universitete JAV, išspausdino iš
samų straipsnį apie sovietinę cen
zūrą “The Game of the Soviet Cen
sor” garsiame dvisavaitiniame 
amerikiečių žurnale “The New 
York Review” š. m. kovo 31 d. 
laidoje. Jame autorius įdomiai 
gvildena sovietinio cenzoriaus 
psichologiją ir rašytojų pastan
gas įvairiais būdais pralįsti pro jo 
varžtus. Visdėlto laimi cenzorius, 
visiem uždedąs savo apinasrį ir 
tampąs augančiu polypu. Minėta
me žurnale prieš keletą metų buvo 
paskelbtas amerikiečių rašytojų 
laiškas, reikalaujantis išleisti už
sienin T. Venclovą, ir vėliau — 
pastarojo eilėraštis, skirtas rašy
tojui Brodskiui.

Čikagos lietuvius į “Aušros” 
I dalies knygos sutiktuves balan
džio 17 d. mažojoje Jaunimo Cent
ro salėje pakvietė ją šimtmečio 
sukakčiai išleidusi Lietuvių Isto
rijos Draugija. Jos pirm. dr. J. 
Račkauskas tarė įvadinį žodį apie 
“Aušros” reikšmę. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo “Aušros” I dalies 
red. Jonas Dainauskas. Jis ypač 
pabrėžė keturis “Aušros” inicia
torius — dr. Joną Basanavičių, 
dr. J. Šliūpą, Andrių Vištelį ir 
Jurgį Miksą, mirusį 1903 m., su
silaukusį mažiausio dėmesio. Daug 
kas užmiršta, kad “Aušra” ėjo, 
kol jos spausdinimo išlaidas įsten
gė apmokėti J. Mikšas. Kai jis 
bankrutavo, nutrūko ir “Aušros” 
leidyba. Tie treji “Aušros” me
tai betgi prikėlė Lietuvą tauti
niam atgimimui, nutiesė kelius ki
tiems laikraščiams ir žurnalams. 
Ištraukas iš perspaustos senosios 
“Aušros” skaitė A. P. Bagdonas ir 
V. Kirvelaitis, eilėraščius dekla
mavo A. Jasaitytė, R. Polikaitytė 
ir A. Gražytė. Draugijos reikalų 
vedėja A. Rūgytė padėkojo mece
natams ir talkininkams, paskolinu
siems “Aušros” numerius. Vieną 
“Aušros” knygą įteikė mecenatui 
J. Markvaldui už $1.000 auką, ki
tą— M. Morkūnui už gerai atlik
tą spaudos darbą.

Aktorius Henrikas Kačinskas, 
Lietuvos teatro veteranas, š. m. 
sausio 23 d. sulaukė amžiaus aš
tuoniasdešimtmečio. Šiemet jis 
taipgi švenčia ir savo sceninės 
veiklos šešiasdešimtmetį. Kadangi 
dabar gyvena Floridoje, pagerbtu- 
ves Sunny Hills vietovėje kovo 
27 d. jam suorganizavo specialus 
rengėjų komitetas, vadovaujamas 
pirm. J. Zubavičiaus. Programai 
vadovavusi I. Veblaitienė per
skaitė sukaktuvininkui dedikuotą 
Kotrynos Grigaitytės eilėraštį. 
Apie H. Kačinsko veiklą Lietu
vos teatruose kalbėjo aktorius J. 
Blekaitis, atvykęs iš Vašingtono, 
apie darbą Niujorke — P. Jurkus. 
Meninę programą atliko dekla- 
matorė I. Veblaitienė, smuikinin
kas J. Veblaitis, čikagietė sol. P. 
Bičkienė. H. Kačinską sveikino 
LB apylinkės pirm. V. Beleckas, 
Floridos lietuvių vardu — L. Ka
činskas, M. Balčiūnienė, V. Bal
tutis, Tautos Fondo ir radijo sam
būrio vardu— I. Mačionienė. Tarp 
raštu gautų sveikinimų buvo ir 
JAV prez. R. Reagano. Pats H. 
Kačinskas, padėkojęs pagerbtu- 
vių dalyviams, prisiminė teatri
nį savo darbą nepriklausomoje 
Lietuvoje. Esą tada buvo kuria
mas lietuviškas teatras, vaizduo
jantis lietuvį ūkininką, savanorį, 
inteligentą, o dabar Lietuvoje 
puoselėjamas sovietinis teatras, 
scenon įjungęs kolchozininką. 
Sukaktuvininko pagerbtuvės už
baigtos vaišėmis. JAV LB kultū
ros taryba H. Kačinskui yra pa
skyrusi savo 1982 m. teatro pre
miją.

G. Petkevičaitės-Bitės atmi
nimą Panevėžio rajono Smilgių 
kolchozo valdyba nutarė pagerbti 
specialia jos vardo literatūros 
premija. Pirmuoju laureatu tapo 
Šiaulių jaunųjų rašytojų skyriaus 
narys V. Zaikauskas, premiją lai
mėjęs už knygą “Iš miesto A į 
miestą B”.

Vilniaus operos boso Henriko 
Zabulionio amžiaus šešiasdešimt
metis paminėtas specialiu M. Mu- 
sorgskio operos “Borisas Goduno
vas” spektakliu, kuriame jis atli
ko Varlamo vaidmenį. Jis yra gi
męs Kaune 1923 m. kovo 10 d., 
Lietuvos konservatoriją baigęs 
1950 m., Vilniaus operon įsijun
gęs 1949 m. Yra sukūręs apie 50 
bosams skirtų vaidmenų.

Baleto klasikos šedevrų prem
jerą Vilniaus operos ir baleto 
teatre paruošė vyr. baletmeiste
ris V. Brazdylis. Jon yra įjungtos 
ištraukos iš J. Pakalnio “Sužadė
tinės”, J. Juzeliūno “Ant marių 
kranto”, A. Adamo “Žizelės”, L. 
Delibo “Kopelijos”, L. Minkaus 
“Pachitos”, F. Heroldo “Nereika
lingo atsargumo”, E. Helstedo 
“Gėlių šventės Džencane”. Iš
traukas papildė pirmą kartą at
liekamos klasikinės choreografi
nės D. F. Obero ir C. Punji kom
pozicijos.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose vilniečiai susitiko su poetu 
Pranu Raščiumi. Jo kūrybą ap
žvelgė literatūros kritikas J. Step- 
šys. P. Raščius skaitė naujausius 
savo eilėraščius. Jo kūrinius taip
gi deklamavo aktorės R. Paliukai- 
tytė ir A. Meilutytė. P. Raščius 
atsakinėjo į gausių vakaro dalyvių 
klausimus.

P. Ziberto šilko gamykla Kau
ne kasmet paskiria literatūrines 
premijas už geriausią kūrinį dar
bo tema. Balandžio 26 d. įvyku
siame literatūros vakare dvylik
tuoju zibertiečių lauretu tapo Al
gimantas Bučys. Premija jam pa
skirta už romaną “Tik priešas ta
vo priešams”.

Tradicinė teatrų šventė “Vai
diname darbininkams” įvyko Kau
no dirbtinio pluošto gamyklos 
kultūros rūmuose. Šiame festi
valyje dalyvavo visi Lietuvos dra
mos teatrai, svečiai iš Estijos ir 
Gudijos su naujaisiais savo spek
takliais. Pagrindinis festivalio 
prizas paskirtas Vilniaus dramos 
teatrui už A. Gelmano dramą 
“Akis į akį su visais”. Pirmą kar
tą buvo renkami ir geriausių mo
ters bei vyro vaidmenų atlikėjai. 
Specialius prizus laimėjo: kau
nietė aktorėj. Onaitytė — už Emi
lės Web vaidmenį T. Wilderio pje
sėje “Mūsų miestelis”, vilnietis 
aktorius R. Adomaitis — už A. 
Golubevo vaidmenį A. Gelmano 
dramoje “Akis į akį su visais”.

Sąjunginė plokštelių firma “Me
lodija” Maskvoje pradėjo leis
ti naują jų seriją “Lietuvos vargo
nai”. į pirmąsias dvi plokšteles 
įrašyti kūriniai, kuriuos atliko L. 
Digrys, G. Kviklys, V. Survilaitė 
ir B. Vasiliauskas Vilniaus kated
ros ir universiteto senaisiais var
gonais. “Melodija” kasmet išlei
džia apie 40 lietuviškų plokštelių. 
Jas paruošia Vilniaus plokštelių 
įrašų studija, vadovaujama Vil
niaus konservatorijos liaudies mu
zikos kabineto vedėjos G. Čet- 
kauskaitės. Sudija šiemet žada 
paruošti plokšteles, skirtas šim- 
tosioms kompozitorių J. Gruo
džio ir J. Karnavičiaus gimimo 
metinėms. Neseniai “Melodija” 
išleido serijon “Iš pasaulinio atliki
mo meno lobyno” įjungtą Kipro 
Petrausko plokštelę.

