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Nepaliekame pėdsakų
Sena lietuvių imigracija Šiaurės Amerikoje, ypač 

JAV-se. Kanadoje jinai yra jaunesnė, bet nelabai žymiai. 
Ir vieno, ir kito krašto lietuvių imigracija yra poros šimt
mečių senumo. Jaunosios kartos pradeda vis plačiau do
mėtis savo tėvų ir senolių praeitimi, ypač dabar — savo 
šaknų jieškojimo laikotarpyje. Deja, tie jieškotojai ne
daug ką randa, nes lietuvių imigracija Š. Amerikoje te
bėra mažai ištirta sritis. Tiesa, yra vienas kitas istorinis 
veikalas, bet jie toli gražu neatskleidžia pilno vaizdo. Sa
koma ir rašoma, kad Š. Amerikoje yra vienas milijonas 
lietuvių kilmės gyventojų. Kaikurie mano, kad tokių yra 
net du milijonai. Kai palygini parašytus veikalus apie 
lietuvių imigraciją Š. Amerikoje su tais skaičiais, matai, 
kad čia padaryta labai nedaug. Šiek tiek geresnė padė
tis yra JAV-se, kur yra žymiai daugiau lietuvių moksli
nių pajėgų, bet Kanadoje vaizdas labai skurdus. Lietu
vių imigracijos sritis yra labai mažai paliesta. Pirmas 
platesnio masto bandymas buvo atliktas 1967 m. — iš
leista knyga “Lithuanians in Canada”. Tiesa, tai gražus, 
naudingas darbas, bet jis yra daugiau informacinio po
būdžio, užsimojęs pateikti kitataučiams bendrą vaizdą 
apie lietuvius Kanadoje ir jų tėvynę Lietuvą. Ta knyga 
gerai atliko savo vaidmenį, bet ji nėra pilna Kanados lie
tuvių istorija.

DABARTIES reikalavimai yra žymiai didesni — 
norima pilniau pažinti tautinių grupių imigraci
jos istoriją. Tam reikia tiriamojo darbo, atlieka
mo pasiruošusių žmonių, būtent, istorikų ir sociologų. 

Kitos tautinės grupės, ypač gausesnės, tokių žmonių turi. 
Kai pavartai tos srities periodinius leidinius, pamatai 
daugybę straipsnių imigracijos klausimais. Deja, ten ne
gali užtikti lietuviškų pavardžių. Apie lietuvius nieko 
nerašoma arba jeigu kas iš kitataučių ir parašo, tai krei
vai, tendencingai. Kai į tokius straipsnius lietuvis skaity
tojas bando reaguoti, gauna atsakymą, esą tokia tiktai 
medžiaga turima. Tuo norima pasakyti, kad lietuviai per- 
mažai domisi savo imigracijos istorija. Pvz. Toronto uni
versiteto istorijos profesorius R. F. Harney laiške “TŽ” 
redakcijai rašo: “Mane liūdina ypač štai kas: mes (t.y. 
archyvas, Red.) egzistavome daugiau kaip šešerius me
tus, bet gavome labai mažai medžiagos hpie pokario lie
tuvių patirtį Kanadoje. Turėjome pokario bendruome
nės vaikų . . . dirbusių mūsų istorijos draugijai, tdčiau 
jie nedaug medžiagos bei žodinės istorijos tepajėgė su
rinkti. Kai palyginu istorinį tyrimo darbą lenkų ir ukrai
niečių bendruomenėse, atliekamą mokslininkų, jau
nesnių nei 40 metų amžiaus, imigravusių arba Kanado
je gimusių, su naujomis lietuvių mokslo pajėgomis Š. 
Amerikoje, — imu baimintis, kad niekad neturėsime 
rimtų šaltinių ir istorijos apie gausius didelius žmones, 
atvykusius Š. Amerikon ir palikusius svarius įnašus Ka
nados bei JAV gyvenime”.

TAI SKAUDŪS žodžiai, bet teisingi. Galime pri
kišti minėto profesoriaus straipsniams spaudoje 
apie lietuvius objektyvumo stoką, bet turime prisi
pažinti neatlikę savo pareigos mokslinėje srityje. Visų 

pirma yda yra ta, kad mokslinis lietuvių prieauglis ma
siškai pasuko praktinių profesijų linkme. Dėlto turime 
daug gydytojų, inžinierių, įvairių techninių sričių spe
cialistų, advokatų, mokytojų, bet labai mažai humanita
rų, ypač istorikų ir sociologų, su augštesniu akademiniu 
išsilavinimu. Antra, niekas iki šiol rimtai nesirūpino 
planingu archyvinės medžiagos telkimu, ypač senosios 
ateivijos. Daug jos žuvo; net ir ta, kuri dar ir dabar galė
tų būti išgelbėta, nėra nukreipiama į archyvus. Kol ta 
istorinė medžiaga bus privačiose rankose ir nepasieks 
viešų archyvų, negalės pasitarnauti istoriniam lietuvių 
imigracijos tyrinėjimui. Dėlto Lietuvių Bendruomenė ir 
kitos organizacijos turėtų per savo kultūrines komisi
jas imtis iniciatyvos telkti istorinės vertės dokumenta
ciją apie lietuvių gyvenimą bei veiklą ir ją perduoti 
valstybiniams archyvams, kurie padaro tam tikrą atran
ką. Dar geriau būtų, jei pvz. KLB krašto valdyba įsteig
tų lietuvių archyvą, visiems lengvai prieinamą, ir iš su
telktos medžiagos atrinktų atitinkamą dokumentaciją 
valstybiniams archyvams. Tam tikslui reikėtų istoriš
kai orientuoto asmens, patalpų ir lėšų. Dabartinėmis 
sąlygomis visa tai įmanoma. Reikia tik vieno dalyko — 
iniciatyvos.

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja saugumo tarnyba

Pasaulio įvykiai
MILICIJOS AUKA VARŠUVOJE TAPO DEVYNIOLIKOS METŲ 
AMŽIAUS jaunuolis G. Przemykas, ką tik užbaigęs abitūros 
egzaminus gimnazijoje. Jis buvo suimtas gegužės 12 d. su trimis 
savo bičiuliais Varšuvos senamiestyje, žiauriai sumuštas mili
cijos nuovadoje. Jaunuolio motina poetė B. Sadowska, organi
zuojanti paramą karinio režimo persekiojamų “Solidarumo” 
unijos narių šeimoms, nusiskundė, kad chirurgai negalėjo iš
gelbėti sūnaus gyvybės. Esą milicininkai buvo smarkiai sužalo
ję jo kepenis bei kitus gyvybinius organus. Po penkias valandas 
trukusios operacijos G. Przemykas mirė gegužės 14 d. Gedulinės 
Mišios Šv. Stanislovo šventovėje susilaukė 10.000 dalyvių, užpil
džiusių aplinkines gatves. Mišias laikęs kun. B. Dembowskis

Kanados saugumo reikalais 
ligšiol rūpinosi RCMP polici
ja, turinti didelę patirtį ne tik 
kriminalinių nusikaltėlių, bet 
ir užsieniui tarnaujančių šni
pų, organizacijų bei grupių 
sekime. Vidaus reikalų mi- 
nisteris R. Kaplanas dabar 
pateikė parlamentui projek
tą, pagal kurį bus įsteigta ci
vilinė saugumo institucija — 
CSIS (Canadian Security Intel
ligence Service). Pastaruoju 
metu RCMP saugumiečiai susi
laukė nemažai kaltinimų, kad 
jie, vykdydami savo pareigas, 
pažeidžia įstatymus. Civili
nės CSIS institucijos įstei
gimą prieš porą metų buvo 
pasiūliusi teisėjo D. McDonal- 
do vadovaujama karališkoji 
komisija, tyrusi RCMP saugu
miečių padarytus žmogaus tei

sių pažeidimus, liečiančius 
laiškų atidarymą, klausymą
si telefoninių pokalbių, ne- 
ištikymybę Kanadai įtariamų 
asmenų, organizacijų kartote
kų sudarinėjimą. CSIS institu
cijai vadovaus valdžios tarny
bą turintis adv. T. D’Arcy Finn. 
Naujųjų saugumiečių darbą 
prižiūrės valdžios paskirtas 
trijų asmenų komitetas ir ge
neralinis inspektorius, pa
laikantis tiesioginius ryšius 
su vidaus reikalų ministeriu.

CSIS institucijos saugumie
čiai neturės policijos teisių. 
Jie tik seks šnipus, nelegalius 
užsieniečių veiksmus Kanado
je, sabotažnikus, teroristus, 
asmenis, norinčius pakenkti 
Kanados vyriausybei ir demo
kratinei sistemai. Pagal pa- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pasivėlinęs pavasaris pagaliau pasiekė Šiaurės Ameriką ir pražydo puikiomis tulpėmis Nuotr. Vytauto Maco

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Didėja susidomėjimas Baltijos kraštais
Australijos senato ir Euro

pos parlamento rezoliucijos 
Baltijos kraštų dekoloniza- 
vimo reikalu, Amerikos kon
greso ir Kanados parlamento 
nauji palankumo ženklai rodo 
kažkokį pavasarišką padvelki
mą tarptautinėje politikoje, 
kurioje iki šiol vyravo abejin
gumas Baltijos kraštų laisvės 
bylai. Pastaruoju metu netgi 
Švedijoje pastebimas šiuo 
klausimu mums įdomus nuo
taikų pasikeitimas, teikian
tis vilčių, kad ir čia praside
da abejingumo ledų tirpimas.

Balandžio 13 dienraštis “Up
sala Nya Tidning” rašė: “Že
mas slėgimas virš Lietuvos 
kaip tik dabar veikia Švedi
jos orą. Tai nieko nepapras
to. Tačiau galima su džiaugs
mu pastebėti, kad vakarykš
čiame pranešime apie orą Lie
tuva pavadinta Lietuva, o ne 
‘vakarine Rusija’ ar kaip ki
taip, kaip anksčiau buvo įpras
ta Švedijos radijui. Tai reikš
minga permaina, kad net (Šve
dijos) radijas ir televizija jau 
pripažįsta, jog mūsų kaimyni
niai kraštai kitoje Baltijos pu
sėje toliau egzistuoja, nors 
ir būdami užsienio okupuoti”.

Švedų spaudos ir visuome
nės nuotaikas mums palankia 
kryptimi gerokai pajudino Šve
dijos užsienio reikalų minis- 
terio Bodstroemo pareiškimas 
parlamente.

Balandžio 18 Švedijos parla
mente užsienio reikalų minis- 
teris Bodstroemas pareiškė, 
kad įtempta ir netikra padė
tis Baltijos kraštuose kelia 
nerimą. Atsakydamas į opozi
cinės partijos klausimą, mi- 
nisteris pareiškė turįs žinių, 
kad reikalai Baltijos šalyse 
pastaraisiais mėnesiais pa
blogėjo: pasunkėjo ryšiai su 
užsieniu, įsigaliojo naujas sie
nų apsaugos įstatymas, apri
boti telefoniniai pasikalbėji
mai, suvaržytas įvažiavimas 
ir išvažiavimas. Šių metų pra
džioje gauta žinių apie įvai
rias kratas ir suėmimus. Dar 

neaišku, ar tai pradžia ir taip 
sunkios padėties pablogėjimo, 
ar tik praeinantis reiškinys. 
Švedijos užsienio reikalų mi- 
nisteris kritikavo Helsinkio 
susitarimų pažeidimus, smerk
damas pilietinių teisių gynė
jų persekiojimus Baltijos vals
tybėse. Jis užtikrino, kad Šve
dijos vyriausybė esanti pasi
rengusi išplėsti su šiomis ša
limis tiesioginius ryšius, ypač 
kultūros ir prekybos srityse.

Baltijos valstybių klausimą 
Švedijos parlamente iškėlė 
opozicinės nuosaikiųjų par 
tijos atstovė Margaretha ai 
Ugglas, kuri pažymėjo, kad 
visą pokario laiką švedų de
batuose vyravo “nesmagi ty
la” dėl padėties raidos Bal 
tijos kraštuose. Perilgai Šve 
dijoje viešpatavo pasyvumas 
jeigu ne baimingas abejingu 
mas Pabaltijo likimui. Sovie 
tų tikslas yra surusinti Balti 
jos šalis, sunaikinti baltiečių 
tautinį ir kultūrinį savitumą 
Todėl Baltijos kraštai yra di
desniame pavojuje, negu kiti 
Rytų Europos kraštai, kuriems 
paliktas tautinis valstybingu
mas. Labai nedaug švedų nusi
mano apie baltiečių padėtį, 
sakė Margaretha af Ugglas.

Užsienio reikalų ministe- 
ris Bodstroemas pripažino, 
kad Baltijos kraštai rusina
mi: kurdinami rusai ateiviai, 
rusų kalbai teikiamas pirmu
mas, vietinių gyventojų dalis 
mažėja. Tačiau, kita vertus, 
— sakė jis, rusinimo vyksmas 
nenuslopino baltiečių kultū
ros ir kalbos, kurios išsaugo
jo nuostabią gyvybės jėgą. Mi- 
nisteris sakė, kad Švedijos vy
riausybė Sov. Sąjungos atsto
vams tiesiog pareiškė savo gi
lų nerimą dėl pilietinių tei
sių gynėjų persekojimo. Jis 
sakė, esą reikia ir toliau 
reikalauti visiškos laisvės 
grupėms ir asmenims, kuriems 
rūpi Baigminio Helsinkio Ak
to nuostatų vykdymas.

Margaretha af Ugglas reika
lavo nutraukti “nesmagią ty

lą” ir plačiau panagrinėti da
bartinę Baltijos kraštų padė
tį. Ji sakė: “Baltiečiains gre
sia jų tautinio savitumo išny
kimas. Reikia ne pasenusio 
kryžiaus karo, bet idėjų, bend
radarbiavimo ir solidarumo su 
kryžiaus žygio baltiečiais”.

Vidurio partijos atstovas 
Sture Korposas pasveikino už
sienio reikalų ministerio pa
reiškimą, esą Švedijos vyriau
sybė atidžiai stebi raidą Bal
tijos šalyse ir nori išplėsti 
teisioginius ryšius. “Baltijos 
jūra visuomet buvo Rytų ir 
Vakarų ryšio grandis. Europa 
nesibaigia su geležine uždan
ga”, sakė jis.

Tos pačios Vidurio partijos 
atstovė Britta Hammarbacken 
pabrėžė, kad baltiečiains ypač 
skaudus atskyrimas nuo aplin
kinio pasaulio. Kultūriniai 
ryšiai gali turėti didelę reikš
mę mūsų “užmirštiesiems kai
mynams”, sakė ji, pridurdama: 
“Mes pasmerkėme smurtą la
bai toli (esančiuose kraštuo
se), bet ne savo artumoje. So
vietiniams vadovams ir Balti
jos kraštų žmonėms turi būti 
aišku, kad baltiečiai mums 
yra labai artimi”.

Stockholmo dienraštis “Da- 
gens Nyheter” redakciniame 
straipsnyje “Baltijos kraštai 
ir mes” pažymėjo, kad parla
mento debatai liudija apie 
atbundantį domėjimąsi “mū
sų kaimynais kitoje Baltijos 
pusėje”. Minėtas Upsalos li
beralų dienraštis kitą dieną 
(balandžio 20) rašė: “Viešoji 
švedų nuomonė dešimtmečiais 
tylėjo apie okupuotus savo 
kaimyninius kraštus Estiją, 
Latviją ir Lietuvą dėlto, kad 
tikrai nežino jų likimo, buvo 
jam abejinga ar nenorėjo apie 
tai galvoti dėl gėdingos rezig
nacijos. Tokia laikysena da
bar jau neįmanoma net ir va
dovaujančių užsienio politi
kos formuotojų tarpe”.

Yra ir daugiau tokių ženklų, 
bet apie tai kitą kartą.