Mažojoje Vilniaus baroko sa
lėje pirmąjį autorinį koncertą su
rengė kompoz. Jonas Paulikas, 
prieš 10 metų baigęs prof. J. Juze
liūno kompozicijos klasę Vilniaus 
konservatorijoje, dabar gyvenan
tis ir dirbantis Klaipėdoje. Jis 
yra pasižymėjęs simfoniniais, ka
meriniais, vokaliniais kūriniais. 
Pirmajam kūrybiniam savo vaka
rui J. Paulikas pasirinko naujau
sius kamerinius savo kūrinius lie
tuvių liaudies bei pučiamiesiems 
instrumentams. Sonatą valtornai 
ir vargonams atliko V. Vitartas ir 
B. Vasiliauskas, “Antrąjį pučia
mųjų kvintetą” — fleitistas V. Vi- 
šinskas, obojistas R. Staškus, 
klarnetistas J. Černius, fagotis
tas A. Ancerevičius, valtornis
tas S. Kižys. “Trimis legendomis” 
birbynei ir kanklėms vakaro pro- 
gramon įsijungė kanklininkės — 
L. Naikelienė, N. Karčiauskienė, 
D. Šimakauskaitė ir birbyninin
kas A. Smolskus. Savo pasirody
mą kanklininkės papildė dar ne
girdėtu J. Pauliko kūriniu — “Siui
ta kanklėms”. Vakaro dalyvius 
su kompoz. J. Pauliku supažindi
no ir jo kūrinius komentavo muzi
kologė O. Narbutienė. V Kst
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS: =

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

ANAPILYJE skyrius veikia

T a u p y k i r skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame įį% jb n
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/vlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 %
180-185 d. termin. ind.............. 81/«%
term, indėlius 1 metų............. 8’/2%
term, indėlius 2 metų............. 83/4%
term, indėlius 3 metų............. 91/a%
pensijų s-tą............................... 10 %
spec. taup. s-tą........................ 7’/2%
taupomąją s-tą ........................ 7 %
depozitų-čekių s-tą ................. 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......................  121/2%
mortgičius nuo.................. 11%—13%

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 nariu 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. MOŠŲ TIKSLAS NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

$TEPHAN’S FURS
V 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
O Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

Tel. 533-5454

HOMETARIO Real Estate Ltd.
Insurance Brokers

Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda 7 Prieš mokėdami, pažiūrėkite t mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ.

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

-------__--------------- o----------------------—

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,r Janaviž'ai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Jaunimo — ateitininkų ir skautų atstovai Lietuvos Kankinių šventės procesijoje Anapilyje 1983.V.1. Už vėliavų 
kairėje — priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Esą tenka stebėtis, kad de
monstrantai Kanadoje puola 
tik skraidančių JAV bombų iš
bandymą Albertoje, visiškai 
užmiršdami antrąją medalio 
pusę. Pats J. Andropovas vie
šai yra pareiškęs, kad šis gink
las jau bandomas ir Sovietų 
Sąjungoje. Pasak P. E. Tru
deau, negražu yra pasitikėti 
JAV apsauga Vakarų pasau
liui ir neištiesti Amerikai pa
dedančios rankos, kai susidu
riama su sunkumais. Kaikurių 
kanadiečių antiamerikietišku- 
mas yra tapęs veidmainišku
mu. Jie apsaugos jieško po 
JAV lietsargiu, bet savo ran
kom nenori prisidėti prie to 
lietsargio laikymo. Kadangi 
Sovietų Sąjunga yra stipriai 
apsiginklavusi, vienašališkas 
Vakarų pasaulio nusiginklavi
mas galėtų tapti savižudybe. 
Kovos su diktatūromis istorija 
liudija, kad atsisakymas rizi
kuoti savo gyvybe laisvės gyni
me dažnai tampa tos laisvės 
praradimu, pasiektu be jokios 
garantijos, kad išsaugota gy
vybė išliks nepaliesta. Dėl šios 
priežasties Kanada dabar re
mia kietą Atlanto Sąjungos 
laikyseną santykiuose su So
vietų Sąjunga.

Atvirą P. E. Trudeau laišką 
plačiausiai dienraščio “The 
Toronto Sun” gegužės 12 d. lai
doje komentavo buvęs jo vyr. 
red. P. Worthingtonas. Jis ste
bisi tikrai dideliu ministerio 
pirm. P. E. Trudeau pasikeiti
mu. Esą tas pats P. E. Trudeau 
1969 m., kai Sovietų Sąjunga 
jau buvo užgniaužusi “žmoniš
ko veido komunizmą” Čekos
lovakijoje, norėjo visiškai iš
jungti Kanadą iš Atlanto Są
jungos. Tik anuometiniam 
krašto apsaugos ministeriui L. 
Cadieux pagrasinus atsista
tydinimu, buvo priimtas kom
promisas, pusiau sumažinęs 
kanadiečių karių skaičių At
lanto Sąjungoje, aviaciją iš
jungęs iš atominių ginklų. Pa
sak P. Worthingtono, tas pats

SPORTAS
Iškilus sportininkai

Leonas Rautinšas, Kanados krep
šininkas, NCAA turnyre žaidė 
paskutines rungtynes Sirakūzų 
un-to komandoje. Šias rungtynes 
Sirakūzai pralaimėjo Ohio uni
versitetui 74-79. Leonas įmetė 
16 taškų ir buvo išrinktas geriau
siu komandos žaidėju.

Gegužės 21-22 d.d. Ontario Place 
įvyks “Superstars” varžybos, ku
riose dalyvaus ir L. Rautinšas. 
Kartu su Leonu varžysis keli iš
kilūs Kanados sportininkai: 
Maple Leaves ledo ritulio koman
dos kapitonas Riek Vaive. šuoli
ninkas su slidėmis Horst Bulau ir 
plaukikas Alex Bauman.

Aliukas Žaliauskas sėkmingai 
dalyvavo praėjusios žiemos užda
rų patalpų lengvosios atletikos 
varžybose ir pasiekė du Ontario 
rekordus. Kovo 25 d. įvykusiose 
varžybose šuolyje į augštį jis per
šoko 1.52 m ir šuolyje į tolį — 
4.78 m.

Algis Choromanskis, ilgų nuo
tolių bėgikas iš Hamiltono, da
lyvavo garsiajame Bostono mara
tone. Šiam bėgimui atrenkami ge
riausi šio nuotolio bėgikai. Šiais 
metais Bostono maratone dalyva
vo 7000 bėgikų iš viso pasaulio.

Rimas Karpis, renkant krepši
nio žaidėjus miesto — priemiesčio 
rungtynėms, buvo atrinktas kaip 
9-tas žaidėjas Etobicoke priemies
tyje.

Cliff Young Australijos 61 me
tų ūkininkas, kuris bėgiodavo ap
link ūkį su guminiais batais vari
nėdamas karves, bėgime iš Sydnė- 
jaus į Melburną (875 km nuotolį) 
įveikė per 5 dienas, 14 vai. ir 36 

P. E. Trudeau, lankydamasis 
Sovietų Sąjungoje 1971 m., pa
sirašė draugystės sutartį, 
džiaugėsi Norilsko miestu Si
bire, kur jis yra išaugęs ant 
politinių kalinių kaulų. Esą 
jam tada atrodė, kad valdiniu 
požiūriu nėra jokio skirtumo 
tarp Ukrainos ir Kanados pro
vincijų. Kalėjimuose uždary
tus ukrainiečius disidentus, 
siekusius laisvės Ukrainai, 
jis palygino su bombas sprog
dinančiais PLQ teroristais 
Kvebeke. To vizito metu P. E. 
Trudeau pasisakė už artimes
nius Kanados ryšius su Sovie
tų Sąjunga, nes jie galėtų tap
ti atsvara JAV įtakai Kanado
je, kur ji ypač jaučiama kultū
roje ir ekonomijoje. Savo laiš
ke P. E. Trudeau dabar remia 
JAV apsaugą Vakarų pasau
liui, Atlanto Sąjungą, pasi
sako prieš nuolaidas Sovietų 
Sąjungai, kuri ir tais laikais 
siekė tų pačių tikslų.

Naująjį Ontario finansų mi
nisterio F. Millerio biudžetą 
plačiai išgarsino spaustuvės 
šiukšlių dėžėje dienraščio 
“The Globe and Mail” kores
pondentų surasti korektūri
niai lapai, atskleidžiantys 
nemažą jo dalį. Dienraštis iš 
anksto paskelbė biudžeto dy
dį, deficitą, įmokų sveikatos 
draudai OHIP padidinimą 5%. 
Korektūriniai lapai buvo ati
duoti finansų ministerijai. 
Kaip ir Kanados finansų mi
nisterio M. Lalondo atveju, 
kilo triukšmas, kad F. Milleris 
pažeidė biudžeto slaptumą. 
Opozicinės partijos pradėjo 
reikalauti jo atsistatydinimo. 
Biudžeto spausdinimą priva
čioje spaustuvėje prižiūrėjo 
provincinė Ontario policija. 
Korektūriniai lapai policinin
kų priežiūroje specialia maši
na turėjo būti supjaustyti į 
smulkutėlius skutelius, bet 
jie atsidūrė šiukšlių maiše 
tik perplėšti, lengvai sudeda
mi. Šį įvykį dabar tiria Onta
rio policija, pasiėmusi visus 
spaustuvės šiukšlių maišus.

min. Nors buvo seniausias šiose 
lenktynėse, artimiausią varžovą 
paliko už 40 km ir lenktynes už
baigė dviem dienom anksčiau nei 
kiti pirmykščiuose bėgimuose. A.S.

Lietuviai 1982 metų...
(Atkelta iš 6-to psl.)

2 vai. 47.43 min. Maratone daly
vavo 2.651 bėgikas. Algis atbėgo 
127-tuoju.

Arūnas Gataveckas iš Toron
to tą patį maratoną įveikė per 4 
vai. 01,00 min.

Dr. Kazimieras Čampė dalyva
vo Vašingtono maratone. Pralen
kęs tūkstančius bėgikų, maratoną 
užbaigė per 3 vai. 23 min. Mara
tone bėgo 11.000 bėgikų.

Danguolė Bočkutė iš North- 
glenno, Colo., dziudo varžybose 
Indianapolyje laimėjo sidabro 
medalį. Kartu su JAV moterų rink
tine dalyvavo dziudo varžybose 
Anglijos Londone.

Čikagos mergaičių futbolo ko
manda, retas vienetas lietuvių 
sporte, praėjusio sezono pirmeny
bes užbaigė 4-toje vietoje, iš 16 
rungtynių lietuvaitės laimėjo 5, 
sužaidė lygiomis 5 ir pralaimėjo 
6. Geriausia komandos golamušė 
— Aldona Pleinytė.

1982 metus dera laikyti mūsų 
ledo ritulio kūrimosi pradžia. 
Toronte. Detroite ir Hamiltone 
susirinko lietuviai ledo ritulinin
kai ir pradėjo rungtyniauti. 
Tikėkimės, kad jie pasirodys ir 
vietinėse varžybose.

• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kės Žiburiai”? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

Ateitininkų žinios
Jaunučiai buvo susirinkę ra

šyti straipsnių moksleivių lei
džiamam laikraštėliui ir pasi
ruošti metinei šventei.

Jauniai su vadove S. Undėryte 
surengė iškylą į planetariumą, kur 
smagiai ir naudingai praleido po
pietę.

Koordinacinis komitetas posė
džiavo gegužės 15 d. buvo aptar
ta metinės šventės programa, su
derinta visų vienetų savaitgali
nė Veikla ir pasiskirstyta parei
gomis ruošiant bendrą agapę. Me
tinė šventė įvyks birželio 3-5 die
nomis.

Visi sendraugiai kviečiami da
lyvauti Ateitininkų Federacijos 
premijos įteikimo iškilmėje ge
gužės 29, sekmadienį, 4.30 v.p.p., 
Lietuvos Kankinių par. salėje (po 
šventove). Premija bus įteikta 
kun. Pr. Gaidai už parengimą vei
kalo “Nemarus mirtingasis”.

Patikslinimas. Moksleivių vasa
ros stovykla Dainavoje bus lie
pos 10-17 d.d. (ne 3-17 d.d., kaip 
per klaidą paskelbta “TŽ” 18 nr.).

L. U.

Skautų veikla
• Romuvos valdybos posėdyje 

gegužės 10 d. perrinkti: pirm. ps. 
Marius Rusinas, sekr. G. Kuzmie- 
nė ir ižd. ps. A. Senkus. Komiteto 
pirm. St. Kuzmas savo pranešime 
suminėjo atliktus pagerinimo dar
bus. K-tas po žiemos atradęs sto
vyklavietę patenkinamoje padėty
je. Sudarytos nuomojimo sutartys 
su penkiomis stovyklautojų grupė
mis, kurių pirmoji stovyklaus 
birželio pradžioje. Komiteto pirm, 
pav. — Br. Saplys, vandens siste
mą prižiūri A. Gvildys ir P. Pet
rauskas, virtuvę — j.b. M. Yčas. 
Į Romuvos narius įstojo žymi mū
sų rėmėja O. Indrelienė.

• Nuolatinis skautų rėmėjas 
P. Gulbinskas parėmė Romuvą $50 
auka. Nuoširdus ačiū.

• “Šatrijos” t. “Dainos” dr-vės 
iškyla į Kanados “Wonderland” 
įvyks birželio 5, sekmadienį. Se
sės renkasi Prisikėlimo par. salė
je po 10 v. pamaldų. Grįšime 5.30 
v.p.p. prie L. Namų. Dr-vei vado
vauja v.sk.v.sl. J. Melnykaitė.

• Registracija į sukaktuvinę 
“Aušros” stovyklą yra pats sku
biausias dalykas, kurį reikia 
DABAR visiems atlikti. Č. S.

Vancouver, B. C.
VANKUVERIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ iškilmingai pa
minėjo Motinos Dieną. J papuoš
tą salę gausiai rinkosi Vankuve
rio ir net tolimesnių apylinkių 
tautiečiai ištisomis šeimomis.

Sugiedojus Tautos himną, V. 
Kaulius skaitė paskaitą apie mo- 
tiną-moterį, jos vaidmenį šeimo
je, vaikų auklėjime, šių dienų vi
suomeniniame gyvenime. Tylos 
minute buvo pagerbtos motinos, 
kurių jau nėra gyvųjų tarpe. Sa
lėje esančioms motinoms buvo 
įteiktos gėlės.

Po to įvyko jungtinis Seatlo(JAV) 
ir Vankuverio saviveiklininkų 
pasirodymas. Svečiai, vadovau
jami ponios Z. Petkienės, pašoko 
6 lietuvių liaudies šokius, o van- 
kuveriečių vokalinis ansamb
lis padainavo keletą dainų (va
dovė V. Malerienė).

Nors atliekama programa ir ne
buvo augšto meninio lygio, tačiau 
susirinkusiųjų buvo priimta labai 
šiltai, negailint plojimų. Vado
vai buvo apdovanoti gėlėmis.

Po programėlės visi susėdo prie 
bendro vaišių stalo, kuris buvo 
gausus ir įvairus darbščių ir iš
radingų Vankuverio moterų dėka.

Su svečiais, kurie atvyko su 
atsakomuoju vizitu (Vasario 16- 
sios proga vankuveriečiai lankė
si Seatle), mezgėsi pažintys, įdo
mūs pokalbiai. Kalbant su šokė
jų vadove, paaiškėjo, kad iki pasta
rojo laiko Seatle nebuvo jokio sa
viveiklinio vieneto. Tik atvykus 
gyventi į Seatią energingai ir my
linčiai lietuvišką šokį Z. Petkie
nei, buvo sudarytas lietuvių liau
dies šokių ratelis “Lietutis". Ma
lonu, kad lietuvišką šokį pamilo 
ir šoka kitų tautybių žmonės.