A. Lembergas 

perskaitė L. Walensos atsiųs
tą telegramą, užtikrinančią, 
kad jaunuolio gyvybės auka 
niekada nebus užmiršta. I lai
dotuves kapinėse įsijungė 
apie 20.000 dalyvių. Pagrin
diniu kalbėtoju čia buvo Var
šuvos vysk. W. Miziolekas, 
konstatavęs skaudų broliško 
kraujo praliejimą. Su ašaro
mis akyse kalbėjo velionies 
mokytojas W. Gromulskis, kal
tindamas save, kad G. Przemy- 
ko nebuvo paruošęs tokiam gy
venimo brutalumui. Dvi va
landas trukusioje procesijo
je jaunuolio kūną iš Šv. Sta
nislovo šventovės į kapines 
atnešė jo klasės bičiuliai. Mi
licija buvo sutelkta, bet nesi
kišo. Išsišokimų vengė ir lai
dotuvių dalyviai, pagerbdami 
jaunuolio atminimą. Laidotu
vės užbaigtos Lenkijos himnu.

Pasirašyta sutartis
JAV valstybės sekr. G. Shult- 

zo paruoštą sutartį pasirašė 
Izraelio ir Libano atstovai. Ja 
oficialiai užhaigami karo 
veiksmai, pradėti Izraelio ka
riuomenės įsiveržimu 1982 m. 
birželio 6 d. Abi pusės įsipa
reigoja gerbti viena kitos ne
priklausomybę, teritorinį ne
liečiamumą. Lig šiol tokį ofi
cialų pripažinimą Izraeliui 
buvo suteikęs tik Egiptas 1979 
m. Izraelio kariuomenės pasi
traukimas iš Libano turi būti 
pradėtas po 2-3 mėnesių, jeigu 
iš Libano pasitrauks Sirijos ir 
PLO kariuomenės daliniai. Si
rijos prez. H. Assadas šią su
tartį pavadino visiška Libano 
kapituliacija. Esą Sirija nie
kada neatitrauks savo kariuo
menės, kol Libano prezidentu 
bus A. Gemajelis. Sirijos už
sienio reikalų ministeris A. H. 
Chadamas atsisakė pradėti de
rybas su JAV prez. R. Reaga- 
no pasiuntiniu P. Habibu dėl 
Sirijos kariuomenės atitrau
kimo, kol nebus peržiūrėta bei 
pakeista Libano ir Izraelio 
sutartis. P. Habibas netgi ne- 
įsileidžiamas Sirijon. Atrodo, 
jos vadovus suerzino praneši
mas ne tik apie Izraelio kariuo
menės atstovų pasilikimą pa
sienio zonoje, bet ir JAV 75 
“F-16” naikintuvų pardavimą 
Izraeliui už beveik $3 bilijo
nus. Lėktuvų pardavimą buvo 
sustabdęs prez. R. Reaganas 
dėl Izraelio pradėtos invazi
jos Libanan. Dabar modernius 
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“F-16” naikintuvus Izraelio 
aviacija pradės gauti 1985 m. 
Tai buvo aiški valstybės sekr. 
G. Shultzo nuolaida Izraeliui 
už pasirašytą sutartį su Liba
nu. Arabams betgi atrodo, kad 
šia nuolaida visiškai užmirš
tamas pernykštis Izraelio ka
riuomenės įsiveržimas Liba
nan, pareikalavęs apie 20.000 
gyvybių karo veiksmuose.

Šnipų problemos
Su slaptais valdžios doku

mentais Tailandijoje buvo su
laikytas ir ištremtas Sovietų 
Sąjungos prekybos atstovas V. 
Baryševas. Sovietinių šnipų 
problemos slegia ir naująjį 
Australijos premjerą B. Haw- 
ką, kurio darbiečių partija 
anksčiau pasižymėjo draugiš
kumu Sovietų Sąjungai. Iš Kan- 
beros buvo ištremtas Sovietų 
Sąjungos ambasados I sekr. V. 
Ivanovas, turėjęs artimus ry
šius su buvusiu darbiečių par
tijos sekr. D. Combe. Pasak 
premjero B. Hawko, ištremta
sis V. Ivanovas buvo KGB ka
rininkas, pavojingas Austra
lijos saugumui. D. Combės jis 
nelaiko sovietų šnipu, nors to
kį kaltinimą jam yra metęs 
laikraštis “Australian”. Prem
jeras B. Hawkas pranešė Aust
ralijos parlamentui, kad bus 
sudaryta karališkoji komisi
ja išsamiai ištirti V. Ivanovo 
veiksmams, jo santykiams su 
darbiečių D. Combe, susipažin
ti su užsienio šnipų veikla 
Australijoje.

Sovietinės raketos
\ JAV žvalgyba atkreipė dė
mesį į Sibire esančias viduti
nio nuotolio Sovietų raketas 
“SS-20”, turinčias tris branduo
linius užtaisus. Lig šiol pa- 
grindirtis dėmesys toms mo
dernioms raketoms teko euro
pinėje Sovietų Sąjungos daly
je. Ten jų, nukreiptų prieš V. 
Europą, jau yra 243. Pietinia
me Sibire “SS-20” raketų tebu
vo 108. Erdvių satelitų nuo
traukos liudija, kad ten įren
giamos dar keturios “SS-20” ra
ketų bazės prie Baikalo ežero, 
dvigubai padidinsiančios jų 
skaičių. Iš jų trigalvės “SS-20” 
raketos gali pasiekti taikinius 
komunistinėje Kinijoje, Japo
nijoje, kitose Azijos valsty
bėse ir netgi Atlanto Sąjungai 
priklausančioje Turkijoje.



11 VISKI S ŽIBURIAI
"~r THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672

Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis

Metinė prenumerata $17, pusmetinė — $9. Rėmėjo prenumerata $25 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. "Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $17.00 per year, $9.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

Lietuvos vyskupas Vatikano radijuje
Telšių vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje yra 142 parapijos, kurių 

53 nebeturi savo kunigų — pareiškė vysk. A. Vaičius
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Parapija, kuria didžiuojasi vyskupas 
Ištraukos iš Montrealio arkivyskupo Paul Gregoire pamokslo 
Šv. Kazimiero parapijos 75-rių metų sukakties proga 1983.IV.17

Vyskupas Antanas Vaičius, 
apaštalinis Telšių vyskupijos 
administratorius, balandžio 
23 d., prieš išvykdamas iš Ro
mos į tėvynę, kalbėjo per Va
tikano radiją klausytojams 
Lietuvoje apie dvasinių pa
šaukimų reikalą. Tai pabrėžė 
ir popiežius Jonas-Paulius 
II, balandžio 22 d. Vatikane 
priimdamas keturis Lietuvos 
vyskupus.

Telšių vyskupas pažymėjo, 
kad Lietuvoje jaučiamas di
delis kunigų trūkumas. Jų skai
čius, palyginus su prieškari
niais, yra sumažėjęs net ke
turiais šimtais. Šiandien vien 
Telšių vyskupijoje ir Klaipė
dos prelatūroje 53 parapijos 
iš 142 nebeturi savo kunigų. 
Panaši padėtis ir kitose Lie
tuvos vyskupijose. Iš buvusių 
keturių kunigų seminarijų 
šiuo metu veikia tik vienin
telė tarpdiecezinė Kauno ku
nigų seminarija, kurioje da
bar kunigystei rengiasi 91 klie
rikas.

Vysk. A. Vaičius pastebėjo, 
kad seminaristų skaičius Kau
ne šiuo metu daug didesnis 
negu netolimoje praeityje. 
Pastaruoju metu pagerintos 
klierikų gyvenimo ir mokslo 
sąlygos. Atgauta dalis semi
narijos patalpų. Atremontuo
tas buvęs rektoratas. Atremon
tuota ir sugrąžintoji semina
rijai Švenčiausios Trejybės 
šventovė.

Visdėlto Telšių vyskupas 
pripažino, kad klierikų skai
čius dar perdaug mažas ir tu
ri' būti padidintas, kad nors 
iš dalies būtų užpildomos mi
rusiųjų kunigų vietos. Deja, 
jau daug metų Lietuvoje kas
met išmiršta daugiau kunigų, 
negu jų gali išleisti-vienin
telė oficialiai veikianti Kau
no kunigų seminarija. Vysk. 
A. Vaičius sakė: jeigu vienin
telė Lietuvoje tarpdiecezinė 
Kauno kunigų seminarija kas
met išleistų vienu kunigu dau
giau, negu jų miršta, reikėtų 
keturių šimtų metų prieškari
niam lygiui atstatyti!Canaioii girt ittemoriate M).

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

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Rauk 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

Apie didelį kunigų trūku
mą užsiminė ir popiežius Jo
nas-Paulius II savo kalboje 
Lietuvos vyskupų kolegijai. 
“Kaip žinoma, sakė Šv. Tėvas, 
jūsų tėvynėje yra daug žmo
nių, kurie ilgisi dvasinių 
vertybių ir trokšta pasinau
doti religijos pagalba, bet 
kunigų, kurie galėtų jiem 
dvasiškai patarnauti, yra 
permažai. Daug parapijų jau 
yra likusios be savo kunigų. 
Kyla baimė, jog netolimoje 
ateityje tokių kunigo neturin
čių parapijų skaičius dar pa
didės .. . Kadangi atskiro
se vyskupijose negalima pa
ruošti naujų kunigų, veikia 
viena tarpdiecezinė kunigų 
seminarija Kaune. Ji Lietu
vos Bažnyčiai yra tartum šir
dis”. Jonas-Paulius II ragi
no Lietuvos tikinčiuosius “ne
sigailėti jokių pastangų”, kad 
padidėtų kandidatų į kunigus 
skaičius, kad seminarijos auk
lėtiniai būtų tinkamai paren
giami kunigiškai tarnybai, kad 
jie turėtų tinkamus auklėto
jus ir dėstytojus, kad semina
rijos durys būtų atvertos vi
siems, kurie pašaukti Viešpa
ties tarnybai.

Nėra abejonės, kad šie po
piežiaus žodžiai rado gilų at
skambį Lietuvos vyskupuose. 
Iš tikrųjų dar šių metų pradžio
je visi keturi pareigas einan
tys Lietuvos vyskupai drauge 
su Vilniaus arkivyskupijos 
valdytoju raštu prašė sovie
tinę vyriausybę leisti priim
ti į seminariją visus norin
čius ir tinkamus kandidatus. 
Praktiškai tai reiškia, kad 
valstybė atšauktų ligi šiol 
galiojantį klierikų skaičiaus 
ribojimą. Valdžios atstovai 
ne nuo šiandien savo nusista
tymą teisina tuo, kad čia, gir
di, numerus clausus esąs 
neišvengiamas, kaip ir kitose 
augštosiose mokyklose. Tačiau 
jie užmiršta vieną principinį 
dalyką: kokiu būdu, konstitu
cinio valstybės ir Bažnyčios 
atskyrimo sąlygomis, valdžios 
organai iš viso gali kištis į 
Bažnyčios vidaus reikalus?

L. R.

Gėliią barstytojos Lietuvos Kankiniu šventės procesijoje Anapilyje 1983.V.l Nuotr. St. Dabkaus

Teroras Lietuvos mokslų rūmuose (6)

KGB veidas “namie” ir pasaulyje
DR. KAZYS ĖRINGIS

Plačiai žinoma, kad didžių
jų valstybių, ir ne tik jų, žval
gybos akys žymia dalimi yra nu
kreiptos į užsienį. Ilgalaikės 
diktatūros įsikūnijimas — So
vietų Sąjunga sukūrė ir išplė
tojo visą didžiulės šalies ir 
užkariautų valstybių gyveni
mą uzurpuojančią slaptąją po
liciją. Tai milžiniška tikrąja 
žodžio prasme lavoninė, kaip 
ji besivadintų: rusų revoliu
cijos ir porevoliucinė Čeką 
(ypatingoji komisija), nuo 1922 
m. GPU — OGPU (jungtinė vals
tybės politinė valdyba), nuo 
1934 m. NKVD (vidaus reikalų 
liaudies komisariatas).

Kai daug kam pasaulyje pa
aiškėjo, kad po vidaus žudy
mų priedanga yra paslėpta 
sovietų užsienio žvalgyba, 
suiručių eksporto ir didžiu
lė diversijų žinyba, sovietai 
šalia NKVD 1943 m. įsteigė 
NKGB, o 1946 m. minėtas ži
nybas pavadino MfiD ir MGB 
(atskiros vidaus reikalų , ir 
valstybės saugumo ministeri
jos). Šios dvi teroro žinybos 
turi gausią vidaus smurtinin
kų kariuomenę ir žmonių siū
les ardančią pasienio kariuo
menę.

SIAUBAS BALTUOS 
VALSTYBĖSE

Tos siaubo žinybos ir joms 
pavaldūs minėti padaliniai 
įvykdė teroro programas ant
rąkart sovietų okupuotose 
Baltijos valstybėse. Atėjūnai, 
pasitelkę piktavalius vieti
nius komunistuojančius gal
važudžius, daug išžudė, ištrė
mė į Sibirą, išvarė į Užpolia- 
rės griežto režimo lagerius 
daug lietuvių, latvių ir estų. 
Likusiems sovietai piršo ir 
perša mintį, kad tai esančios 
“laisvos ir suverenios”, žymiai 
augštesnės pakopos “socialis
tinės” baltiečių tėvynės.

Bet okupantas apsiriko, žiau
riai apsiskaičiavo, vertinda
mas Baltijos valstybių užgro
bimo pasekmes. Baltijos tau
tos ne tik atmetė sovietiškąjį 
“socializmą” kaip idėjinę sis
temą, bet ir paskleidė nuo
sprendį socialkolonijinei im
perijai nuo Komi Ledjūrio 
krantų iki Didžiojo ir Mažo
jo Kaukazo, nuo Baltijos iki 
Pamyro viršūnių. Afganistano 
užpuolimas tik dar labiau nu
nuogino sovietų kolonijinę im
periją ir jos tikslus. Net Vi
durio Azijos sovietų pavergtų 
tautų psichologija per trisde
šimt metų neatpažįstamai pasi
keitė sovietų nenaudai ir pra
pulčiai. Todėl paskutinės ko
lonijinės imperijos žlugimas 
yra tiktai laiko klausimas.

KGB IR PARTIJA
Veltui sovietai, slėpdami nu

sikaltimus, mirus Stalinui gal
važudžių žinybos MGB vardą 
pakeitė į KGB (valstybės sau
gumo komitetas). Atseit, susi
kuklino — ministerija buvo 
pavadinta komitetu. Brutalūs 
galvažudžiai buvo pakeisti 
mąstančiais, pusėtinai išsi
mokslinusiais pareigūnais, 
bet dėl to, kad vilkas apsiklos
tę avies kailiu, jo prigimtis 
nė kiek nepakito.

Chruščiovo “atolydžio” metu 
buvo bandoma įtaigoti, kad 
KGB žinybą pilnai kontroliuo
ja komunistų partija. Tai tik 
formaliai teisinga, nes KGB 
turi daug savo statytinių pa
čioje partijoje. Todėl KGB 
partijos vardu “kontroliuo
ja” KGB žinybą, o diktatūriš- 
ko krašto įstaigose dirbantie
ji KGB agentai padeda įgyven
dinti slaptosios policijos 
užmačias.

Praėjusiame “TŽ” numeryje 
jau minėjau kaikuriuos lie
tuvius KGB agentus, veikusius 
Irane, Afganistane, Angoloje. 
Tai Jankevičius ir Dragelis. 
John Barron X laidoje knygos 
“KGB: The Secret Work of So
viet Secret Agents”, N.Y., 
1979, rašo, kad Ričardas Vai- 
gauskas yra KGB šnipas (555 
psl.). Jis 1969 m. buvo išvary
tas iš Anglijos (apie jį — vė
liau).

Po karo ir dabar ypač dide
lės sovietų KGB pajėgos nu
kreiptos į užsienį. Amerikie
čių spaudoje neseniai buvo 
pranėšta, kad vyriausiai so
vietų KGB užsienio žvalgybos 
valdybai, kuri koordinuoją 
tarptautinį terorizmą ir di
versijas, yra pajungta visų 
kitų šios žinybos skyrių veik
la. Neseniai Prancūzijon pa
bėgęs sovetų KGB šnipas taip 
pat atskleidė struktūrinius 
sovietų slaptosios policijos 
savitumus ir organizacinius 
užmojus.