Šio minėjimo išskirtinis bruožas 
yra tas, kad jį pravedė jaunosios 
kartos atstovai: pranešėjo parei
gas atliko R. Gumbelis. savo pa
ruoštą paskaitą skaitė V. Kaulius,

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

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/a% 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 
510,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

Jis atstovauja bendrovei Houssera. 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!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlllctJltP Simpson's, 176 Yonge St.,nnoiaic Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

A.E.LePAGE

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431 
769-9424

gėles įteikė jauniausioji A. Vilei- 
taitė. Gerai organizuotas minėji
mas —- didelis Vankuverio lietu
vių bendruomenės komiteto ir pir
mininko B. Vileitos nuopelnas. 
Jie sugeba j lietuvišką veiklą 
įtraukti ne tik vyresnio amžiaus 
tautiečius, bet talkon kviečiasi 
ir jaunimą, pavesdamas jam atsa
kingas pareigas. Repeticijos vyko 
vyriausios amžiumi dainos mylėto
jos K. Smilgienės namuose, dide
lę dalį organizacinio darbo atli

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 121/2%
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)

ko L. Macijauskienė ir kt. lietu
viškos veiklos puoselėtojai, ku
riems priklauso nuoširdus ačiū.

P. Balnius

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



Suplanuotas “Vilniaus” paviljonas
KLB Toronto apylinkės tarybos posėdis

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis įvyko gegužės 3 d. 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo 28 
tarybos nariai ir organizacijų 
atstovai. Pirmininkavo adv. A. 
Pacevičius, sekretoriavo A. Sun- 
gailienė ir V. Valiulienė. Komi-

Lėšų telkimo komisijos pirm. 
V. Bačėnas pranešė, kad susitarė 
su bankelių vadovybėmis dėl so
lidarumo įnašų perkėlimų pagal 
taupytojų — Bendruomenės narių 
pasirašytus pareiškimus. Planuo
jama rinkti įnašus sekmadieniais1

sijų pirmininkai padarė išsamius 
pranešimus.

“Vilniaus" karalaitės renginio 
pirm. Ž. Šilininkaitė konstatavo, 
kad balandžio 30 d. įvykęs rinki
mų balius buvo sėkmingas, ir ka
ralaitės -rinkimai visuomet sudo
mina jaunimų. Tai jaunimo vaka
ras, kuriame išryškėja ne tik gra
žiausios ir sųmoningiausios ko
lonijos studentės, bet ir paskati
na jas bei kitus įsijungti į bend
ruomenės veiklų.

“Vilniaus" paviljono komisijos 
pirm. V. Šiaučiulienė tarybos na
rius supažindino su šio renginio 
paruošiamaisiais darbais. Pavil
jonas bus atidarytas nuo birželio 
17 iki 25 d. Prisikėlimo parapi
jos salėse. A. Rimkus ir S. Ston- 
čius pažadėjo, kad beisbolo ir 
ledo ritulio komandos tvarkys gė
rimų barų, P. Petrauskas rūpin
sis parodų salės ir įėjimo deko
racijomis, o I. Vitkienė išpuoš 
didžiųjų salę ir kavinę. Šių metų 
tema — lietuviškos pasakos. Pro
gramų atliks “Atžalyno” tautinių 
šokių grupė. Vyriausia lietuviš
kų kepinių organizatorė — L. Ma
žonienė. Didelę problema sudaro 
šeimininkės suradimas ir orkest
ras.

Vasario 16 minėjimo komisijos 
pirm. kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, pranešė, kad k-ja turėjo du 
posėdžius ir aptarė renginio po
būdį. Meninę programų atliks

po pamaldų parapijose ir prašyti 
organizacijų valdybas rinkti juos 
iš savo narių.

Valdybos narys V. Kulnys buvo 
įpareigotas suorganizuoti infor
macijos centrų, spaudos informa
cijų ir kultūrinę komisijų. Jis 
pranešė, kad sudaryta kultūrinė 
komisija: pirm. D. Garbaliaus- 
kienė, A. Jankaitienė, V. Paškie- 
nė ir D. Steponaitienė. Jos tiks
las — koordinuoti kultūrinius 
renginius, sudaryti organizacijų 
renginių sąrašus, paruošti me
džiagų informacijų centrui ir rink
ti bei tvarkyti archyvinę medžia
gų. Jau veikia informacijų cent
ras Lietuvių Namuose, įvestas 
telefonas 532-3312, kurio tvarky
tojas yra A. Vaičiūnas. Jo tikslas 
— teikti informacijas apie Toron
to lietuvių organizacijas, insti
tucijas, spaudų, parengimus ir 
informuoti svetimtaučius. Apie 
Lietuvių Bendruomenės veiklą 
lietuvių spaudai pranešimus pa
ruoš J. Varanavičius ir kanadie- 
tiškai — K. Raudys. V. Kulnio pra
nešimų papildė kultūros komisi
jos pirm. D. Garbaliauskienė, pra
šydama organizacijas paruošti 
renginių sąrašus. Informacijų va
dovas A. Vaičiūnas, paaiškino, 
kad apmokėjimas telefono, archy
vo tvarkymas, inventorius ir ki
tos išlaidos šiais pirmais metais 
kainuos $2,260.00,

Kristui reikia
bendradarbių
Gal Jis kviečia tave?

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

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

Gal nežinojai, kad yra 
lietuvaičių vienuolija, kuri 
veikia Amerikoje ir Kanadoje?
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Posėdis, užtrukęs porą valandų, 
užbaigtas Lietuvos himnu.

J. Varčius

mūsų kolonijos meniniai viene
tai. Minėjimas bus turiningas, 
įdomus ir užtruks tik apie 2 va
landas.

Iš 1983 metų “Vilniaus" paviljono karalaitės rinkinių Toronte. Iš dešinės: 
naujoji karalaitė LETA VAITONYTĖ, buvusi karalaitė RASA RIMKUTĖ, 
karalaitės palydovė ALDONA SENDŽIKAITĖ Nuotr. R. Puterio

Pajieškojimai
Vinco Butkevičiaus įpėdiniams. 

Prieš 40 metų JAV-bėse mirė Vin
cas Butkevičius, žinomas dar kaip 
Vincas Butkevičia ir William 
Butchler. Jis savo $15,000 vertės 
turtų testamentu yra užrašęs bro
liui Adomui Butkevičiui, seseriai 
Marijonai Garčinskienei ir brol

vaikiui Jurgiui Butkevičiui, kurie 
prieš Lietuvos okupacijų gyveno 
Krosnos apylinkėje, Suvųlkų Kal
varijos rajone. Testamento vykdy
tojui iki šiol nėra pavykę įpėdi
nių surasti. įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite kreip
tis: Consulate General of Lithua
nia. 41 West 82nd Street. New York, 
NY 10024, USA.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts international inc

Abiturientų 
išleistuvės

Toronto Maironio mokyklos 
ir Augštesniųjų Lituanistinių Kur
sų abiturientų išleistuvės mokslo 
metų užbaigimo proga įvyko gegu
žės 13, penktadienį, Prisikėlimo 
parapijos salėje. Iškilmėse daly
vavo apie 200 asmenų. Vakaro pro
gramai vadovavo Maironio mokyk
los mokytoja Vaida Kuprevičiūtė- 
Jay. Abiturientus sveikino Toron
to lietuvių mokyklų tarybos pirm, 
kun. J. Staškus, gen. konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas ir KLB 
Toronto apylinkės pirm. adv. Al
gis Pacevičius. Maironio mokyk
los X skyrių baigusiems abiturien
tams diplomus įteikė konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, asistuojamas kla
sės auklėtojos S. Bubelienės ir 
mokyklos vedėjos G. Paulionienės. 
Augštesniųjų Lituanistinių Kursų 
abiturientams, baigusiems XIII 
skyrių, diplomus įteikė konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, asistuojamas 
kursų lektorės G. Paulionienės 
ir kursų vedėjo A. Rinkūno. Šiais 
metais Maironio mokyklos abi
turientų buvo 12, o Augštesniųjų 
Lituanistinių Kursų —8.

Su Maironio mokyklos abitu
rientais atsisveikino klasės auk
lėtoja S. Bubelienė ir geriausiems 
klasės mokiniams įteikė premijas: 
I — Tadui Slivinskui, II — Rimai 
Zavytei ir Rūtai Bacevičiūtei. Su 
abiturientais taipgi atsisveikino 
ir mokyklos vedėja G. Paulionie- 
nė.

Mokyklos abiturientų vardu 
atsisveikino ir padėkos žodį ta
rė Tadas Slivinskas ir Rima Za- 
vytė. Su Augštesniųjų Lituanis
tinių Kursų abiturientais atsi
sveikino kursų vedėjas A. Rinkū- 
nas. Jis taipgi įteikė tris premi
jas geriausiems baigiančios kla
sės mokiniams: I premiją — Da
riui Čuplinskui, II — Violetai Sli- 
vinskaitei ir III — Dainai Kalend- 
raitei. Kursantų vardu atsisveiki
nimo žodį tarė Daina Kalendraitė.

Buvo padėkota ir šiuo metu iš 
tiesioginio auklėjimo darbo pasi
traukusiems šiems mūsų mokyto
jams: M. Gudaitienei, Vaidotui 
ir Žibutei Vaičiūnams, Algiui Vai
čiūnui, Giedrei Čepaitytei ir Ri
tai Radžiūnaitei. Jiems dovanas 
įteikė mokyklos vedėja G. Paulio- 
nienė. Ypatingai graži dovana — 
dail. Dagio skulptūra, vaizduo
janti Donelaičio “Metus”, įteik
ta buvusiam mokyklos vedėjui Vy
tautui Biretai. Dovaną įteikė mo
kyt. A. Nausėdas.

Mokyklos laikraštėlį “Vėjas” 
redagavusiems dovanas įteikė 
mokytojas A. Baziliauskas, o KLB 
krašto valdybos švietimo komisi
jos pirmininkė Gražina Ross įtei
kė rašinių konkurso premiją.

Meninę programą, išryškinan
čią “Aušros” laikraščio sukaktu
vinių metų reikšmę, atliko visi 
abiturientai bendrai. Apie “Auš-

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$100: Rodnės Apylinkės Lie

tuvių Klubas, V. I. Dauginiai, E. 
M. Bumeisteriai, H. G. Lapai; $35: 
Toronto Lietuvių Namų Moterų 
Būrelis; $30: Povilas Bosas, Da
nutė ir Vladas Šaltmirai; $25: Vla
do Pūtvio Šaulių Kuopa Toron
te, P. Ščepavičius; $22: P. Barba- 
tavičius, Tony Janel; $20: M. Du- 
daravičius, Petras Šukys, Pranas 
Baltuonis, V. M. Tamulaičiai; $16: 
Dr. J. Sungaila; $12: Vladas Ar
malis, J. Kralikauskas; $11: Po
vilas Rožaitis.

$10: Irena Šatrienė, Juozas Gi
rėnas, A. J. Štreimikis, Teresė 
Murauskienė, Pranas Mickus, L. 
Adomavičius, J. Kudaba.

$8: Veronika Stakėnas; $7: A. 
Kilinskas, Vladas Stropus, J. Šim
kus.

$5: V. Mikalonis, P. Dalinda, 
Leonas Valiukas, M. Andriuškevi
čius, Gražina Juodeikienė, J. Kul
bokas, Vladas Bakūnas, Juozas 
Cibulskas, V. Buteikis, Jurgis Ka
ralius, Vai. Kutkevičius, Jonas 
Dunčia, Jonas Treška, Elena Jo- 
kubilius, V. Zauka, Romualdas 
Isdūnis.

Elgeta ir praeivis
■ /

— Susimildamas, duokite 
nors dešimtuką, — kreipėsi 
elgeta į praeivį.

— Dvokiate alum, tarytum 
alaus statinė!

— Negi vargšas žmogus gali 
kvepėti brangiu šampanu, — 
atsikirto elgeta.

$4: Martinas Kupris; $3: Pra
nas Juozaitis, A. Gužiauskas, V. 
Novog, B. Mašalaitis, Jonas Bu
kauskas, dr. D. Gottschalk, An
tanas Žiūkas, P. Piečaitis, Sta
sys Bužinskas, Kazys Ambrasas.

$2: Feliksas Bočiūnas, Juozas 
Jurkus, A. Petkevičius, Antanas 
Vizgirda, Juzė Žiogienė, Elena 
Valiukonienė, A. Stankevičius.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė:
$30: T. Falkauskas; $27: Vladas 

Jokūbaitis, Zenonas Tumosa, V. 
Motiekonis, M. Rybienė; $25: V. 
Melnykas, J. Dransutavičius, Povi
las Rožaitis, Jonas Jurkonis, E. 
Dulkienė, F. Burzdžius, J. Petro
nis, K. P. Budrevičius, Aleksas 
Bartkus, A. Dudaravičius, Povi
las Bosas, M. Andriuškevičius, 
Vytautas Izbickas, Gražina Dre- 
šerienė, Juozas Malskis, O. Yur- 
kienė, Liuda Stulginskas, V. Pe
čiulis, Helen Reder (Mrs.), P. Bar- 
batavičius, V. Mačiunskas, And
rius Čerškus, A. Žiobakas, dr. J. 
Petrikonis, Stasė Vaičekauskas, 
Jonas Mickevičius, Kostas Jasu- 
davičius, Tony Janel, Vytautas 
Morkūnas, A. Tarvydas, Aldona 
Zailskaitė, B. Galbuogis, A. 
Krausas, V. Povylius, VI. Moc
kus, S. V. Vaitkus, Vladas Ar
malis, Jonas Linkūnaitis, B. Pa
kulis, dr. N. G. Nogės, Pranas 
Karalius, Adolfas Simanavičius, 
Kęstutis Valantiejus; už dvejus 
metus po $25 rėmėjo prenumera
tą atsiuntė Leo Statkus.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

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

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

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

(305)626-7406

ros” praeitį kalbėjo Augštesnių
jų Lituanistinių Kursų abiturien
tas Darius Čuplinskas, “Aušros” 
poetus deklamacine pyne apibūdi
no Maironio mokyklos abiturien
tai, o apie dabartinę pogrindžio 
“Aušrą” kalbėjo Augštesniųjų 
Lituanistinių Kursų abiturientė 
Violeta Slivinskaitė. Programa 
buvo užbaigta visiems choru de
klamuojant “Lietuviais esame 
mes gimę”.

Po meninės dalies visi sėdo prie

CHOICE 
IN THE

“ALL THE

p. Gataveckienės skaniai pagamin
tų vakarienės valgių, kuriuos pa
laimino Maironio mokyklos kape
lionas kun. L. Januška, OFM. Bai
giamąjį padėkos žodį tarė mokyk
los tėvų komiteto pirm. Donatas 
Karosas, pranešdamas kad Toron
to Lietuvių Namai Maironio mo
kyklai paskyrė $1,000. St.

MASKELL INSURANCE
WORLD’

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

1983 m. gegužės 23 d. yra 
Viktorijos Diena ir karalienės gimtadienis
1983 m. gegužės 23 d. atmatos nebus išvežamos. 
Reguliarus pirmadienio (gegužės 23) atmatų išvežimas 
bus atliktas antradienį. — gegužės 24 dieną.
Reguliarus antradienio (gegužės 24) atmatų išvežimas 
bus atliktas trečiadienį — gegužė 25 dieną.
Gegužės 25, trečiadienį, nebus išvežami laikraščiai 
ir sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį—birželio 1 dieną.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Kovo mėnesį buvo surinkta 327 tonos laikraščių, 28 
tonos stiklų ir 7 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų 
teirautis telefonu 947-7742.

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

1 983 metų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

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.

Y I M E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

te/. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Pasaulio lietuviu ledo ritu
lio žaidynėse Toronte gegužės 
14 d. I v. laimėjo Montrealis, 
II — Torontas (antroji koman
da), III — Hamiltonas. Žaidy
nėse dalyvavo 8 komandos iš 
Kanados ir JAV. Vakare Lie
tuvių Namuose įvyko sporto 
vakaras, kuriame buvo įteik
ti medaliai laimėtojams. Daly
vių buvo pilna LN salė. Visi 
džiaugėsi gerai pavykusiomis 
pirmomis tokio masto lietuvių 

i ritulio žaidynėmis. Tai spor- 
Ito šaka, kurion lietuviai įžen- 
Įgė organizuotu būdu. Plačiau 
Į— kitame “TŽ” nr.

V. Adamkus, JAV gamtosau
gos pareigūnas ir Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių ko
miteto pirmininkas iš Čika
gos, dalyvavo pirmose pasau
lio lietuvių ledo ritulio žai
dynėse Toronte gegužės 14 d. 
ir įteikė medalius b e i tau
res. Ta proga jis aplankė Ana
pilį ir “T. Žiburius”. Jis gė
rėjosi gana geru lietuvių le
do ritulio komandų žaidimu ir 
apie rungtynes padarė išsamų 
pranešimą per Čikagos lietu
vių radijo programą “Margu
tis”, kurią jis globoja. Kaip 
JAV gamtosaugos augštas pa
reigūnas jis dažnai lankosi 
Kanadoje, ypač Toronte.