Vakarų šalyse sovietų žval
gybą viena po kitos ištinka 
stambios nesėkmės, bet KGB 
skverbimasis griauti pasau
lio sąrangą neatlyžta. Vakarų 
kraštuose dešimtimis ir šim
tais ištempiama į dienos švie
są KGB agentų. Šiuo metu 
Prancūzijoje išaiškinta, kad 
net 47 sovietų įstaigų parei
gūnai yra įsivėlę į žvalgybi
nius veiksmus ir buvo išvary
ti iš šalies kaip šnipai. Ne
tenka abejoti, kad dauguma jų 
buvo grynaveisliai KGB agen
tai.

“TAIKOS” SĄJŪDŽIAI
Pasaulyje yra daug sunkiai 

sprendžiamų problemų. Dau
gumą pasaulio šalių vargina 
infliacija, nedarbas, ginkla
vimosi našta ir kiti sunku
mai. Visdėlto visiškai nusi
gyvenusio hermetiško sovietų 
krašto piktavalė politika at
kakliai skverbiasi ir pajun
gia sau svarbius sąjūdžius. 
Su ypatingu užsidegimu ir 
klasta sovietų agentai išnau
doja taikos sąjūdį. Sovietai, 
beatodairiškai ir visuotinai 
ginkluodamiesi, pasimetan
tiems atskleidžia tik dešim
tadalį tiesos, tik dalį fasa
dinės teisybės, kad pasaulis 
nepasmerktų komunizmo kari
nio ginklavimosi.

Normaliose sąlygose kas 
gi nori karo? Kas gi ruošiasi 
pulti Sovietų Sąjungą? Niekas. 
Pati sovietų socialkolonijinė 
imperija griūna ir, būdama 
idėjiškai išsekusi, tęsia agre
syvią užkariavimų politiką. 
Čia ir glūdi visa žmonijos ne
laimė. Kai sovietų puolamųjų 
ginklų kalvės dūžiai vis skar
džiau aidi, tai pasimetę ir pik
tavaliai prosovietiškos “tai
kos” šalininkai siūlo Vaka
rams elgtis kaip kurapkoms 
šienaujamoje pievoje: gerai 
paslėpti galvas! Deja, kai pa
liktus be apsaugos kūnus tuoj 
pat sukapos šienpjovės maši
nos, nelyginant karo mašina, 
tai tikrai nepateisina savęs 
nei kurapkų galvos, nei jų sa
visauga.

Taigi, visi prisišlieję prie 
vienašališko tariamosios tai
kos sąjūdžio, norėdami ar ne
norėdami patenka, sutinkamai 
su sovietų doktrina, po Mask
vos militaristų letena, sie
kiančia pasaulio suirutės. To
dėl įvairiarūšės “taikiųjų” 
demonstracijos, neva taikūs 
“žaliųjų” sąjūdžiai, juodasis 
frontas, airių akcija ir daug 
kitų V. Europoje veikiančių 
grupuočių tarnauja vienam 
tikslui — susilpninti ir sukel
ti suirutę Vakarų pasaulyje. 

Tiems patiems tikslams tar
nauja prisirišantieji prie Ame
rikos karinių gamyklų stulpų 
ar bazių tvorų pacifistai. So
vietų imperijoje žmonės bijo 
pažvelgti į karinių bazių tvo
rą, jau nekalbant apie taikias 
demonstracijas!

RAUDONOJI GURGUOLĖ 
“AMERIKA” r

Rusijos imperijos, taip pat 
Lietuvos (Latvijos ir Estijos) 
ūkininkų teroro meistrai atim
davo iš kaimiečių produktus 
ir priversdavo tuos produktus 
išvežti. Tokia, su atimtais pro
duktais gurguolė apkaišyta 
“savanoriškumo” šūkiais ir 
raudonomis vėliavomis sovie
tuose vadinama raudonąja gur
guole. Jos priešakyje — “iški
lus” galvažudys — komisaras.

“Komisaro” Jono Rinkevi
čiaus raudonojoje gurguolėje 
“Amerika” sukrauti ne mais
to produktai (grįžtant pasi
kraus!), o straipsniai. J. Rin
kevičiaus rašliavos “raudo
nojoje gurguolėje” gabenami 
lietuvių išeiviams vaidų met
menys, kriminaliniai kaltini
mai, partiniai pamokymai, ag
resyvūs Maskvos šūkiai.

Važiuoja per Europą ir 
Ameriką nuo Aliaskos iki Ug
nies Žemės (užsukant ir į Aus
traliją) KGB žmonės — komisa
ro R. “išminties” krovinys. Tik- 
rąi kažkas panašaus į raudoną
ją gurguolę! Šis prisidengęs 
Rinkevičiaus slapyvarde so
vietų pareigūnas plačiai va
žinėja po pasaulį, lankosi Ame
rikoje ir valdo svertus, įgali
nančius įbrukti neapdairiems 
išeivijos kaikurių laikraščių 
leidėjams straipsnius, puolan
čius lietuvius. Agentas turi 
aiškų tikslą: čia jo vardu iš
spausdintus straipsnius per
spausdinti pavergtos Lietuvos 
laikraščiuose, parodant ką 
“patys išeiviai” rašo apie vie
nus ar kitus asmenis.

Ypač gerai jaučiasi KGB pa
reigūnas pseudonimas J. Rin
kevičius Maskvos “rodinos” 
Vilniaus diendaržyje, nes pas
taruoju metu daug prirašė jos 
laikraštyje “Gimtasis Kraš
tas”. Ten šis “lietuvis” džiau
giasi, kad Amerikoje su šešta
dieniniu lietuvių švietimu blo
gai (peranksti piktdžiūgauja- 
te). Jis norėtų paskleisti, at
gaivinti Amerikoje verguvinio 
leninizmo nušiurusius šūkius, 
esą Sovietų Sąjungos socializ
mas išgelbėjo daugelį Europos 
tautų nuo visiško išnaikinimo. 
O kas, jei ne sovietai, išžudė, 
deportavo ir išvarė į Užpolia- 
rės lagerius mirčiai daugybę 
pavergtų lietuvių, latvių ir 
estų? Kas amžinosios tremties 
ir pražūties keliais išvarė 
Krymo totorius? Kas sunaikino 
sovietų žydų kalbos ir kultū
ros bendruomenes, jau nekal
bant apie ukrainiečių masi
nius žudymus ir trėmimus? 
(Sovietų žmonių ir tautų nai
kinimo tik metodai skiriasi 
nuo nacių!).

Tas gerklingasis garsiakal
bis norėtų kaip šunvotę nuo 
sovietų nosies nuimti Balti
jos valstybių sovietinės oku
pacijos nepripažinimo politi
ką Amerikoje. Jis “sielojasi” 
dėl Gudijos Katyno (Chatynės). 
J. R. gerai žino, jog karo me
tais sovietų generalinio šta
bo vadovaujamos užfrontės il
galaikio veikimo grupės išpro
vokavo hitlerininkus, kad su
naikintų Katyno kaimą ir jo 
gyventojus ir tuo būdu pri
dengtų sovietų 1939 m. sušau
dytų čia pat miške prie Katy
no tūkstančių lenkų karinin
kų kapinyną. Gerai, kad vežami

(-Nukelta į 3-čią psl.)

Jūsų minimoji sukaktis ska
nina mus pasklaidyti istorijos 
lapus ir pažvelgti į kelią, ku
rį pasirinkote savo kelionei. 
Tai buvo 1907 metai, kai arki
vyskupas Paul Bruchesi įstei
gė misiją, skirtą vyskupijos 
lietuvių dvasiniams porei
kiams.

K. Bendrija visuomet buvo 
jautri ateivių poreikiams, 
nes praeityje jiems buvo sun
ku įsijungti vietinių parapi
jų sielovadon dėl skirtingos 
kalbos, galvosenos ir progre
suojančio prisitaikymo prie 
naujos šalies gyvenimo.

Per tuos 75-rius metus visa 
eilė kunigų vienas po kito čia 
vadovavo krikščioniškam lie
tuvių gyvenimui. Misija 1916 
m. tapo parapija ir išaugo tiek, 
kad reikėjo 1951 m. steigti nau
ją parapiją, pavadintą Aušros 
Vartais. Ši parapija buvo pa
vesta Tėvams jėzuitams, kurie 
iki šios dienos uoliai atlieka 
savo uždavinį.

Medinė Šv. Kazimiero šven
tovė, kuri paseno ir pasidarė 
permaža, buvo pakeista 1956 
m. nauja, gražia šventove, 
kurią turime ir šiandieną.

Iš parapijoje dirbusių kle
bonų ypač minėtini kun. Jo
nas Bobinas, kuris 31 savo 
gyvenimo metus tarnavo šiai 
parapijai, ir kun. Feliksas 
Jucevičius, po 22 metus tru
kusios tarnybos palikęs mus 
š. m. rugpjūtyje. Jei tradici
ja kartosis, tai kun. Šileika 
turėtų čia pasilikti dar dau
gelį metų.

J. E. vyskupo Vincento Briz- 
gio ir daugelio lietuvių iš ki
tų miestų dalyvavimas teikia 
specialią reikšmę šiai iškil
mei: tai sudaro man progą pa
reikšti su tam tikru pasididžia
vimu, kad Šv. Kazimiero para
pija Kanadoje buvo pirmoji 
įsteigta lietuvių sielovadai. 
Aš didžiuojuosi ta garbe, kuri 
priklauso Montrealio vyskupi
jos krikščionių bendruomenei, 
ir dėkoju Viešpačiui už visa 
gera, patirtą čia per pastaruo
sius 75-rius metus. (...)

Ši džiaugsmo iškilmė betgi 
neleidžia užmiršti ir jūsų tė
vynės bei persekiojimo, nuo 
kurio nukentėjo jūsų broliai 
bei seserys, ypač per pasta
ruosius 40 metų. Šalyje, turin
čioje tris milijonus gyventojų, 
kurių 80% yra katalikai, religi
jos laisvė yra visiškai užslo
pinta. Vyskupai, kunigai ir 
pasauliečiai buvo žudomi arba 
tremiami dėl jų išpažįstamų 
vertybių. Šventovės buvo už
darinėjamos arba paverstos 
muzėjais bei koncertų salė
mis. Seminarijos ir tikybinės 

AfA 
STASIUI JASELIŪNUI

mirus, 
sūnui RIMUI, sūnui JUOZUI, jo žmonai bei šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -
Algis Šiurna Algis Margevičius
Albinas Slivinskas Jonas Leiis

AfA
POVILUI VAITONIUI

mirus,
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institucijos nebegali tęsti 
savo darbo, taip būtino Bend
rijos gyvybei. Suėmimai, įka
linimai gausėja labai sparčiai, 
ir tai be jokios priežasties. 
Šeimos buvo išardytos dėl tų 
įvykių ir priespaudos. Krikš
čionys, mūsų broliai ir sese
rys, kenčia persekiojimus dėl 
Evangelijos, tikėdamiesi, jog 
ateis diena, kai pagrindinės 
jų teisės bus gerbiamos.

Vyskupo Brizgio buvimas čia 
primena mums tą tikrovę ir 

1 stiprina tikinčiuosius lie
tuvius, turinčius geresnes 
sąlygas Amerikoje. Jūsų da
lyvavimas taip pat žadina sim
patijos jausmą šiai didžiai 
Kanados lietuvių šeimai. Ne
paisydamas tremties, tęsiate 
darbą savo tautiečiams Kris
taus vardu didesnei jų gero
vei. Sunkus Jūsų darbas yra 
pasigėrėtinas ir liudija Jū
sų įsipareigojimą kaip gany
tojo bei dvasinio vado.

Matant sunkias Lietuvos ti
kinčiųjų sąlygas, guodžia tai, 
kad Jonas-Paulius II savo pa
stangomis, žinomomis ir neži
nomomis, siekia grąžinti Ty
los Bendrijai laisvę bei auto
nomiją. Neseniai su malonu
mu patyriau, kad keturiem 
Lietuvos vyskupam buvo leis
ta pirmą kartą nuo 1940 me
tų atvykti Romon vizitui “ad 
limina”, kuris buvo gera pro
ga aplankyti šv. Petro bei šv. 
Pauliaus kapus ir susitikti su 
visuotiniu Ganytoju. (...)

Brangūs broliai ir seserys, 
šios dienos iškilmė turėtų dar 
labiau pažadinti mumyse tikė
jimą, kad Viešpats Jėzus neap
leidžia savo žmonių. Jis kvie
čia mus stipriau tikėti ir vil
tis, kad ateis karalystė, ku
rioje nebus nei persekiojimo, 
nei liūdesio, kurioje viešpa
taus broliška meilė ir džiaugs
mas atsiliepusių į Viešpaties 
kvietimą sekti Jį.

Ši Šv. Kazimiero parapijos 
75-rių metų sukaktis turėtų 
skatinti mus suprasti, jog mū
sų gyvenimas greitai praeina 
ir kad tiktai ištikimybė Die
vui bei jo Bendrijai turi am
žiną vertę. (Versta iš anglų 
kalbos). K.
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KGB veidas “namie” ir pasaulyje

Didžioji spauda apie mažą Lietuvą
Ryšium su Lietuvos vyskupų apsilankymu Romoje prabilo ir didieji laikraščiai

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
į Katyną pirmokėliai. Tai pa
deda moksleiviams suprasti 
didįjį sovietų melą!

KAS YRA TAS 
RINKEVIČIUS?

Jau anksčiau minėjau kelis 
susijusius su Lietuvos Moks
lų Akademijos sistema sovie
tų agresyvios kosmopolitinės 
politikos parankinius šnipus 
— KGB agentus. Čia priminsiu 
1969 m. iš Anglijos išvarytą 
KGB šnipą R. Vaigauską ir bu
vusį Vilniaus KGB skyriaus 
viršininką Jankevičių, eilę 
metų šniukštinėjusį Irane ir 
atšauktą prasidėjus ten suiru
tei.

Jankevičiai — tai trys bro
liai: du Vilniaus KGB agentai 
ir vienas — KGB statytinis 1953- 
1981 m. direktoriaus parei
goms mokslų akademijos bota
nikos institute. Tai Karolis 
Jankevičius. Nors šis direk
torius — agentas savo ryšius 
su KGB žinyba stropiai slėpė, 
bet tie ryšiai buvo visiems 
aiškūs iš daromų šunybių pa
valdiniams. Nuo 1959 m., kaip 
mokslinis bendradarbis, vė
liau laboratorijos vadovas, 
turėjau progos pažinti susi
jusio su sovietų žvalgyba di
rektoriaus K. Jankevičiaus 
užmačias. Jis, kaip 350 žmo
nių institūto direktorius, pa
grindinai reiškėsi mokslo sfe
roje ir, kaip gamtosaugos pro
blemų slopintojas, laikė jas 
grynai Vakarų kapitalistinio 
pasaulio reikalu.

Reguliariai gaudamas iš Vil
niaus KGB lietuvių išeivių 
spaudos kopijų iškarpas (so
vietų slaptoji policija — KGB 
net savo parankiniams išeivių 
laikraščių ir žurnalų neduo
da), direktorius — agentas kar
tę pasikvietęs mane pradėjo 
plūsti išeivių spaudą. Jis sa
kė kad toje spaudoje, kartas 
nuo karto pasisakoma priešiš
kai net Lietuvos aplinkos ap
saugos klausimais, ypač že
mių sausinimo bei melioraci
jos srityje.

Direktorius tvirtino, esą jie 
išpučia mūsų spaudos neapgal
votos kritikos faktus, mato Lie
tuvą dirvonuojančią ir sukrū- 
mijusią, nuplikintus laukus, 
nusiaubtus sodybų ir gyven
viečių želdinius, ištisai su
darkytą kraštą ir pan.

KGB numylėtas direktorius 
K. Jankevičius sakė, kad man, 
kaip kraštovaizdžio ekologi
jos laboratorijos vadovui, rei
kia duoti atkirtį pabėgėlių 
reakcininkams — paskelbti 
straipsnį išeivių spaudoje.

Uhhh . . . apstulbau. Bet, 
sakau, jie parašo ir daug tie
sos. Todėl toks straipsnis tu
rėtų būti pripažįstantis tai, 
kas teisinga, ir nušviečiantis 
nepagrįstus užsipuolimus.