Rašytojo Kralikausko Kny
gai Išleisti Komitetas, užsimo
jęs paremti naują kanadiečio 
laureato leidinį “Ąžuolai pi
liakalnyje”, laiškais kreipėsi 
į lietuvių institucijas ir pa
vienius asmenis, prarydamas 
prisidėti prie išleidimo. Jau 
gana duošniai atsiliepė visa 
eilė asmenų ir institucijų. Dar 
laukiama atsiliepiant ir kitų. 
Netrukus bus paskelbtas auko
tojų sąrašas.

A. a. Jono Tumosos atmini
mui A. E. Liorencai paaukojo 
“T. Žiburiams” $20.

A. a. Tomo Prakapo atmini
mui Marija Skučienė “T. Žibu
riams” paaukojo $15.

Peel daugiakultūrės tarybos 
pirmininke Mississaugoje iš
rinkta italų kilmės Alba Fal- 
coni, koordinatore — Barbara 
Horvath. Pastarosios telefo
nas: 273-4878 nuo 8.30 v.r. iki 
4.30 v.p.p.

Anapilio knygyne gauta St. 
Raštikio “Lietuvos likimo ke
liais”— $21.50; Br. Railos “Rai
bos agavos'’ — $11.50. Knygynas 
veiks visą popietę kapinių lan
kymo dieną —gegužės 29.

Patikslinimas. “TŽ” 18 nr. 
žinutėje iš Lietuvos “Tiltai 
per Nerį”, paminėta vietovė 
Skiruliai; turi būti — Skaru
liai. Atitaisyti prašė buvusi 
tos vietovės gyventoja “TŽ” 
skaitytoja.

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

Lietuvių Kredito Unija “Li
tas” Montrealyje, dėkodamas 
už “TŽ” paslaugas informaci
jos srityje, atsiuntė $100 au
ką.

A.a. Stasio Sabaliausko at
minimui Izabelė ir Aleksas 
Butvydai, Windsor, Ont. “T. Ži
buriams” paaukojo $10.

Lietuvių pensininkų klubo 
rengta išvyka Otavon į tulpių 
festivalį neįvyko. Ateityje nu
matytos šios išvykos: į “Africa 
Lion Safari”, Perry Sound, 
Cambridge, Stratfordą. Visos 
išvykos bus vienos dienos. Pen
sininkų namų statyba Toronte 
vyksta sparčiai. Grįžę pensi
ninkai iš rudeninių išvykų ga
lės pailsėti naujuose pensinin
kų namuose.

Visuomenės veikėjo St Jo
kūbaičio vardinėse gegužės 7 
d. dalyvavo gausus būrys tau
tiečių iš Toronto ir kitų vie
tovių, Toronto miesto tarybos 
narys Ben Grys ir kiti svečiai. 
Pobūvio programai vadovavo 
Z. Gedminas iš Hamiltono. 
Sveikino V. Pūtvio šaulių kuo
pos vardu J. Šarapnickas, spor
to klubo — B. Savickas, S. Ja- 
gėla ir kt. Varduvininkas vi
siems padėkojo už linkėjimus.

Komunistų laikraštis “Lais
vė”, leidžiamas Niujorke, Ka
nados žinių skyriuje 1983.IV. 
15, išspausdino ilgoką John 
Morkio rašinį, kuriame džiau
giamasi buvusio komunistų 
laikraščio “Liaudies Balsas” 
redaktoriaus Jono Ylos pager
bimu. Esą jis už nuopelnus 
“lietuvių visuomenei” ir “vi
sam miestui” buvo pagerbtas 
Toronto miesto valdybos ir žur
nalo “Polyphony”, kur išspaus
dintas prof. R. F. Harney 
straipsnis ir pasikalbėjimas 
su juo. Deja, niekur nesako
ma, kad “LB” redaktoriaus 
nuopelnai ribojosi tiktai ko
munistinio nusistatymo lietu
viais ir Maskva. Tuo būdu skai
tytojai, ypač kitataučių visuo
menė, yra klaidinama, nes ko
munistinio laikraščio redakto
rius vaizduojamas kaip visų 
lietuvių veikėjas. Į tokius da
lykus turėtų reaguoti Kanados 
Lietuvių Bendruomenė. Skt.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielai krikš

to mamai Valentinai Dalindienei 
už suruoštą man tokį puikų merg
vakarį ir ponioms rengėjoms už 
visą darbą, ruošiant gražias vai
šes. To vakaro nuotaiką ir jūsų 
šiltus linkėjimų žodžius ilgai pri
siminsiu.

Esu giliai dėkinga visoms ren
gėjoms ir viešnioms, dalyvavu
sioms ir negalėjusioms dalyvauti, 
už gražias ir vertingas dovanas, 
kurios man ir Robertui visuoment 
primins lietuvišką jūsų nuošir
dumą.

Dėkinga - Vida Bumbulytė-White

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai*

TorontTontado jstai9°S (416) 231-4138i oronro, untario
M8X 1C5 namų 249-2637

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

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

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

Ei T? T? Q T-T T? R insurance &I JEI U 0 JLJLEj JLI REAL ESTATE BROKERS

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

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

ĮNSURANCf ★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario



10 psi. . Tėviškės Žiburiai . 1983. V. 19 — N r. 20 (1735)

TO ROM T ©"t
M MONTREAL

Anapilio žinios
— Pamaldos Wasagoje bus lai

komos gegužės 22, Sekminių die
ną, 11 v.r., Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės patalpose ilgojo sa
vaitgalio proga. Reguliarios pa
maldos Wasagoje sekmadieniais 
prasidės birželio 19 d., 11 v.r.

— Registracija j jaunų šeimų 
stovyklų baigiasi gegužės 20 d. 
Registruotis pas D. Pranaitienę 
tel. 762-1482.

— Šv. Tėvo labdaros darbams 
praėjusį sekmadienį surinkta 
$322.00.

— Nauji paminklai lietuvių ka
pinėse bus šventinami kapinių 
lankymo dieną — gegužės 29 po 
3 v.p.p. Mišių.

— Mišios gegužės 22, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a Adomą Urna- 
vičių, 11 v.r. — už a.a. Juozą Pu- 
zyrą; Wasagoje — 11 v.r. už a.a. 
Justiną Pikšilingį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gegužės 22 d., 9.30 

v.r., laikys kun. P. Dilys.
— Šv. Rašto apmąstymai — gegu

žės 19 ir 26 d.d., 7.30 v.v., švento
vėje.

— Moterų draugijos ruošiama 
gegužinė-piknikas įvyks liepos 
17 d., Clairville parke, Orchard
view rajone. Pradžia su pamaldom 
11 v.r.

— Dainų šventės ir sinodo su
važiavimo proga Čikagoje užsakyti 
du autobusai. Registruotis pas 
V. Dauginį 533-1121.

— Galintieji apnakvydinti Aust
ralijos sportininkus arba jaunimo 
kongreso atstovus prašomi skam
binti M. Dabarienei 536-1433 ar
ba kun. P. Diliui 588-1130.

Lietuvių Namų žinios
— Gegužės 10 d. LN visuomeni

nės veiklos komitetas buvo su
sirinkęs aptarti 1983-84 m. veiklos 
gairių. Dalyvavo 19 asmenų.

— LN valdybos rūpesčiu nuo ge
gužės 15 d. teikiamas patarnavi
mas lietuviams, turintiems socia
linių problemų. Patarnavimus ir 
patarimus teiks Loreta Lenauskai- 
tė. Kreiptis darbo valandomis pas 
A. Vaičiūną tel. 532-3311, vaka
rais pas V. Kulnį tel. 769-1266.

— Gegužės 7 d. LN dainos viene
tas koncertavo Hamiltone “Drau
gystės” baliuje. Koncertas gra
žiai pavyko. Dabar dainos viene
tas ruošiasi dainų šventei Čika
goje.

PARDUODU sofą, mažą sofą, mie
gamąją sofą. Skambinti tel. 638- 
3171,663-9096 Toronte.

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.

DĖMESIO, KELIONIŲ MĖGĖJAI! 
Aplankysime Austriją, Vengriją, 
Jugoslaviją ir Italiją. Kelionė 
truks 17 dienų. Iš Čikagos, įskai
tant viešbučius, pusryčius ir va
karienę — 1795 dol. Išskrendame 
rugsėjo 18 dieną. Informacijai 
telef.(312) 778-2023 Čikagoje.

PASIRUOŠKITE VASARAI! Ge
riausias kremas ir apsauga nuo sau
lės nudegimo “Aloe Suntan Lotion”. 
Gaunamas pas V. Aušrotą 242-3648 
(sekmadieniais-Anapilio knygyne).

PARDUODAMAS Westone moder
nus keturių miegamųjų namas su 
garažu ir įrengtu rūsiu. Kaina — 
$105,900. Skambinti Birutei Spu- 
dienei tel. 431-5462 arba 445-9469 
A. E. LePage Real Estate.

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

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

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

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

F O T O G R A F A S
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 15, sekmadienį, Mai

ronio mokyklos mokiniai mokslo 
metų užbaigimo proga organizuo
tai dalyvavo 10 v. Mišiose.

— Kapų lankymo dieną — gegu
žės 29 bus šventinami paminklai 
kapinėse prieš ir po 3 v.p.p. Mi
šių.

— Pakrikštyta: Daina-Laura, Al
girdo ir Ritos Beresnevičių duk
relė.

— Labdaros sekcija vėl pasiuntė 
į Lenkiją lietuviams 27 siuntinius 
(iš viso 420). Siuntinių persiun
timo išlaidoms padengti Z. Didž- 
balienė paaukojo $20.

— Prie stovyklavietės paruoši
mo darbų dirbo P. Skrupskas, A. 
Arlauskas ir sekcijos pirm. K. Ša- 
počkinas. Reikia daugiau talkinin
kų šeštadieniais. Skambinti K. 
Šapočkinui 762-0455.

— Registracija jaunų šeimų sto
vyklai iki gegužės 20 d. pas D. 
Pranaitienę 762-1482.

— Parapijai aukojo: a.a. E. Bei- 
norienė (testamentu) $1,000, E. G. 
Kuchalskiai $100, A. Z. Stančikai 
$100, M. Žemaitienė $50; Motinos 
Dienos novenos proga: N. Liačie- 
nė $100, J. Jonaitienė $100. “Share 
Life” vajui praėjusį sekmadienį 
surinkta $1,234.75.

— Mišios gegužės 22, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Elzę Šimkienę, 9 
v.r. — už gyv. ir mir. motinas (no
vena), 10 v.r. — už Joną Dambraus
ką ir muzikos salėje už Eugenijų 
Vitartą, 11.30 v.r. — už parapiją, 
7 v.v. — už Kazimierą Adomavičių.

Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubo moterų būrelio su
sirinkimas — gegužės 20, penk
tadienį, 1 v.p.p., Lietuvių Na
mų Gedimino pilies menėje. 
Bus aptariami einamieji reika
lai ir ateities veiklos gairės.

Valdyba.
Religinio-visuomeninio po

būdžio demonstraciją gegužės
22, sekmadienį, rengia Queens
way Cathedral (pentakostalis- 
tų) ir kviečia dalyvauti visas 
sovietų pavergtų kraštų tauty
bes. Bus reikalaujama paleisti 
Sov. Sąjungoje kalinamus sąži
nės kalinius — krikščionis ir 
žydus. Demonstracija prasidės 
3 v.p.p. Rotušės aikštėje ir žy
giuos Toronto gatvėmis iki par
lamento rūmų. Kalbėtojų tar
pe bus žymių asmenų iš Kana
dos ir JAV. Demonstracijoje 
kviečiami dalyvauti ir lietu
viai, nes pavergtų kraštų eilė
je bus minima ir Lietuva. Tele
fonas informacijai: 255-0141.

Prisikėlimo parapijos ban
kelis bus uždarytas gegužės
23, pirmadienį.

Estų labdaros komitetas 
gegužės 27, penktadienį, 8 v.v., 
Estų Namuose (958 Broadview 
Ave.) rengia koncertą, kurio 
pelnas skiriamas neseniai iš 
Estijos imigravusiam muzikui 
Arvo Part paremti. Įėjimas — 
$7, studentams ir pensinin
kams — $5. Rengėjai kviečia 
dalyvauti ir lietuvius.

Pavasarinis lietuvių kapi
nių lankymas — gegužės 29, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Kapinėse 
bus koncelebracinės Mišios su 
domininkono kunigo Tomo 
Žiūraičio pamokslu. Po kapi
nių lankymo pamaldų 4.30 
v.p.p. — premijos įteikimo iš
kilmė Lietuvos Kankinių para
pijos salėje (žiūr. skelbimą), 
užkandžiai didžiojoje Anapi
lio salėje.

A. a. Magdalenos Daniliaus
kienės atminimui S. V. Balse
vičiai, V. V. Radžiai ir S. G. Mi
talai iš Otavos “T. Žiburiams” 
paaukojo $30.

Kanados ukrainiečių meno 
fondo vadovybė š. m. gegužės 
12 d. savo patalpose, kur yra ir 
ukrainiečių meno galerija, su
kvietė etninių grupių spaudos 
atstovus, kad galėtų plačiau 
painformuoti apie vokalinį uk
rainiečių bandūristų ansamb
lį, kuris su gastrolėmis keliau
ja per JAV. Paskutinė gastro
lių vieta — Torontas. Jis čia 
pasirodys gegužės 28 d., 7.30 
v.v., Massey Hall, 178 Victoria 
St. Sukviestų spaudos atstovų 
posėdį pradėjo to fondo koor
dinatorius S. J. Kalba. Jis su
pažindino su bandūristų an
sambliu, kurs gyvuoja jau 65- 
sius metus, turėdamas 70-75 
narius. Bandūristų ansamblis 
pradeda programą su “God 
Bless America”. Į to ansamb
lio koncertą Toronte įėjimo bi
lietai: $15, $12, $10 ir $8. Bilie
tai gaunami Massey Hall bilie
tų įstaigoje ir kitose institu
cijose. Minėtoje spaudos kon
ferencijoje “TŽ” atstovavo J. 
Vaičeliūnas. Dalyvavo apie 10 
įvairių laikraščių atstovų.

Knyga “NEMARUS MIRTINGASIS” 
(arkivyskupas Teofilius Matulionis) laimėjo $2000 premiją. 
Jos įteikimo iškilmė rengiama š.m. gegužės 29, sekmadienį, 4.30 v.p.p.

(po kapinių lankymo pamaldų) Lietuvos Kankinių parapijos salėje 
(po šventove) Anapilyje.

PROGRAMOJE: premijos komisijos pirmininko 
kun. dr. Tomo Žiūraičio, OP, iš Vašingtono 
žodis, prof. Antano Musteikio iš Buffalo 
pranešimas apie "Nemarų mirtingąjį”, vaizdai 
skaidrėse iš arkiv. Teofiliaus Matulonio gyvenimo.

Premijos mecenatas — kun. dr. J. Prunskis, 
jos skyrėjas — Ateitininkų Federacija per 
vertintojų komisiją, premijos gavėjas — kun. 
Pr. Gaida, įteikimo iškilmės rengėjas — spe
cialus ateitininkų komitetas.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!
Ta proga bus galima įsigyti premijuotą knygą papiginta kaina.

Šviesioji
valanda

rašytojo Keith Winteho veikalas lietuvių kalba bus vaidinamas

Toronto Lietuvių Namuose 
(1573 Bloor Street West)

š.m. birželio 5, sekmadienį,
3 valandą po pietų

Vaidins Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras”, kviečiamas Toronto 
lietuvių teatro “Aitvaras". Įėjimas - $5.00. 
Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti.

IbOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOCCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCM 1

Paskutinis paraginimas registruotis

šeimų stovyklai - atostogoms
10 Stovykla prasidės š.m. liepos 30, šeštadienį, UvOy 2 v.p.p. ir baigsis rugpjūčio 6, šeštadienį, 12 v.

VIETA: Franciscan Father’s Camp, New Wasaga Beach, Ontario, Canada 
Kaina: šeimai nakvynė ir patalpos vienai savaitei $60.00. Maistas vienai savaitei: suaugusiam $50, 
vaikui 7-11 m. $35, vaikui 4-6 m. $25, vaikui 2-3 m. $10, vaikui žemiau 2 m. — nemokamai.
PROGRAMA: užsiėmimai priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų grupėms, sportas suaugu
siems, gražus paplūdimys, šeimininkių pagamintas maistas. Nakvynė - barakuose arba nameliuose. 
Informacijos ir registracijos blankų reikalu skambinti: Dana Pranaitienė Toronte (416) 762-1482.