Jų pažiūrų pripažinimo ne
gali būti — sakė direktorius. 
Tada, sakau, po tokiu straips
niu mano pavardės negalės 
būti. Ir nereikia — sakė K. 
Jankevičius — parašysime 
slapyvardę! Esą jis pats daug 
parašąs straipsnių ir paskai
tų, triuškinančių išeivių už
sipuolimus, bet niekur nera
šąs savo pavardės. Dažniausiai 
pasirašąs slapyvardžiu “Jonas 
Rinkevičius”. Išjungus vardo 
galūnę ir pavardės pirmą skie
menį, ir bus beveik tiksli ma
no pavardė — aiškino KGB nu
šlifuotas direktorius. Štai jis: 
Jon(as Rin)kevičius — Jonkevi- 
čius!
. Dabar jau pilniau paaiškė
jo, kas yra p. Rinkevičius, ku
ris su atvirkščiomis KGB akė
čiomis veikia ir Amerikoje, ir 

išeiviams skirtoje okupanto 
spaudoje. Tai prisidengęs 
mokslininko toga KGB agen
tas, ilgametis botanikos ins
tituto direktorius ir ilgame
tis Lietuvos gamtos apsaugos 
draugijos prezidiumo pirmi
ninkas Karolis Jankevičius. 
Dabar jis iš tų pareigų “at
leistas”, kad sovietų KGB jį, 
kaip neva “nukentėjusį”, pa
jungtų daug žalingesniam pa
vergtai tautai darbui. Tai 
jau matyti iš jo paskutinių 
straipsnių.

KAGĖBISTAI INSTITUTE
Priežodis sako, kad debesis 

pritraukia kitą debesį. Šnipai, 
tėvynės kenkėjai taip pat bu
riasi į krūvą, kai jiems negre
sia pavojus. KGB agentas K. 
Jankevičius 1970 m. labai sten
gėsi botanikos institute įdar
binti vadovaujančiose parei
gose išvarytą iš Anglijos so
vietų šnipą Ričardą Vaigaus
ką. Bet šis projektas atpuolė, 
ir R. Vaigauskas po dvejų me
tų atsidūrė Laose (ten, kur rei
kėjo “karštus karvelius kep
ti”!).

Netrukus K. Jankevičius sa
vo padėjėju kadrų reikalams 
atsitempė jau minėtą KGB pa
pulkininkį Lietuvos rusą Vla
dimirą Markovą. Šis, K. Jan
kevičiaus nejuokais pramin
tas mokslų akademijos insti
tuto užsienio reikalų “minist
ru”, beveik dešimtį metų buvo 
uolus seklys ir žvalgybos rei
kalų tarp KGB ir instituto ko
ordinatorius, stalinizmo dva
sios ir raidės gaivintojas bei 
tobulintojas mokslų akademi
joje!

Ankstyvos Andropovo akci
jos priešakyje stovėjo K. Jan
kevičius. Jis, globojamas bro
lių KGB agentų, buvo Vilniaus 
KGB žinybos “mokslinių pro
blemų” žinovas, analizuodavo 
ir apibendrindavo V. Markovo 
slaptai pristatomą institutui 
lietuvių išeivių spaudą, žlug
dydavo tarptautinius moksli
nius ryšius, sabotuodavo par- 
tiškai galingo ir gerklingo 
mokslų akademijos prezidiu
mo nurodymus ir užsiiminėjo 
kitokiomis piktadarybėmis. 
Už K. Jankevičiaus ir V. Mar
kovo pečių stovėjo ir tebe
stovi užsienio žvalgybos sky
riaus pulkininkai ir genero
lai.

Mirus L. Brežnevui, super- 
konformistas Karolis Janke
vičius pradėjo prisitaikymo 
Andropovo KGB principams 
ofenzyvą, nukreiptą prieš lie
tuvių išeiviją. Jo išeivių po
litinių grupių išbarimai, iš- 
dėliojant barniams masalą, 
juridiškai suredaguoti štabe. 
Tai akivaizdu. Todėl išeivi
jai belieka atmesti piktada
riškas okupanto pinkles.

Advokaitė JOANA KURAITĖ-LASIENĖ kalba Toronto ateitininkams moksleiviams apie karo nusikaltėlių jieš- 
kojimų S. Amerikoje, specialios įstaigos OSI įsteigimą ir JAV lietuvių nuotaikas

“New York Times” baland
žio 27 paskelbė trumpą nepasi
rašytą straipsnelį apie Romoje 
įvykusį keturių Lietuvos vys
kupų vizitą. Pasiremdamas Va
tikano šaltiniais, laikraštis 
teigė, kad Lietuvos vyskupai 
sugrįžo iš Romos su viltimi, 
jog bus padaryta didesnė pa
žanga santykiuose tarp “so
vietinės vyriausybės ir Bend
rijos katalikiškoje tautoje”. 
Vatikano atstovas pareiškė, 
pasak “New York Times”, esą 
vyskupai ypač tikisi, jog Mask
va nebekliudys vyskupui Ste
ponavičiui tvarkyti Vilniaus 
arkivyskupijos. Tačiau Vati
kanas esą galėtų svarstyti ir 
kompromisinį sprendimą: 
skirti vyskupą Steponavičių 
kitoms pareigoms, kad galė
tų eiti vyskupiškas pareigas. 
Tokiu atveju Vatikanas ir 
Maskva galėtų susitarti dėl 
kito vyskupo ar arkivyskupo 
paskyrimo Vilniui.

Vakarų Vokietijoje
Daug plačiau Lietuvos vys

kupų vizitą balandžio 27 ko
mentavo V. Vokietijos dien
raštis “Frankfurter Allgemei- 
ne Zeitung”. Straipsnis pava
dintas “Tylus atsisveikinimas 
po nepaprasto apsilankymo”. 
Čia pabrėžiama, kad tai bu
vęs pirmasis mūsų ganytojų 
vizitas “ad limina” po 45 me
tų. Per tą laikę įvairios po
litinės permainos drumstė 
Lietuvos ramybę: Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybė, 
vėliau prijungta prie Sov. Są
jungos, paversta vokiečių “ge
neraline sritimi”, o karo pa
baigoje užimta Raudonosios 
Armijos ir paversta sovieti
ne respublika.

“Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” pažymėjo, kad Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas pakvietė popie
žių aplankyti Lietuvą. Jonas- 
Paulius II savo kalboje pa
vaizdavo dabartinę Lietuvos 
katalikų padėtį, išreiškė no
rą aprūpinti visas vyskupijas 
ganytojais, iškėlė kunigų pa
rengimo ir jaunimo krikščio
niško auklėjimo problemas.

Kitas įtakingas V. Vokieti
jos dienraštis “Sueddeutsche 
Zeitung” irgi balandžio 27 pa
skelbė savo korespondento 
Kopenhagoje pranešimą — 
“Baltiečiai ginasi nuo rusini
mo”. Čia rašoma apie pastarai
siais mėnesiais Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje sustiprė
jusį režimo spaudimą, apie di
dėjančius sunkumus aprūpinti 
žmones maistu. Jei anksčiau 
Baltijos respublikos buvo va
dinamos Sov. Sąjungos “auksi
niais Vakarais”, tai dabar čia 
įsiviešpatavo vargas — mies
tai skursta, rusinimas stiprė
ja. “Sueddeutsche Zeitung” 
primena ir Švedijos parlamen
te įvykusius debatus, kai už
sienio reikalų ministeris iš
reiškė savo vyriausybės susi
rūpinimą padėties raida Balti
jos kraštuose. Reuteris iš 
Stockholmo pranešė apie suė
mimų bangą šiose trijose res
publikose.

Šveicarijoje
Šveicarų dienraštis “Neue 

Zuercher Zeitung” balandžio 
29 rašė apie sustiprėjusį Mask
vos gynimąsi nuo “centrifuga- 
linių tendencijų” nerusiškose 
respublikose. Režimas grie
biasi šiurkštesnių susidoro
jimo priemonių prieš patrio
tus tuose kraštuose, kurie jau 
daug metų kenčia nuo smar
kaus rusinimo ir yra pavoju
je netekti savo istorinės bei 
tautinės tapatybės. Su Andro
povo iškilimu sutapęs totalis- 

tinės valdžios priespaudos 
paaštrėjimas, pasak šveicarų 
laikraščio, daugiausia liečia 
inteligentiją, jaunimą ir ka
talikus. Teigiama, kad Lenki
jos įvykiai ypač paveikė Es
tiją, Lietuvą ir Ukrainą.

“NZZ” aiškina, kad Estijos 
partijos pirmojo sekretoriaus 
Karlo Vaino stripsnis “Komu
niste”, atskleidęs didelius 
ideologinius trūkumus respub
likoje, drauge esąs ištikimy
bės Andropovui pareiškimas.

Žinių agentūra
V. Vokietijos katalikų žinių 

agentūra KNA balandžio 26 pa
skelbė apie Amerikos katali
kų protestus dėl kunigo Sva
rinsko suėmimo. Tuo tikslu 
platinami atvirukai, kuriuos 
pasirašę amerikiečiai siunčia 
Sov. Sąjungos ambasadai Va
šingtone. Rašoma ir apie tai, 
kad Čikagoje gyvenantis vys
kupas Brizgys paprašė Ameri
kos vyskupų konferenciją rū

Diskusinės mintys ir nuomonės

Krislas tiesos,
A. BENIUŠYTĖ

Kun. dr. J. Šarauskas suge
ba pažadinti kontroversiją. 
Įdomu ir tam tikra prasme nau
dinga. Jo paskaita, skaityta 
1982 m. rudenį, sukėlė atgar
sių spaudoje, ir ne vien Kana
dos lietuvių. Nuostabu, kad 
pasisakymai už ir prieš tęsia
si iki šios dienos. Tatai pa
skatino ir mane atsiliepti.

Kiekvienas, dėstydamas sa
vo mintis spaudoje, kaip ir 
kalbėtojas paskaitoje, turi 
krislelį tiesos. Be abejonės, 
VLIKas yra reikalingas, tačiau 
daugiui mūsų atrodo, kad po 
40 metų, ypač veikiant besi
keičiančiose išeivijos sąly
gose, VLIKas reikalingas rim
tų reformų. Būkime atviri, 
partijų narių skaičius yra 
sumažėjęs, o kaikur iki mini- 

į mumo. Jų programos paseno ir 
liko tik vienas žinomasis —- 
kryptis. Ar galima remtis tuš
tuma? Tuo tarpu išeivijoje 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra gausi! ir gyvastinga 
organizacija. Sveikas protas 
sako, kad čia reikėtų su ja 
skaitytis ir ja remtis. Gyveni
mas nestovi vietoje. Lietuvių 
B-nes nariai esame lietuviai, 
ir mums visiems rūpi Lietu
vos lįkimas bei jos laisvinimo 
darbas. Kiek džiaugsmo būtų 
mums visiems ir naudos VLI- 
Kui, jei tarp VLIKo ir Lietu
vių B-nės viešpatautų darna. 
Prisimena vaikystėje girdė
ta sena pasaka, kaip tėvas aki
vaizdžiai mokė sūnus vieny
bės: paėmęs šluotražį traukė 
vyteles, kiekvieną atskirai lau
žė pusiau ir parodė, kad tų pa
čių vytelių, surištų į šluotą, 
lengvai neperlauš!. Mums tos 
vienybės taip reikia. Juk vie
nybėje galybė.

Gaila, spaudoje tebuvo san
trauka kun. dr. J. Šarausko 
paskaitos, skaitytos 1982 m. 
rudenį Toronte. Neturėdama 
po ranka teksto, negaliu cituo
ti. Prieš kelerius metus kun. 
dr. J. Šarauskas, kalbėdamas 
Toronte (pirmą kartą) Vasario 
16 proga, tarp kitko siūlė (lie
čiant tik vieną neesminę min
tį) pašalinti visų lietuviškų 
organizacijų vadovus — jie 
perseni. Buvo keista, kad pa
skaitininkas nė žodžiu nenu- 
krypo nuo teksto, lyg nebūtų 
pastebėjęs, kad čia yra kitaip. 
Prieš jo akis scenoje reiškėsi 
jaunos moterys—jauna prane
šėja, jauna Toronto apylinkės 

pintis kunigo Svarinsko liki
mu.

Ta pati V. Vokietijos kata
likų žinių agentūra balandžio 
28 paskelbtame komentare 
apie įvykusį Lietuvos vysku
pų vizitą Romoje jį vertina 
kaip naują popiežiaus Jono- 
Pauliaus II laimėjimą santy
kiuose su Maskva. Reiškiama 
nuomonė, kad tolesnė šių san
tykių raida priklausys nuo to, 
kas išeis iš popiežiaus apsi
lankymo Lenkijoje.

V. Vokietijos dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zei
tung” balandžio 27 pastebėjo, 
kad popiežius, kalbėdamas 
apie Lietuvos tikinčiųjų rei
kalus, nė žodžiu nepaminėjo 
dabartinių sienų problemos, 
kuri atsispindi Vilniaus ar
kivyskupijos padalijime. Va
tikanas vis dar nenori sank
cionuoti dabartinės Lenkijos 
rytinių ir Sov. Sąjungos vaka
rinių sienų. Lmb.

mažai įžvalgos
pirmininkė, jauna Kanados 
Lietuvių B-nės pirmininkė, 
jauna dirigentė ir jauni choris
tai. Stebėjomės. Nejaugi tu
rėtume rinkti organizacijų 
vadovais paauglius?

Pernai rudenį skaitytoji kun. 
nr. J. Šarausko paskaita patvir
tino pirmąjį įspūdį, kad jis ne
turi įžvalgos. Tiek įžvalga, tiek 
/vispusiškas dalyko pažinimas 
/reikalingi kalbant politinė- 
I mis temomis ar dalyvaujant po- 
I litinėje veikloje.

Šiose pastabose liesiu tik 
kaikurias paskaitos mintis, 
drauge su atsakymais į klau
simus, kurie ryškino dėsty
tas mintis. Buvo laiko pagal
voti, bet negaliu sutikti su 
kaikuriomis paskaitininko 
mintimis.

1. Paskaitininkas neteikė 
(reikšmės gimtajai kalbai; esą
išeivijoje visvien ‘ lietuvių 
kalba išnyksianti. Tikėjimas 
išgano, netikėjimas pražudo. 
Ir ne vien religijoje. Nyks
tant kalbai, nyksta ir tauta. 
(Kas nori išnykti? Mūsų kraš
to okupantas gerai supranta 
kalbos reikšmę ir siekia laips
niško kalbos naikinimo krašte. 
Tą pat darė ir carai.

2. Tik pagrindinai nesusipa
žinus su Sovietų Sąjungos ko
munizmu ir jo sistema galima 
svarstyti galimybę išeivijos 
organizacijoms megzti santy
kius su organizacijomis oku
puotoje Lietuvoje. (Tai būtų 
atskira principinė tema). Juk 
lemiamas žodis priklauso cent
rui Maskvoje. Šiuo metu turė
tume tenkintis individualiu 
bendravimu su tėvynainiais 
Lietuvoje.

3. Atrodo, paskaitininkas 
visai nepažįsta čionykščio 
lietuvių gyvenimo. Esą per
daug dedama lėšų ir pastan
gų į kultūrinę veiklą, perma- 
žai — į politinę. Galbūt. Iš 
esmės esame labiau politiškai 
susipratę nei kiti anksčiau 
atvykę Šiaurės Amerikos pi
liečiai. Šiuo metu mums būtų 
svarbu ugdyti politikus ir rink
ti dokumentinę medžiagą. Da
bar dar nelaikąs visiems mes
tis į politiką. Nieko konkre
taus šiuo laiku nelaimėtume 
ir daug prarastume apleidę 
kultūrinę veiklą. Kultūrinė 
veikla yra natūralus mūsų 
išeivijos lietuviško gyvenimo 
poreiškis. Pagaliau nevisi ga
li aktyviai reikštis kaip poli
tikai ar intelektualai.

Pernai rudenį, išeidama po 
kun. dr. J. Šarausko paskai
tos, nugirdau jauną studen
tą dalinantis įspūdžiais, esą, 
jeigu jis nebūtų dalyvavęs kul
tūrinėje veikloje, lietuvių jau
nimo organizacijose, šokiuose 
ir kitur, nebūtų buvęs ir šio
je paskaitoje. Manding to jau
nuolio pažiūra yra realistinė 
ir gyvenimiška.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
472 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Panevėžio vyskupas R. KRIKŠČIŪNAS (trečias iš dešinės), būdamas 
Romoje 1983 m. sausio mėnesį, dalyvavo šv. Tomo Akviniečio šventėje 
Angelicuin universitete, kur ir lietuviai klierikai iš Šv. Kazimiero kole
gijos pasirodė programoje

Kad aplankytų Lietuvą...
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko vysk. L. Povilonio 

sveikinamasis žodis popiežiui Jonui-Pauliui II audiencijoje 
1983 m. balandžio 22 d.

ŠVENTASIS TĖVE, Šian
dien čia vyksta tikrai labai 
svarbus momentas, kuris yra 
džiaugsmo priežastis mums, 
vyskupams, dvasiškijai ir mū
sų ganomiesiems. Po ilgos 45 
m. (tikrumoje 55 m. Vert.) per
traukos Lietuvos vyskupai 
vėl atlieka malonią ir gar
bingą pareigą — apsilankyti 
“ad limina”. Atvykome aplan
kyti šventųjų apaštalų Petro 
ir Pauliaus kapus, ir dabar 
visi esame Tavo, Šventasis Tė
ve, akivaizdoje.

Proga pasinaudodami, pir
miausia esame labai dėkingi 
Jūsų Šventenybei, taip pat var
du mūsų dvasiškijos ir tikin
čiųjų, už tėvišką rūpestį ir 
nekartą mums parodytą palan
kumą. Mes iš savo pusės visa 
širdimi išreiškiame Tau savo 
karštą sūnišką meilę, ištiki
mybę ir nepajudinamą klusnu
mą.

Maža yra mūsų tauta, kuri 
amžių eigoje yra tiek išken- 
tėjusi nelaimių, o ir dabarti
niu metu jma sunkiausiose gy
venimo sąlygose. Tiek jau kar
tų mūsų priešai stengėsi mūsų 
Bažnyčią nušluoti nuo žemės 
veido, ją išnaikinti, tačiau 
jų nedoros pastangos visuo
met sužlugo. Visa mūsų tau
tos istorija primena mums 
Kristaus paguodžiančius žo
džius: “Nebijok, mažoji kai
mene: jūsų Tėvas panorėjo ati
duoti jums karalystę”. Šie 
Kristaus žodžiai iš tikrųjų 
pavaizduoja tam tikru būdu 
mūsų tautos gyvenimą ir jos 
įvykius. Nors mes visi lietu
viai esame mažoji kaimenė, 
tačiau tiek Tėvynės, tiek 
Bažnyčios istorija nenugin
čijamai liudija, kad dangaus 
Tėvui patiko duoti mums kara
lystę, kuri, prasidėjusi su 
Lietuvos krikštu, yra išpuoš
ta tvirtu tikėjimu, nepajudi
nama šv. Petro Sostui ištiki
mybe, patvirtinta daugybės 
krikščionių gyvenimo pavyz
džiais ir šventumo pergalė
mis.

Dabar mums artinasi 500 
metų sukaktis nuo šv. Kazi

Siųskime vaikus į Vasario 16gimnaziją
Kelionę apmoka Vasario 16 gimnazijai remti komisija Toronte

L. TAMOŠAUSKAS
Išeivijoje jau girdime nusi

skundimų, kad mūsų jaunimui 
lituanistinių mokyklų vadovė
liai jau persunkus, nes trūks
ta lietuviškų žodžių, kad jau
nimas lietuviškų knygų jau ne
mėgsta skaityti dėl tos pačios 
priežasties. Skaitome spaudo
je nusiskundimų, esą greit ne
bebus kas rašo į lietuvių spau
dą arba ją skaito, nes mūsų 
prieauglis auga su mažu lie
tuvių kalbos žodingumu ir su
gebėjimu lietuviškai rašyti. 
Tad einame ne tik prie lietu
viškos spaudos bei veiklos su
nykimo, bet ir lietuvybės iš
eivijoj išnykimo.

Dauguma tėvų stengiasi savo 
vaikus lietuviškai auklėti, 
siunčia juos į lituanistines 
mokyklas, bet kasdieninė ap
linka daugumos tėvų pastan
gas nugali, o per 3 vai. į savai
tę lituanistinėje mokykloje 
nedaug tegalima padidinti lie
tuvių kalbos žodingumą ir iš
mokyti lietuviškai taisyklin
gai rašyti bei kalbėti. Kaip 
tėvynėje likę mūsų giminai
čiai pajėgia atsilaikyti prieš 
surusinimo ir subedievinimo 
pastangas, taip čia mes turi
me išvengti aplinkos įtakos 
mūsų jaunimo nutautėjimui. O 
tokia vieta, kur to galima iš
vengti, yra Vasario 16 gimna
zija. Joje mokantis ne tik pa
bėgama iš angliškos aplinkos, 
nuo angliškos televizijos, bet 
ir šešias dienas į savaitę be

miero, dangiškojo Lietuvos 
Globėjo, mirties. Labai norė
tume, kad Šventajam Tėvui 
būtų įmanoma aplankyti taip 
pat ir mūsų tėvynę. Manome, 
kad toks apsilankymas pakel
tų dvasinį lietuvių gyvenimą.

Taip pat tikimės, kad neil
gai trukus mūsų tautietis Gar
bingasis Dievo Tarnas arkivys
kupas Jurgis Matulaitis, pasi
žymėjęs kantrybe, išmintimi, 
kilniu šventumu, Tavo, Šventa
sis Tėve, nepakeičiamu spren
dimu bus apvainikuotas šven
tojo vainiku. Jau ir dabar Lie
tuvos tikintieji, pasitikėda
mi Dievo Tarno globa ir pagal
ba, gėlėmis ir žvakėmis puo
šia jo kapą, pamaldžiai jį lan
ko ir nuolat gerbia.

Palyginus su kitų tautų vys
kupais, mes, Lietuvos vysku
pai, sudarome tik mažą būrelį. 
Šiandien mūsų širdys apimtos 
liūdesio dėl to, kad šiame iš
kilmingame įvykyje negali da
lyvauti mūsų mielasis episko
pate brolis Jo Ekscelencija 
Julijonas Steponavičius. Ta
čiau Tavo, Šventasis Tėve, ge
rumas, kurį esi nuolat mūsų 
Bažnyčiai parodęs, ir Tavo 
ypatingas rūpestis dvasiniu 
lietuvių likimu duoda vilties, 
kad sukliudytas mūsų vysku
pas, Dievui norint, netrukus 
bus grąžintas į vyskupiškas 
pareigas.

Tavo, Šventasis Tėve, apaš
tališkasis palaiminimas, ku
rio karštai prašome ir kurio 
vaisiais labai pasitikime, 
bus dangaus malonių laidas 
mylimiems Kristuje mūsų ku
nigams, tikriesiems mūsų 
bendradarbiams, nešantiems 
darbo naštą Bažnyčioje, Die
vui ir Apaštalų Sostui, išti
kimai liaudžiai ir visiems ge
ros valios žmonėms, pagaliau 
visai lietuvių tautai, kuri 
tiekos priešingumų kankina
ma gina tikėjimą, išlaiko vil
tį ir savo uolia meile yra 
Bažnyčiai daug nusipelniusi.

(Vertimas iš lotynų kalbos 
teksto, išspausdinto “L’Osser- 
vatore Romano” 1983.IV.23, 
nr. 93).

veik per metus reikia klausyti 
pamokų lietuvių kalba. Už tai 
ten per metus ar porą metų 
jaunuolis ar jaunuolė išmoks
ta taisyklingai lietuviškai 
rašyti, kalbėti ir skaityti. O 
tokių mums reikia kuo dau
giau. Mūsų jaunimui vis labiau 
nutautėjant ir lietuvybei nyks
tant, net vienas toks lietuviš
kai raštingas jaunuolis-lė yra 
brangus. Todėl išeivijos tėvai 
turėtume savo vaikus siųsti į 
tą vienintelę išeivijoj lietu
višką gimnaziją.

Tėvai turi tik paduoti gimna
zijos direktoriui prašymą, kad 
priimtų sūnų ar dukrą joje mo
kytis, ir užsimokėti už jų mai
tinimą bei išlaikymą bendra
butyje, kuris yra pedagogų 
prižiūrimas. Už mokslą mokėti 
nereikia. Jaunimui, vykstan
čiam ten mokytis kelionę lėk
tuvu ten ir atgal stengiasi 
apmokėti Kanadoje veikianti 
Vasario 16 gimnazijai remti 
komisija. Už maistą ir bend
rabutį reikia mokėti apie 180 
dol. į mėn. Dažnas mūsų tokias 
sumas išleidžia savo arba vai
kų malonumams ar ištaiginges- 
niam gyvenimui.

Daugiau informacijų apie 
Vasario 16 gimnaziją galima 
gauti Vasario 16 gimnazijai 
remti komisijoj šiuo adresu: 
236 Dovercourt Rd., Toronto, 
Ont. M6J 3E1 (tel. 531-4469) ar
ba: Litauisches Gymnasium, 
Romuva, 6840 Lampertheim- 
Huettenfeld 4, W. Germany.



4 psi. « Tėviškės Žiburiai « 1983. V. 26 — Nr. 21 (1736)

© PAVERGTOJE TEVfflEJE
© LIETUVIAI PASAULYJE

NUTEISTAS TREČIĄ KARTĄ
Algirdas Strumskis “Tiesos” 

gegužės 7 d. laidoje beveik pusę 
puslapio paskyrė Viduklės para
pijos klebono kun. Alfonso Sva
rinsko bylai, savo rašinį pava
dindamas mintimis po teismo 
nuosprendžio. Esą baudžiamo
jon atsakomybėn jis buvo pa
trauktas š.m. sausio 26 d. už “įsta
tymą pažeidimus”. Skaitytojams 
primenama, kad A. Svarinskas, 
dar būdamas klieriku Kauno ku
nigą seminarijoje, 1946 m. už
mezgė ryšius su partizaną gru
pe ir pirmą kartą buvo nuteis
tas 1948 m. Atlikęs bausmę, ta
po kunigu ir dirbo įvairiose pa
rapijose. Esą jis vėl nesilaikė 
sovietinią įstatymą, puolė ateis
tus, valdžios organą darbuoto
jus. Dirbdamas kunigu Betyga
los šventovėje, savo namuose 
telkė antisovietinę literatūrą, 
ją panaudodavo net savo pa
moksluose. Už tai 1958 m. susj- 
laukė antrosios bausmės. Šieme
tinė trečioji byla kun. A. Sva
rinskui buvo iškelta už “anti
sovietinę agitaciją ir propagan
dą”. Jis nuteistas laisvės atėmi
mu septyneriems metams ir 
tremtimi trejiems metams. Esą 
šiame teisme taipgi buvo nusta
tyta, kad “antisovietine agitaci
ja ir propaganada” įstatymus pa
žeidė ir Kybartą šventovės kun. 
Sigitas Tamkevičius. Jam jau 
iškelta ir prokurorui perduota 
baudžiamoji byla.

SUKTI KALTINIMAI
A. Strumskis, juodindamas 

kun. A. Svarinską, užsimena 
apie jo su bendraminčiais suda
rytą kataliką komitetą, sklei
džiamus “šmeižikiškus doku
mentus”, kurie pasiekdavo už
sienį. Esą kun. A. Svarinskas 
viename bute Maskvoje susitiko 
su užsieniečiais žurnalistais 
ir pats jiems perdavė dokumen
tinę kataliką komiteto medžia
gą. Kelis egzempliorius tokios 
medžiagos iš jo 1979 m. birže
lio mėnesį Kaune, A. Znamens- 
kio bute, gavo kun. V. Cukuras, 
turistas iš JAV. Tą medžiagą 
surado ir konfiskavo muitinin
kai Maskvoje. Trumpai prasita
riama, kad kun. A. Svarinsko 
teisman liudininke buvo pa
kviesta kun. V. Cukuro sesuo, 
bandžiusi teisinti tą medžia
gą be didelio noro priėmusį sa
vo brolį. Esą tokia misija jam 
“buvo ne iš maloniąją”. Kaltin
tojams taipgi užkliuvo kun. A. 
Svarinsko vykdomas V. Petkalis 
gynimas, pastarojo kova už žmo
gaus teises. Pasak A. Strumskio, 
V. Petkaus veikla tepasižymėjo 
“sukčiavimu, girtavimu, jauni
mo tvirkinimu, antisovietine 
propaganda”, o kun. A. Svarins
kas jį vaizdavo kaip nekaltai nu- 
kentėjusį. Esą kun. A. Svarins
kas šmeižė teisingumo organus 
nepagrįstais kaltinimais, kad 
jie nesiima jokią priemonią ko
vai su nusikalstumu, su kunigą 
ir šventovią užpuldinėjimu, kad 
tai esanti sąmoninga bedievių 
akcija prieš tikinčiuosius. At
kirčiui prieš kun. A. Svarinsko 
kaltinimus buvo pasirinktas 
Luokės parapijos klebono kun. 
L. Šapokos nužudymas. Visi trys 
jo plėšikai buvę suimti ir nu
teisti.

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

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS! !!

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

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

Gegužė-
Gey A\CO 19
C\>Tyzės 26

Liepos 7 Rugsėjo 1
Liepos 14 Rugsėjo 8
Liepos 21 Spalio 6

Birželio 23 Gruodžio 19

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
* Nuperkame automobilius bei kitus daiktus giminėms 

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

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

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

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

Telex 06-986766 TOR
įstaigos savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

The Marlatt l̂ t^Įanamai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas* 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sonford) HAMILTON, Ontario

JAUNIMAS IR VAIKAI
Teisme kun. A. Svarinskui bu

vo metamas kaltinimas, kad jis 
šmeižia sovietinamos Lietuvos 
jaunimą, jį pavadindamas “mo
raliniu purvu”, užpildančiu ka
lėjimus ir pataisos darbą kolo
nijas. A. Strumskis, žinoma, nu
tyli, kad tokio “moralinio purvo.” 
pavyzdžią netrūksta net ir ofi
cialios komunistinės spaudos 
pranešimuose iš teismo salią 
apie vagystes, plėšikavimus, mo- 
terą bei mergaičią išniekinimus, 
ją bei kitą asmeną nužudymus. 
Esą kun. A. Svarinskas su savo 
bendraminčiais šmeižikiškai in
formuodavo užsienio įstaigas, 
kad “pas mus, kaip reta kur pa
saulyje, iš vaiką atimta daug 
pagrindinią teisią”, kad “šiuo 
metu yra labiausiai diskrimi
nuojami tikintieji vaikai”. A. 
Strumskis, jieškodamas propa
gandinio atkirčio, rašo: “Argi 
tai ne grubus šmeižtas? Juk visi 
žino, kad jeigu socialistinėje 
valstybėje ir yra kokia nors pri
vilegijuota klasė, tai ši klasė 
— vaikai. Tarybą valdžios atsto
vai niekada neskirstė ir neskirs
to vaiką į tikinčiuosius ir neti
kinčiuosius ir nesiima jokią 
diskriminacinią priemonią. Tai 
darė pats A. Svarinskas, kursty
damas tarp ją nesanįaiką ...” 
Taigi kaltas kun. A. Svarinskas, 
kad vaikams neleidžiama eiti į 
pamaldas šventovėse, patarnau
ti Mišioms, giedoti giesmes, 
barstyti gėles procesijose. Kal
tas kun. A. Svarinskas ir už tai, 
kad ateizmui tarnaujantys moky
tojai klasėse šaiposi iš tikin
čiąją moksleivią, pažeisdami 
konstitucijos pripažintą reli
gijos laisvę — teisę tikėti ar bū
ti ateistu. Ta teisė galioja tik 
ateistmas, o tikintiesiems už
kraunami varžtai ir komparti
jos propagandistą pašaipa. Ne
nuostabu, kad tokiose aplinky
bėse kun. A. Svarinskas su savo 
bendraminčiais buvo įsteigęs 
komitetą tikinčiąją teisėms gin
ti ir kad už šią didvyrišką savo 
veiklą susilaukė septynerią me
tą kalėjime ir treją metą trem
tyje.