Rengia — Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

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

įvyks dvi vaikų stovyklos:
2. liepos 17-30 dienomis 
vaikams 6-16 metų amžiaus, 
laisvai kalbantiem lietuviškai

1. liepos 3-16 dienomis
vaikams 6-16 metų amžiaus, mažai 
ar visai nemokantiems lietuviškai
Programa paruošta atsižvelgiant į vaikų amžių, lietuvių kalbos mokėjimą ir įdomumą.
Registracija — nuo balandžio 17 iki birželio 1 dienos.
Kadangi bus daug stovyklautojų iš įvairių miestų, vieta garantuojama tiktai tiems, kurie 
per tą laiką bus užsiregistravę. REGISTRACIJOS reikalais1 skambinti 

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

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

> F

_____

— arba rašykite:

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.

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. 667-8260 arba 667-8280 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:

kurios dirbs pamainomis ir gyvens atskiruose kam
bariuose po dvi ar tris. Šeimininkės jokio stovyklinio 
mokesčio nemoka. Visi jų vaikai moka tik registracijos 
mokestį $62.50. Stovykla prasidės liepos 31 d. ir 
baigsis rugpjūčio 13 d. Suinteresuotos kreipiasi į
Marių Rusiną telefonu 622-2831 Toronte.

710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty- 
pias j ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

! “N. Lietuvos” spaudos bendro-
' vės visuotinis akcininkų susirin- 
1 kimas įvyko gegužės 1 d. Išrinkta 
i nauja valdyba, vėliau pasiskirs- 
! čiusi pareigomis: pirm. J. Šiau- 
; čiulis, vicepirm. Pr. Paukštaitis, 

sekr. Aug. Mylė, ižd. L. Balaišis, 
i ūkio reikalams V. Barauskas, pa- 
! rengimams Pr. Dikaitis, ryšiams 
J su Torontu L. Girinis. Tarp kit

ko, susirinkimas nutarė “N. Lie- 
i tuvos” laikraštyje įvesti nors ir 
' nereguliarią lietuviškos veiklos 
i skiltį anglų kalba.

Lituanistinės mokyklos abi
turientų išleistuvės įvyko gegu- 

’ žės 7 d. seselių namuose. Buvo net 
aštuoni abiturientai: A. Celtoriū- 
tė, L. Čičinskaitė, V. Jurkus, A. 
Lukoševičiūtė, L. Lukoševičiūtė, 
D. Mickutė, M. Niedvaras ir M. 
Valinskas. Panašios išleistuvės 
bus tik pro trejų metų, nes tik ta
da mokykla susilauks naujų abitu
rientų.

Oficialią dalį atliko mokyklos 
vedėja M. Jonynienė. Atsisveiki
nimo kalbas pasakė mokyklos ka
pelionas kun. J. Aranauskas, SJ, 
seselė M. Palmira, KLB Montrea
lio apyl. valdybos pirm. V. Pie
čaitis, valydbos narys švietimui 
P. Adamonis, “Lito” vedėjas Br. 
Niedvaras, tėvų k-to pirm. S. Bar
šauskas ir mokytojas L. Staške
vičius. Abiturientai gavo dovanų 
po gėlę ir lietuvišką lėlę. Abi
turientų vardu V. Jurkus gražiu 
žodeliu visiems padėkojo ir moky
tojus papuošė gėlėmis. Iškilmės 
baigtos vaišėmis.

Mokykla ateinančiais metais tu
rės susirasti naują vedėją, nes 
po 25 metų darbo M. Jonynienė pa
braukė. 4
ĮDr. St. Daukša gegužės 4 d. s u-l 
/situokė su prancūzų kilmės kana-l 
■ diete. /

Rasa Lukoševičiūtė gegužės 8 d. 
Motinos Dienos minėjime Winni- 
pege skaitė paskaitą.

Motinos Dienos minėjimą, ge
gužės 8 d. AV par. salėje pradėjo 
KLB Montrealio apyl. valdybos na
rė Julija Adamonytė ir pakvietė 
visus dalyvius sugiedoti “Mari
ja, Marija”. Pagrindiniu kalbė
toju buvo hamiltonietis stud. 
Andrius Valevičius, SJ, neseniai 
atsikėlęs Montrealin iš V. Vokie
tijos tolimesnėms studijoms. Jis 
iškėlė motinos besąlyginę meilę 
savo vaikams, motinos kilnumą 
bei šventumą, nepamiršo priminti 
ir tų motinų, kurios dėl savo kar
jeros ar asmeniškų malonumų nuo 
tų dorybių yra nutolusios.

AV biuletenis skelbia šiuos jau
nuolius, besirengiančius santuo
kai: Vida J. Morkūnaitė su Eve
rett Voss, Rūta Stankevičiūtė

Sukaktuvinei LSS
“Aušros” stovyklai

reikia

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 liečia Kvebeko provinciją.

f TTAč montrealio lietuviu Ii* t An kredito unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5627

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

šeimininkių $1,000.00
.... 8.75%

Certifikatai: min......
1 metų .............

Terminuoti Indėliai:
1 metų .............
180-364 d.......
30-179 d.........
Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios...........
su drauda ..................

Čekių sąskaitos .............. 

8.50%
7.75%
7.25%

7.25%

SPRINGHURST VASARVIETĖJE, 
49 gatvėje, parduodamas žemės 
sklypas 110” x 142". Skambinti va
karais tel. 924-0419 Toronte.

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

su Gerard Lebeuf, Daneta Stanke
vičiūtė su Albertu Skuču ir As
ta Kličiūtė su Linu Staškevičium.

Otavos “Ramunėlės”, vad. R. 
Šiūlytės, akompanuojant L. Luk
šaitei, savo dainomis labai pati
ko minėjimo dalyviams, kurių 
susirinko arti 200.

Pabaigoje KLB Montrealio apyl. 
valdybos pirm. V. Piečaitis visas 
“ramunėles” apdovanojo gėlėmis 
ir padėkojo visiems programos 
dalyviams. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to — kavutė. B.S.

Montrealio arkivyskupas P. Gre
goire pradėjo domėtis lietuviais 
po Šv. Kazimiero parapijos 75- 
rių metų sukakties iškilmių, ku
riose atnašavo Mišias gausiai su
sirinkusiems lietuviams. Po po
kalbio su iškilmėse dalyvavusiais 
lietuviais kunigais arkivyskupas 
pareiškė daugiau sužinojęs apie 
Lietuvą bei lietuvius per pus
valandį nei per visą gyvenimą. 
Po iškilmių jam buvo nusiųsta 
informacinės literatūros apie 
Lietuvą prancūzų ir anglų kalbo
mis. Padėkos laiške rašo: “Malo
niai prisimenu mūsų susitikimą 
Šv. Kazimiero parapijoje. Ten 
pajutau didelį norą daugiau su
žinoti apie lietuvius. Su dide
liu paslaugumu man atsiuntėt la
bai įdomią dokumentaciją. Dėko
ju labai nuoširdžiai”.

Sol. Ginos Čapkauskienės nau
joji muzikos plokštelė jau baigia
ma gaminti ir š. m. gegužės mė
nesio pabaigoje jau turėtų išvys
ti pasaulį.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Sek
madienis, skirtas motinoms pa
gerbti, mūsų parapijoje prasidė
jo sudėtinėmis Mišiomis už mo
tinas. Pamaldų pradžioje buvo 
skaitomos motinų pavardės, už 
kurias buvo skirta auka. Labai 
gražų pamokslą apie lietuvę mo
tiną pasakė klebonas kun. St. Ši
leika: “Motinos meilė, kaip ir pa
ties Dievo, lydi mus visą gyveni
mą, ar mes esame to verti, ar ne.” 
— Salėje jau penktadienį prasidė
jęs bazaras truko 3 dienas. Paty
rusi organizatorė Elvyra Ruselie- 
nė, talkinama par. komiteto ir at
skirų parapijiečių, puikiai viską 
tvarkė. Teko girdėti, kad parapi
jai per tas tris dienas gauta ke
li tūkstančiai dolerių pelno. — 
Birželio 18 d., 3.30 v.p.p., A. Var
tų par. šventovėje — Danetos Stan
kevičiūtės ir Alberto Skučo su
tuoktuvės. — Po operacijos namuo
se sveiksta Jurgis Verbickas. — 
Keturių savaičių Antano Smito 
mirties sukakčiai prisiminti žmo
na Teofilija par. chorui surengė 
vaišes. Choras aukojo Mišias už 
velionį. Sk.

DUODA 
PASKOLAS:

nekilnojamo 
turto, 
asmenines Ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
apdraustos 
iki $10,000