GRAŽINA KAUNĄ
Kauno apželdinimo trestas 

šį pavasarį yra pasiryžęs paso
dinti puspenkto tūkstančio me- 
delią, miesto parkuose ir aikštė
se — septynis tūkstančius krū
mą. Kaune sužydės pusantro mi
lijono gėlią. Jos ypač bus gau
sios senojoje Laisvės alėjoje, 
kuri paversta pėsčiąją bulva
ru. Gėlės Kaunui auginamos šilt
namiuose. Jomis rūpinasi augin
tojos Judita Smailienė, Jani
na Damaševičienė, Verutė Iva
nauskienė, Galina Norvaišienė 
ir Danguolė Naujokaitė. Hekta
ro plote auginamos 58 rūšią 
gėlės.

NAUJAS MIKRORAJONAS
Kupiškį padidins naujasis Že

miečių mikrorajonas. Čia jau 
pastatytas 195 vietą bendrabu
tis, vienas 75 butą narnas ir du 
namai po 22 butus. Žemiečią 
mikrorajonas turės savo parduo
tuvę, vaiką darželį. Netoliese 
statoma 200 vietą centrinė rajo
no ligoninė, greitosios pagal
bos stotis. V. Kst.

Simon's
Travel
kviečia JA V ir Kanados 

lietuvius keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

Dalis Vankuverio lietuvių, dalyvavusią Gavėnios rekolekcijose, kurias vedė kun. K. I’ugevičius 1983 m. kovo 19 d.

S HAMILTON
VYSK. VALANČIUS MOKYKLA 

gegužės 14 d. baigė 34 mokslo me
tus. Iškilmėje dalyvavo mokyklos 
globėjai, mokinių tėveliai ir ne
mažai svečią. Mokyklos globėjas 
kun. J. Liauba, OFM, per Mišias 
pasakė jauniesiems skirtą 
pamokslą. Po to visi rinkosi į Jau
nimo C. salę, kur mokyklą baigu
siems buvo įteikti pažymėjimai, 
o laimėjusiems piešimo ir dieno
raščio rašymo varžybas — dova
nos. Šiemet X-tąjį skyrių baigė: 
Sandra Ciparytė, Dana Grajaus- 
kaitė, Linas Kamaitis ir Onutė 
Žukauskaitė. Baigusius sveikino 
mokyklos ved. V. Stanevičienė, 
AV par. klebonas kun. J. Liauba, 
Bendruomenės pirm. K. Deksnys, 
“Talkos” v-bos pirm. J. Stankus 
ir KLB švietimo komisijos pirm. 
Irena Ross-Grabošaitė. Dieno
raščio rašymo varžybose dalyvavo 
visi mokiniai. Darbelią įvertini
mo komisiją sudarė D. Gutauskie- 
nė, L. Stungeviečienė ir K. Mile
ris. Lituanistinio kurso XI-tą kla
sę, veikiančią vakarais, baigė Sta
sys Kareckas, Loreta Mačytė, Rūta 
Sadauskaitė ir Silvija Stonkutė. 
Šiemet visi mokiniai buvo apdo
vanoti visokiausiomis dovanėlė
mis, nes mokykla turėjo gerus fi
nansinius metus ir buvo stipriai 
sušelpta mūsų lietuviškąją insti
tucijų. Tylos minute buvo prisi
mintas šiemet miręs buvęs pirma
sis Vysk. Valančiaus mokyklos ve
dėjas J. Mikšys ir pagerbtas bei 
apdovanotas šiai mokyklai 5 me
tus vadovavęs K. Mileris. Mokslo 
metus mokykla baigė su 59 moki
niais. Joje dirbo 7 mokytojai. Šią 
gražią iškilmę sklandžiai tvarkė 
mokyklos tėvų komiteto pirm. B. 
Mačys.

SIBIRINIAI TRĖMIMAI bus 
prisiminti birželio 12, sekmadie
nį, AV šventovėje. Šitie minėji
mai anksčiau buvo rengiami kartu 
su latviais ir estais. Buvo bando
ma plačiau išeiti į viešumą. Da
bar ta bendro minėjimo tradicija 
yra nutrūkus.

NAUJAJAM AV PARAPIJOS 
KLEBONUI kun. J. Liaubai su
tiktuves parapijiečiai suruošė 
gegužės 15, sekmadienį. Renginys 
praėjo su dideliu dvasiniu paki
limu. Jaunimo C. salė buvo pilnu
tėlė žmonių. Iš kitur buvo atvykę 
5 kunigai. Čia naujasis klebonas 
buvo pasveikintas ir apdovanotas 
dovanomis. Pasveikinimo žodį ta
rė parapijos tarybos pirm. Alf. 
Stanevičius, vakaro programai va
dovavo K. Di'.kšys ir po žodelį tarė 
visi svečiai kunigai. Visų Hamil
tono organizacijų vardu kalbėjo 
Bendruomenės pirm. K. Deksnys. 

Dalyvavusieji buvo pavaišinti St. 
A. Petkevičių paruošta gardžia 
vakariene. Buvo ir meninė dalis, 
kurią atliko sol. Anita Pakalniš
kytė, akompanuojant Lindai Mar
cinkutei, mergaičių “Aido” choro 
septynios dainininkės, vad. Dari
jos Deksnytės-Povvell, padainavo 
keletą dainelių, L. Stungevičienė 
paskaitė apie parapijinį gyveni
mą savo sukurtą kupletų. Dovanų 
klebonui buvo įteikta — tautiniais 
raštais papuošta stula, rašomoji 
mašinėlė ir du balti balandžiai. 
Mikšys apie balandžius paaiškino, 
kad tai esą meilės ir prisirišimo 
simbolis. Paukštelius labai mylė
jęs ir šv. Pranciškus, kurio įsteig
tam ordinui priklauso ir mūsų nau
jasis klebonas. Į šitą pobūvį buvo 
atvykę tautiečių ir iš St. Catha
rines. Savo žodyje naujasis Hamil
tono klebonas dėkojo visiems už 
sutiktuves ir prašė parapijiečių 
bendradarbiavimo bei maldą, kad 
galėtų viską pasiekti, ką yra užsi
mojęs.

KARALAITES hamiltoniečiai 
turi dvi — Ramoną Ciparytę ir Rū
telę Kamaitytę, kurios pasidalino 
titulu ir pinigine premija. Bend
ruomenės valdyba, kuri organiza
vo karalaitės rinkimus, atsiradus 
tik dviem kandidatėm, nutarė jas 
abi Hamiltono lietuvių karalaitėm 
ir paskelbti.

I KANADOS LIETUVIŲ ŠAU
LIŲ SUVAŽIAVIMĄ, kuris įvyko 
per Viktorijos dienos savaitgalį 
Montrealyje, iš Hamiltono buvo 
nuvykę 12 šaulių su savo kuopos 
pirm. P. Kanopa.

TRADICINĖ JONINIŲ GEGU
ŽINĖ ir šiemet yra rengiama šau
lių toje pačioje vietoje — už Kale- 
donijos Giedraičio klubo stovykla
vietėje birželio 26, sekmadienį.

SU PIRMA EKSKURSIJA į Lie 
tuvą išvyko K. Januškevičienė, G. 
Cibienė, St. Jankauskienė ir E. 
Šimaitienė. Jos ten žada prabū
ti dvi savaites.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

AUŠRA PLEINYTĖ sėkmingai 
baigė verslo administraciją Mo
hawk kolegijoj.

ST. ANT. JANKAUSKŲ brolvai
kiui Marijui Šidlauskui, neseniai 
atvykusiam iš Lenkijos, buvo su
rengtos sutiktuvės. Nemažas būre
lis tautiečių pasveikino naująjį 
kanadietį ir įteikė jam, kaip mu
zikantui, gražią gitarą.

ALDONA GEDRIMAITĖ, Mc 
Master universitete bebaigianti 
humanitarinių mokslų studijas, 
susižiedavo su inž. Linu Butkiu 
iš Kalifornijos.

ELENA IR PRANAS CIPARIAI 
atšventė savo vedybų 20 metų 
sukaktį. Pokylį suruošė jų dukros. 
Dalyvavo apie 70 svečių. K. M.

“AIDO” KONCERTAS — šokiai 
balandžio 30 d. praėjo su labai gra
žiu pasisekimu. “Aidas” yra labai 
dėkingas Montrealio mergaičių 
chorui “Pavasaris” ir jų vadovams 
už atvykimą bei prisidėjimą prie 
šio vakaro pasisekimo. Taip pat 
rengėjai yra dėkingi aukotojams 
už laimės staliukus, labai gau
sius laimikius mažajai loterijai, 
o visoms ponioms — už pyragus 
bei tortus. Gausiai aukojo pini
gais loterijai: $30 — P. S. Gaidaus- 
kai iš Rodney, $20 — J. Dubinskas, 
$10 — V. Morkūnas, $5 — K. Mile
ris, J. Lekutis, E. Siman, V. A. Apa- 
navičiai, G. Kažemėkienė, P. La- 
tauskas, $3 — I. Vasiliauskienė, 
V. Agurkis. “Aidas” visiems auko
tojams ir vakaro dalyviams nuo
širdžiai dėkoja.

SOL. ANITA PAKALNIŠKYTĖ, 
įvertindama “Aido” -pastangas, 
paaukojo $75 jo veiklai. “Aidas” 
nuoširdžiai dėkoja. J.P.

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

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

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

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

= santaupas.......................... 7%%
E kasdienines palūkanas
= už santaupas.......................... 7%
= term, depoz. 1 m................ 9'/a%
E term, depoz. 3 m..................  10%
E reg. pensijų fondo............ 9'/z%
X 90 dienų depozitus .......... 9'/«%
= IMAME UŽ:
= nekiln. turto pask................. 11%
= asmeninės paskolas..... 13'/z%

JA Valstybės
Sutiktuvių daugelyje lietuvių 

koloniją susilaukė ketvirtoji 
gen. Stasio Raštikio atsiminimų 
knyga “Lietuvos likimo keliais”, 
pratęsianti du tomus “Kovose 
dėl Lietuvos”, trečią tomą “Įvy
kiai ir žmonės”. Algirdo Gustai
čio pranešimu, ketvirtojo tomo 
“Lietuvos likimo keliais” sutik
tuves Los Angeles bei apylinkių 
lietuviams gegužės 1 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje suren
gė lietuviai akademikai skautai 
ir vietinė Lietuvių Bendruome
nė. Apie naująją gen. S. Rašti
kio knygą kalbėjo istorikas Vin
cas Trumpa. Pats autorius dėl 
nesveikatos knygos sutiktuvėse 
negalėjo dayvauti. Iš įrašo juos
telėje buvo išklausyta jo padė
ka leidėjams, sutiktuvių organi
zatoriams, paskaitininkui ir da
lyviams.

A. a. kun. Anastazas Valančius 
balandžio 15 d. mirė Čikagos 
Cicero priemiestyje. Velionis 
buvo gimęs Čikagoje 1904 m. spa
lio 7 d., studijavęs Mundeleino 
kunigų seminarijoje, kunigu 
įšventintas 1930 m. balandžio 26 
d. Dirbo Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, Švč. 
M. Marijos Gimimo lietuvių pa
rapijose. Nuo 1953 m. vadova
vo Šv. Mykolo parapijai šiauri
nėje Čikagos dalyje. Pensijon 
buvo išėjęs prieš keletą metų. 
Velioniui teko redaguoti “Vytį”, 
dirbti Lietuvos vyčių bei kito
se organizacijose. Gedulines Mi
šias balandžio 18 d. su < būriu 
kunigą koncelebravo kardinolas 
J. Bernardinas, naujasis Čikagos 
arkivyskupas. Po pamaldų velio
nis palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
atstovas Vašingtone, paskelbė 
padėką aukotojams už dolerius 
pasiuntinybės rūmams atnaujin
ti. Iki š.m. gegužės 1 d. vajaus 
komitetas buvo pasiryžęs surink
ti $120.000, reikalingų numaty
tam rūmų atnaujinimui, o gavo 
$127.262,13. Numatytas lėšų tel
kimas įvykdytas su kaupu. Bus 
paruoštas specialus leidinys su 
aukotojų sąrašais ir išlaidų 
apyskaita.

Nekaltai Pr. Marijos vienuoli
jos seselių kapelionu Putname 
ilgus metus buvo a. a. kun. Sta
sys Yla. Jį dabar pakeis kapelio
nu paskirtas kun. dr. Valdema
ras Cukuras; buvęs Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, R.I.

Kolumbija
A. a. kun. Vaclovas Vaičiūnas, 

buvęs lietuvių kolonijos kape
lionas 1948-59 m., staiga mirė 
Bogotoje gegužės 2 d. Velionis 
palaidotas gegužės 3 d. Geduli
nes Mišias su dešimtimi kunigų 
koncelebravo pagalbininkas 
arkiv. Emilio de Brigard. Lai
dotuvėse dalyvavo Bogotos lie
tuviai ir vietiniai gyventojai.
Argentina

Bernardas Survila yra pasižy
mėjęs madingą drabužių kūri
mu Buenos Aires mieste. Jis čia 
turėjo savo siuvyklą ir drabu
žių parduotuvę, kurias buvo už
daręs dėl sunegalavusios svei
katos. Pasveikęs vėl pradėjo 
kurti ir siūti drabužius kitose 
patalpose. Devintasis televizi
jos kanalas kovo 26 d. laidoje 
“Elegancijos menas” .vėl rodė B. 
Survilos sukurtus modernius 
drabužius. Jam daug padeda 
žmona Vladė Malėlaitė-Survi- 
lienė.

Australija
Jaunimo Dienas Australijos 

sostinėje Kanberoje balandžio 
1-4 d.d. surengė Australijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Kanbe- 
ros skyrius vietiniame Lietuvių 
Klube. Įvadinį žodį tarė sky
riaus pirm. J. Šliogeris. Daly
vius sveikino Australijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. B. 
Prašmutaitė, ALB Kanberos 
apylinkės pirm. A. Balsys. Iš
samiai buvo aptartas artėjan
tis V PL Jaunimo Kongresas. 
Priimta rezoliucija, pasisakan
ti už VI-jo kongreso surengimą 
Australijoje. Čikagon netgi bus 
nusivežtas to kongreso projek
tas, kad būtų susilaukta plates
nio pritarimo. Lietuvių Jaunimo 
Dienose Kanberoje paliesta 
daug aktualių klausimą. A. Ste- 
panienė kalbėjo apie dvikalbiš- 
kumą, D. Sadauskaitė — apie at
stovavimą laisvajai Lietuvai, S. 
Malijauskas — apie tautą ir tau
tinį apsisprendimą, R. Sabeckis 
— apie tautos ir tautybės klausi
mus, J. Šliogeris — apie Lietu
vos valstybingumą, V. Pužaitė- 
Howe — apie tautinę išraišką 
mažoje kolonijoje.

Sydnėjaus Lietuvių Gydytoju 
Draugija savo reikalus aptarė 
metiniame posėdyje gegužės 1 d. 
Lietuvių Namuose. Iš pareigų 
pasitraukė ilgametis pirm. dr. 
I. Venclovas, ižd.-sekr. dr. B. 
Jarembauskienė. Nauja valdy

bos pirmininke buvo išrinkta dr. 
Genovaitė Kazokienė, ižd.-sekr. 
— dr. Rūta Kavaliauskaitė-Gray.

Britanija
DBLS Birminghamo skyriaus 

nariai savo reikalus aptarė me
tiniame posėdyje balandžio 17 
d. Kilo mintis, kad Birmingha
mo lietuviai galėtų surengti Kra
žių skerdynių minėjimą. Tai bū
tų originalus renginys, nesusi
laukęs dėmesio kitose lietuvių 
kolonijose. Lėšų galbūt pavyktų 
gauti iš DBLS centro Londone. 
Skyriaus valdyba buvo papildy
ta vienu nariu — M. Linkevičium. 
Dabar ją sudaro: pirm. P. Bu
kauskas, vicepirm. M. Linkevi
čius, sekr. S. Jezerskis, ižd. V. 
Remeika. Revizijos komisjon iš
rinkti B. Vaškelis ir S. Štarka.

DBL Sąjungos tarybos prezi
diumas pasiskirstė pareigomis. 
Jo pirmininku bus Rimantas Šo
va, vicepirm. — Anicetas Bučys, 
sekr. — Juozas Levinskas, na
riais — Nijolė Vainioriūtė ir , 
Kazimieras Bivainis.

Italija
Romoje yra leidžiamas biu

letenis “Elta-Press” italų kal
ba. Skaitytojus jau pasiekė 
š. m. 3 nr., kurin įjungtas “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” 55 nr., išverstas biuletenio 
leidėjo ir red. prel. Vinco Min
cevičiaus. Įvadiniame straips
nyje jis primena, kad šiuo per
nykščiu “LKB Kronikos” nume
riu buvo užbaigtas brežnevinis 
Katalikų Bendrijos persekioji
mo laikotarpis okupuotoje Lie
tuvoje. “Elta-Press” viršelis 
yra papuoštas JAV prez. R. Rea- 
gano rašto kopija. Tuo raštu jis 
šiemet buvo paskelbęs Lietuvos 
nepriklausomybės dieną.

Vokietija
Hamburge yra įsteigta šios 

apylinkės lietuvių savišalpos 
grupė. Jos neseniai išrinktą val
dybą sudaro: pirm. I. Sragaus- 
kis, vicepirmininkai R. Baliu- 
lis ir A. Mašildauskienė, sekr. 
E. Banevičienė ir ižd. A. Ged
vilą; kontrolės komisiją — K. 
Mašildauskas ir E. Baliulienė. 
Pernai buvo turėta 3.954,59 DM 
pajamų ir 2.992 DM išlaidų. Šie
metinė veikla pradėta su 962,59 
DM likučiu. Savišalpos grupė 
remia vargan patekusius tautie
čius ir kultūrinę lietuvių veik
lą. Grupė turi 23 narius.

Vasario 16 gimnazija susi
laukė naujos lietuviškos šeimos. 
“VLB valdybos informacijų” biu
letenis velykiniame šių metų nu
meryje praneša, kad kun. Jonas 
Dėdinas 1982 m. gruodžio 30 d. 
nedidelėje Huettenfeldo katali
kų šventovėje sutuokdino gimna
zijos mokytoją Joaną Vaičiulai- 
tytę su gimnazijos auklėtiniu 
Robertu Slavikų. Vestuvės at
švęstos Vasario 16 gimnazijos 
patalpose su lietuviškomis tra
dicijomis —- vartų užkėlimu, 
piršlį suvaidinusiu direktoriu
mi A. Šmitų, svočią — M. Šmi
tiene. Trūko tik Vašingtone 
gyvenančių jaunosios tėvų — 
Joanos ir Antano Vaičiulaičių. 
Jiems atstovavo Huettenfeldan 
atsiųsta vyriausioji dukra Da
nutė. Sekančią dieną lietuviš
kų vestuvių dalyviai įsijungė 
į N. Metų sutikimą toje pačio
je Vasario 16 gimnazijos salė
je.

Lenkija
Lenkijos lietuviai ruošiasi S. 

Dariaus ir S. Girėno skrydžio 
per Atlantą bei tragiškos mirties 
penkiasdešimtmečiui. Algirdo 
Nevulio pranešimu “Aušroje”, 
sukakties renginiais rūpinasi 
Lietuvių. Visuomeninės Kultū
ros Draugijos centro valdybos 
sudarytas specialus trylikos 
asmenų komitetas. Pagrindinis 
minėjimas įvyks liepos 17 d. prie 
žuvusiems lakūnams skirto pa
minklų Pščelnike (buvusiame 
Soldine). Paminklas jau baigia
mas atnaujinti. Anksčiau jis tu
rėjo įrašą: “Čia žuvo lietuviai 
lakūnai — Atlanto nugalėtojai” 
lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Dabar įrašas papildomas 
ir lenkų kalba. Šiems įrašams 
akmeninėje paminklo dalyje rei
kia apie 400 iš bronzos pagamin
tų raidžių. Gožovo vaivadijos pi
liečių komitetas sutiko savo lė
šomis išleisti sąlankę lenkų kal
ba apie S. Darių ir S. Girėną. 
Patys lietuviai išleis pagal J. 
Glušausko projektą pagamintą 
bronzinį ženkliuką. Gožovo vai- 
vadijon bus pasiųstas vienas lie
tuvių ansamblis, kurio du kon
certai bus skirti lenkams, o tre
čias įvyks prie paminklo. Iš Kau
no istorijos muzėjaus tikimasi 
gauti nuotraukų parodoms apie 
S. Dariaus ir S. Girėno skrydį. 
Tikimasi, kad Lietuvos kino stu
dija atsiųs meninį savo filmą 
“Skrydis per Atlantą”, kurį bus 
galima rodyti Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams.



Siu metu Velykų proga Lietuvių Tautodailės Institutas surengė margučių parodą Toronto miesto rotušėje. 
Iš kairės: miesto burmistro žmona p. EGGLETON, A. VAITONIENĖ, L. NAKROŠIENĖ, miesto burmistras 
EGGLETON, A. ZANDERIENĖ, Yorko burmistras p. TONK. Kitataučiai domėjosi lietuvaičių menu

O visdėito taip nėra
A.a. dail. A. Dociaus pomirtinis dešimtmetis

Musų kaimynai ir broliai latviai
P. LELIS

Nuo viduramžių iki 1721 m. 
latvių gyvenamas kraštas vadi
nosi lotynišku vardu Livonia. 
Tais metais rusams jį užval
džius. buvo pavadintas Pabal
tijo kraštu (Pribaltijskij 
kraj) ir padalintas į tris guber
nijas. Tų gubernijų pavadini
mai, paimti iš vokiečių kal
bos, atitiko nuo seniai ten gy
venusias Baltijos tautų gen
tis — kuršius (Kurlandija), 
lyvius (Livlandija) ir estus — 
(Estlandija). 1920 m. nustatant 
sieną tarp Estijos ir Latvi
jos, Livlandijos gubernija pa
dalinta pagal gyventojų tauty
bę maždaug per pusę. Kuršiai 
ir lyviai (arba lybiai, dėlto 
ir uostas Libava) sulatvėjo. 
Latvių gyvenamo krašto pava
dinimas Latvija atsirado tik 
po I D. karo iškovojus savo 
nepriklausomybę. Anksčiau 
mūsų ūkininkai Latviją vadi
no Kurlandija.

Latviai anksčiau neturėjo 
savo valstybės — nuo vidur
amžių buvo valdomi svetimų
jų — vokiečių, švedų, rusų, 
lietuvių-lenkų. Latvių tau
tos istorija betgi yra turtin
ga, o jų kova už nepriklauso
mybę įdomi ir pamokanti.

Kuršo kunigaikštija
Vokiečių Livonijos ordinas, 

valdęs latvius apie 300 metų, 
1561 m. buvo panaikintas. Šve
dai, pasigrobę Suomiją, už
ėmė ir Livoniją. Po to ilgą lai
ką ėjo grumtynės dėl Livonijos 
tarp Švedijos, Rusijos ir Lie
tuvos-Lenkijos valstybės. Pa
galiau švedams pralaimėjus 
mūšį prie Poltavos, Livoniją 
užėmė rusai.

Iš Livonijos dalies tarp Dau
guvos upės ir Baltijos jūros 
susidarė Kuršo kunigaikštija 
(hercogija) su sostine Mintau
ja. 1557 m. Kuršo kunigaikš
tija pateko į Lietuvos globą 
kaip vasalas. (Kunigaikštis 
Platenbergas pasidavė DLK 
Zigmantui Augustui Pasvaly
je).

Septynioliktame šimtmety
je toji kunigaikštija pratur
tėjo, ypač valdant vokiečių 
kilmės kunigaikščiui Jokūbui 
1640-1682. Jis iškėlė pramo
nę, laivų statybą, įsteigė 
prekybos laivyną ir užmezgė 
draugiškus ryšius su V. Euro
pos valstybėmis. Kunigaikš
tija pasidarė gana stipri, 
įsigijo kolonijų: Karibų jū
roje — Tobago salą 1645-65, 
V. Afrikoje — Gambiją 1651-65. 
Ji pradėjo silpnėti, kai šve
dai pradėjo karus su Lenkija. 
1658 m. švedai užėmė Mintau
ją ir pagrobė kunigaikštį Jo
kūbą. Nors 1660 m. jį grąžino 
į sostą, bet kunigaikštija 
buvo jau silpna. Jo įpėdiniai 
dar kurį laiką ją palaikė, 
ypač jos dvaro puošnumą ir 
santykius su karališkomis Eu
ropos dinastijomis. Kuršo kng. 
Fridrichas-Vilhelmas vedė ru
sų caro Petro I dukterėčią 
Oną, kuri 1730 m. buvo išrink
ta Rusijos imperatore. Tada 
rusų įtaka Kurše buvo sustip
rinta, ir valstiečiai pateko į 
baudžiavą.

Po 1795 m. Lenkijos-Lietu
vos valstybės trečiojo padali
nimo ir Kuršas teko Rusijai. 
1817 m. baudžiava buvo panai
kinta, bet latviai valstiečiai 
negavo žemės. Jieškodatni dar
bo, plūdo į miestus. Tas plūdi
mas į miestus išėjo į gera, nes 
jis žymiai padidino latvių gy
ventojų skaičių miestuose. 
Pvz. prieš L D. karą Rygoje 
iš 500.000 gyventojų 200.000 

buvo latviai. (Lietuvoje bau
džiava panaikinta 50 metų vė
liau; valstiečiai gavo žemės, 
bet tai išėjo į bloga: prisirišę 
prie savo žemelės, jie vargo, į 
miestus neplūdo; dėlto Lietu
vos miestus užvaldė svetimtau
čiai. Pvz. Vilniuje gyveno tik 
2% lietuvių, Kaune 15%, Šiau
liuose ir Panevėžyje 30%).

Kurše ir kitose latvių gyve
namose srityse vokiečių bajo
rija pasidarė valdantis luo
mas, kurį carinė valdžia pro
tegavo. Tik XIX š. prasidėjo 
tautinis latvių judėjimas, ku
ris 1918 m. atvedė Latviją į 
nepriklausomybę.

Nepriklausomybės kovos
Jau nuo 1915 m. latviai tu

rėjo savo kariuomenės užuo
mazgą ir nemažą karininkų 
kadrą. Tais metais rusų karo 
vadovybė leido latviams suda
ryti devynis pulkus ginti Ry
gai nuo vokiečių. Tie latvių 
pulkai laikė vokiečius prie 
Rygos vienerius metus. Po 
1917 m. spalio revoliucijos 
dauguma tų pulkų perėjo į bol
ševikų pusę, nes, caro kariuo
menei suirus, niekas jais ne
besirūpino. Tik Leninas supra
to jų padėtį, sumanė jų kari
nę jėgą panaudoti revoliuci
jai ir juos gerai aprūpino.

Revoliucijos metu tie lat
viai, ypač kariškiai, iškilo ir 
užėmė augštas vietas. Pvz. M. 
Lacis buvo Dzeržinskio deši
nioji ranka, pik. Bergs paša
lino laikinę vyriausybę, už
ėmė Žiemos Rūmus, pik. Vace- 
tis su dviem latvių pulkais 
numalšino Maskvoje pervers
mą, J. Petersons išvaikė stei
giamąjį seimą, Alksnis buvo 
sovietų aviacijos viršinin
kas, Eiche, Eidemanis, Feld- 
manis — Raud. Armijos vadai, 
Radzutaks, broliai Mežlaukai 
— politiniai komunistų vadai. 
Kiti žymesni vadai — J. Pe
ters, O. Berzins, Piece, Kak- 
tins, Miežis, Ozolins, Smilga 
ir šimtai kitų. Visi jie 1936- 
39 m. laikotarpyje buvo Sta
lino sušaudyti.

1919 m. sausio 3 d. vokie
čiams pasitraukus iš Rygos, 
bolševikų armija, kurios treč
dalį sudarė latviai, užėmė Ry
gą ir brovėsi gilyn į Latvijos 
teritoriją. Tai armijai vado
vavo latvių pik. Vacelis, o po
litiniu komisaru buvo Stučka. 
Tautinė latvių kariuomenė bu
vo dar persilpna priešintis. 
Susidariusi Rygoje Ulmanio 
vyriausybė pasitraukė į Lie
poją kur tebešeimininkavo vo
kiečiai, vadovaujami gen. von 
der Goltz.

Išskyrus Liepojos sritį, be
veik visą Latviją užėmė bol
ševikai. Gegužės 10 d. vokie
čių šalininkai padarė pervers
mą, suėmė Ulmanio ministe- 
rius ir sudarė provokišką 
Niedros vyriausybę. Pats Ul
manis, anglų karinei misijai 
padedant, pasislėpė karo lai
ve “Saratov” kur išbuvo du mė
nesius, kol praėjo “šturmas”.

Tautinės latvių kariuomenės 
vadas pik. Balodis ignoravo 
Niedros vyriausybę ir suėjo 
į konfliktą su vokiečiais. 
Vietos vokiečių kunigaikštis 
Lieven suorganizavo 3000 ka
rių dalinį vadinamą “Landes- 
wehr”, kuris veikė kartu su 
latviais prieš bolševikus. Ši 
jungtinė armija pradėjo stum
ti bolševikus atgal ir artino
si prie Rygos. Kad užbėgtų lat
viams už akių, gen. von der 
Goltz pasiskubino su savo ge
ležine divizija ir užėmė Ry
gą gegužės 22 d. (Tą pat die

ną lietuvių kariuomenė už
ėmė Panevėžį).

Į Rygą tuoj persikėlė Ulma
nio vyriausybė, o Niedra liko 
užmirštas Liepojoje. Anglų ka
rinės misijos vadas gen. Gough 
įsakė gen. v.d. Goltzui pasi
traukti iš Rygos. Šis pasitrau
kė, bet įsakė vokiečių suorga
nizuotai iš rusų belaisvių Ber- 
monto armijai užimti Rygą. 
Kai Bermontas su 15.000 ka
rių artinosi prie Rygos ir jau 
buvo užėmęs priemiestį Dau- 
gavgrivą, anglų adm. Cowan 
pasiuntė jam ultimatumą — pa
sitraukti nuo Rygos. Neišpil- 
džius ultimatumo, adm. Cowan 
pradėjo iš karo laivo bombar
duoti tą priemiestį, ir Ber
montas turėjo pasitraukti. 
Balodžio vadovaujama latvių 
kariuomenė turėjo jau 33.000 
karių ir visokių ginklų, įskai
tant tankus, kuriuos jiems 
anglai pristatė. Ji buvo jau 
tiek stipri, kad pajėgė ne 
tik apginti Rygą, bet ir iš
vyti iš Latvijos bolševikus 
su bermontininkais. Vokiečiai 
pasitraukė patys, Santarvės 
valstybėms įsakius.

Karinės pajėgos
Pagal pačių latvių šaltinius 

(Latvijas atbrivošanas kara 
vesture — Latvijos laisvės ko
vų istorija) 1919 m. latviai tu
rėjo tokias karines pajėgas: 
keturias pėstininkų divizijas, 
partizanų “briva liguma” pul
ką 2.200 karių, Landeswehrą 
apie 3.000 ir 470 raitelių, iš 
viso 69.200 kareivių ir karinin
kų. Ginklų: 59 sunkiąsias pa
trankas, 33 minosvaidžius, 270 
kulkosvaidžių, 320 automati
nių šautuvų, 3 šarvuotus trau
kinius.

(Pagal gen. S. Raštikio atsi
minimų III t., baigiantis ne
priklausomybės karams atsi
kuriančios Baltijos valstybės 
turėjo: latviai — 76.000 karių, 
90 patr., 700 kulkosv., 5 šarv. 
traukinius, 19 lėktuvų; estai
— 74.500 karių, 120 patr., 
500 kulkosv., 10 šarv. trauki
nių, 28 lėktuvus; lietuviai
— 60.000 karių, 48 patr., 450 
kulkosv., 1 šarv. traukinį, 18 
lėktuvų).

Vokiečių Landeswehrui, ko
vojant su latviais prieš bolše
vikus, vadovavo anglų pik. 
Alexander, vėliau pagarsėjęs 
karo vadas Italijoj 1944 m., 
o po karo buvo Kanados gen. 
gubernatorium.

Prieš latvius rytų fronte 
stovėjo 15-toji bolševikų ar
mija. Frontas buvo nuo Pskovo 
iki Polocko. Tos armijos su
dėtyje buvo Petrapilio briga
da, dvi brigados iš III ir IV 
divizijų ir raitelių divizijo- 
nas. Iš viso 6.600 pėstininkų 
ir 570 raitelių. Jie turėjo 60 
patrankų ir 4 šarv. traukinius.

Pėstininkų bolševikai tu
rėjo mažiau už latvius, bet jų 
artilerija buvo dusyk stipres
nė. Be to, bolševikai galėjo 
visuomet savo karių skaičių 
didinti, o latviai nebeturėjo 
iš ko.

Dešiniame Dauguvos krante 
prieš lenkus stovėjo 53-ji 
bolševikų divizija ir dvi 4-tos 
divizijos brigados. Latviai su
sijungė su lenkais 30 km į ry
tus prie Skalupės upės. Daug
pilis buvo paimtas 1920 m. sau
sio 3 d., Rezeknė — sausio ga
le, o Latvijos — Sovietų Sąjun
gos siena pasiekta 1920 m. va
sario 5 d. Tuo metu Latvijoje 
buvo 1,8 milijono gyventojų.

Latvijos nepriklausomybės 
kovose žuvo 3040 latvių karių. 
Tos karo aukos padėjo lat
viams sukurti savo valstybę 
etnografinėse sienose.

A. KALNIUS

Žmogus mirė, tai, regis, im
tum ir pasakytum: laimingos 
jam kelionės į aną didį ir ra
mų pasaulį, kur nėra “verksmo 
ir dantų griežimo”. Bet taip 
nesisako ir gana: čia pasilikę 
jo mylimieji, draugai ir pažįs
tami jį vistiek prisimena, skai
čiuoja jo iškeliavimo metus, 
ogi savąjį gyvenimą jam skyrę 
skausmingai apgaili prarastas 
bendrystės dienas, už jį mel
džiasi ir linki jam laimės ten 
už augštųjų tolių.

Taip yra su visais mus pali
kusiais, taip yra su a.a. dail. 
Alfonsu Docium, kuriam 1983 
m. gegužės 29 d. sueina 10 me
tų nuo jo mirties. Ilga metų 
eilė, žinoma, net ir mylimie
siems sušvelnina atminties dū
žius, betgi jie vis labiau ir 
labiau pagilina jų vienatvėje 
patiriamą nedalią, dažnai la
bai skaudžią ir prašalaičių 
nesuprantamą.

Savo mylimo vyro netekimą, 
be abejonės, sunkiausiai per
gyvena jo žmona, bet jį jau
čia ir jo draugai, ypač tie, 
kuriems kadaise teko su juo 
nuoširdžiai dalintis kūrybi
nėmis mintimis, patirti jo gilų 
meno perpratimą, tačiau neiš- 
didų, nesiekiantį asmeninio 
įvertinimo, o veikiau pagar
biai iškeliantį savo kolegų

Dail. ALFONSAS DOCIUS, miręs 
prieš 10 metų Nuotr. V. Maželio

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 

SUKAKTĮ MINĖSIME ROMOJE 

1984 metų kovo 4 dieną
Šv. Kazimiero 500 m. sukakties centrinis komitetas rengia lietuvių kelionę 
į Romą. Į šią kelionę kviečiami jungtis lietuviai iš JAV ir Kanados. Išvykstama 

iš Niujorko 1984 vasario 26 d., grįžtama kovo 5 arba kovo 12 d.
Kelionės kaina iš Niujorko: vienai savaitei.................................................$965

dviem savaitėm ........................................ $1,455
(asmeniui, kambaryje gyvenant dviese).

Keliaujantiems iš kitų miestų pridėtinis mokestis:
$300 — iš Los Angeles,
$200 — iš Čikagos ir Floridos,
$150 — iš Klevelando, Detroito, Toronto, Montrealio.

(Dėl pridėtinio mokesčio iš kitų miestų prašome teirautis agentūroje “Vytis”). Kainos nustatytos pagal 
galiojančius tarifus 1983.V.1.

t kairiu įeina:
* Kelionė lėktuvu Niujorkas-Roma-Niujorkas "Pan American" linija
* Transportacija iš aerodromo į viešbutį ir atgal Romoje
* Pirmos klasės viešbutis 7 naktims Romoje
* Lengvi pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną
* Visi valstybiniai ir patarna vimo mokesčiai
* Lagamino pervežimas
* Angliškai ir lietuviškai kalbą grupės vadovai
* Apžiūrėjimas įdomesnių vietų, įskaitant audienciją pas Šv. Tėvą
* (įėjimo mokesčiai įskaityti į kainą)
* Kelionės suplanavimas, paruošimas, vykdymas

Kelionę galima pratęsti iki dviejų savaičių. Antrąją savaitę bus aplankyta: Florencija, 
Venecija, Assisi, Milanas. Visuose miestuose aplankomos įdomesnės vietos (Venecijoj 
plaukiama gondolomis). į kainą įeina viskas, kaip ir pirmoje savaitėje. Keliavimas miestuose 
ir tarp miestų — patogiais, liuksusiniais autobusais. Bus pakankamai laisvo laiko norintiems | 
apsipirkti.

Techniškus kelionės reikalus tvarko kelionių agentūra “Vytis”. Rezervacijos priimamos, p 
kol lėktuvuose bus vietų. Rezervuoti du Boeing 747 lėktuvai. Registruojantis siųsti: savo 
vardą, pavardę, adresą, telefoną ir po $100 už asmenį.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 Knapp St., Brooklyn, NY, 11229, USA

(212) 769-3300
Šv. Kazimiero 500 metų sukakties centrinis komitetas 
Vytautas Volertas, pirm.
Kun. Algimantas Bartkus, kelionės koordinatorius 
Romas Kezys, kelionių įstaigos pareigūnas

dailininkų kūrybinius laimė
jimus.

Nors šis dailininkas duoną 
pelnė dirbdamas komercinio 
meno srityje, bet lengvai ne
praleisdavo savo laisvalaikių, 

’vis atsidėdavo dailiojo meno 
kūrybai. Dėlto dar ir dabar 
gausiu jo kūrybiniu palikimu 
mielai pasinaudoja nevienas 
meno mėgėjas.

Iškilaus dailininko neteki
mą apgailėtinai pergyvena ir 
tremties lietuviai, nes prara
do darbštų kultūrininką, kuris 
taip labai reikalingas ne tik 
jų kultūriniams poreikiams, 
bet ir pavergtos tėvynės.

A.a. Alfonsas Docius gimė 
1916 m. lapkričio 12 d. Kė
dainių apskrityje, kur įgijęs 
pradžios ir vidurinį mokslą, 
įstojo į Kauno meno mokyklą, 
vėliau — į Vilniaus dailės 
akademiją ir joje įgijo skulp
toriaus diplomą. Jo vyresny
sis brolis Jonas taip pat bu
vo įžymus dailininkas, anks
čiau už Alfonsą miręs Lietu
voje.

Juno Beach, Florida
MOTINOS DIENA paminėta ge

gužės 1 d. Pamaldas laikė kun. V. 
Pikturna St. Paul of the Cross 
šventovėje. Minėjimas su menine 
dalimi ir vaišėmis įvyko metodis
tų salėje.

PASKUTINĖS PAMALDOS lie 
tuviams prieš vasaros karščius at
laikytos gegužės 22 d. Pamaldų 
sezonas vėl prasidės lapkričio 6 d.

N. METŲ SUTIKIMAS nutartas 
rengti organizacijų atstovų posė
dyje pas A. V. Biliūnus. Sudary
tas rengėjų komitetas: pirm. J. 
Mildažis, A. Biliūnas, V. Biliūnas, 
V. Mickus, L. Staškūnas. Pelnas 
bus skiriamas Vasario 16 gimna
zijai.

BALFo GEGUŽINĖ įvyko ba
landžio 23 d. Singer saloje. Daly
vavo 70 asmenų. Gauta $450 pelno.

NBC TELEVIZIJOJE kovo 31 
d. pasirodė Klara Virškuvienė ir 
5 minutes rodė bei aiškino velyki
nių margučių meną.

VLIKo PIRM. DR. K. BOBELIS 
lankėsi balandžio 9 d. ir meto
distų salėje padarė pranešimą 
apie Lietuvos laisvinimo bylą.

RAŠYTOJAS J. KRALIKAUS- 
KAS su savo žmona čia atostoga
vo tris savaites.

VIETOS LIETUVIŲ BIULETE
NĮ “Floridos Lietuvių Rytinio Pa
kraščio Žinios” redaguoja Stasys 
Balčiūnas. Ž.

Tėviškės Žiburiai » 1983. V. 26 — Nr. 21 (1736) • psl. 5

Jaunimo atstovai į šeštąjį jaunimo kongresą buvo suvažiavę j Klevelandą 
aptarti kongreso reikalų bei išmokti balsavimo procedūros. Nuotraukoje 
— LINAS KOJELIS pateikia siūlymus balsuoti Nuotr. K. Veselkaitės

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
REGISTRACIJA jaunimo kon

greso atidarymui Čikagoje — liepos 
1-2 d.d. savaitgalį; kongreso sto
vyklai Oberlin College prie Kle- 
velando — liepos 4-10 d.d.; studijų 
dienoms Trent University Peter
borough, Ont. — liepos 10-20 d.d. 
Registracija Toronto savaitgaliui 
liepos 16-17 d.d. ir uždarymui 
Montrealyje liepos 22-24 d.d. jau 
vyksta sparčiai. Iš užsiregistravu
sių anketų susidaro įdomi suvesti
nė statistinė informacija. Amžius: 
vyriausias 34 m. amžiaus, o jauniau
sias — 17 m. Amžiaus vidurkis — 23 
m. Daugumas nevedę, gerai kalba 
ir supranta lietuviškai. Reiškia, 
nemokančių lietuvių kalbos bus 
mažuma. Daugiausia domisi vi
suomenine veikla, mažiausiai po
litine. Užsiregistravusieji arba 
mokosi, arba jau dirba sekančio
se srityse: skaitytuvų (kompiute
rių) moksluose, medicinoje, inži
nerijoje, versle, pedagogikoje, 
komunikacijoje.

NAKVYNĖS TORONTE. Nakvy
nių komisija, kuriai vadovauja 
Irena Petrauskienė, praneša, kad 
šiuo metu jau turima apie 70 vie
tų nakvynei liepos 16 d. nakčiai 
Toronte. Dar trūksta apie 70 vie
tų jaunimui iš 13 pasaulio kraš
tų. Jaunimo jau yra užsiregistra
vusio iš Argentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos, Venecuelos, Kolumbi
jos, Australijos, Britanijos, Ško
tijos, V. Vokietijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Italijos, JAV ir Kana
dos. Daug kas. atsiųsdamas regis
tracijos blanką, pridėjo ir laišką, 
prašantį nakvynės pas lietuvius, 
nes jau ir taip atvykstantiems su
sidaro milžiniškos išlaidos. Ga

lintys priimti jaunimą vienai nak
čiai liepos 16 d. prašomi pranešti 
Irenai Petrauskienei tel. (416) 
535-3847.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
TORONTO SAVAITGALYJE lie
pos 16-17 d.d. Visa lietuviška vi
suomenė (jauni ir vyresnieji) kvie
čiami susitikti ir susipažinti su 
atvykstančiu jaunimu iš 13 kraštų. 
Tai reta proga. Jaunimo kongresai 
keliauja per kraštus, siekdami iš
judinti lietuvišką veiklą ir įtrauk
ti kuo daugiau lietuvių kilmės jau
nimo į lietuvių bendruomenės gy
venimą.

Kongreso Toronte ruošos komisi
ja, kuriai vadovauja Jurgis Valai
tis, neseniai į Torontą persikėlęs 
iš Winnipego, aptarė posėdyje ga
limybes sudaryti kuo daugiau pro
gų visuomenei susitikti su atvyku
siu jaunimu. Dėlto norime painfor
muoti visuomenę apie kongreso 
programą Toronte. Tikimės, atvyks 
lietuviai ir iš Hamiltono, Londo
no, Niagaros pusiasalio bei kitų 
vietovių.

LIEPOS 16, šeštadienį, 12 v., To
ronto miestas ruošia atstovams pie
tus miesto rotušėje. Pietus-pri- 
ėmimą apmoka miestas. Po pietų 
apie 2 v. vykstama pėsčiom miesto 
apžiūrėti. Po to atstovai atvyksta 
į Lietuvių Namus ir kur išsiskirs
to į nakvynes. 8 v.v. Lietuvių Namų 
salėje šokiai-balius ir atstovų su
pažindinimas su visuomene.

LIEPOS 17, sekmadienį, 10 v.r., 
Prisikėlimo parapijos šventovėje 
iškilmingos Mišios su atstovų ei
sena ir vėliavomis. Po Mišių Prisi
kėlimo parapijos taryba ruošia
pusryčius-pietus Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Tai bus proga vi
suomenei pabendrauti su atvyku
siais. 2 v.p.p. atstovai ir visuomenė 
kviečiami vykti popietei į Toron
to salas gegužinei. Šiuo metu pla
nuojama rezervuoti didesnę vietą 
su laužaviete Ward's Island. Deta
lės bus paskelbtos vėliau. Visuo
menė prašoma pasirūpinti savo 
maistu gegužinei. Atstovams mais
tas bus parūpintas.

Taigi visuomenė kviečiama da
lyvauti ypatingai gausiai šeštadie
nio vakarą šokiuose-baliuje, Mi
šiose ir gegužinėje salose. GJP

MIELAS MOKSLEIVI,
Kviečiu Tave atvykti pašto- 

vyklauti su mumis.
Šiais motais 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 MAS 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

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

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

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

255-9924
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Pavasarėlio pranašas
150 metų nuo “Pulkim ant kelių” giesmės autoriaus mirties

Graži ledo ritulio pradžia
Montrealis — Šiaurės Amerikos ledo ritulio meisteris

1983 m. balandžio 11 d. su
kako 150 mėty, kai Kamajuose 
mirė dar ir šiandien Lietuvo
je bei pasaulyje plačiai skam
bančios giesmės “Pulkim ant 
kelių” autorius kunigas An
tanas Strazdas-Strazdelis, 
“tikras žemaitis iš močios ir 
iš tėvo”, kaip jis pats apie sa
ve parašė “Barnyje Drazdaus- 
ko ant lietuvių”.

Iš tikrųjų nedaug tikrų ži
nių išliko apie šį Lietuvos 
dainių, ir tos pačios gana 
prieštaringos. Pagal vienus 
duomenis, jis buvo bajoriškos 
kilmės, gerai išprusintas, net
gi kviečiamas būti akademijos 
profesorium. Pagal kitus, jis 
buvo kilęs iš baudžiauninkų, 
visą gyvenimą pasilikęs praš- 
čioku. Panašiai prieštaringai 
vertinamas ir jo kunigiškas 
gyvenimas. Pagal vienus šal
tinius, jis buvo pavyzdingas, 
pagal kitus — nepavyzdingas.

Tačiau net jei nieko tikres
nio apie jį nežinotume, kaip 
tik tą vieną faktą, kad jis mū
sų tautai padovanojo savo su
kurtą “Pulkim ant kelių”, ku
nigas Strazdelis vien už tai 
būtų vertas pagarbos. Ta gies
me savo vardą įrašydino į lie
tuvių literatūros ir tautinio 
lobio istoriją.

Strazdelis buvo gimęs XVIII 
š. antroje pusėje, kai Lietu
va bendroje valstybėje su Len
kija gyveno laisva ir nepriklau
soma, kai “lietuvis nežinojo, 
kad belaisvis bus”. Jis užaugo

Motinų pagerbtuvėse Toronto Lietuvių Namų pirm. V. DAUGINIS prisega 
gėlę savo motinai Nuotr. B. Tarvydo

AfA 
FELICIJUI PREKERIUI

Kalifornijoje mirus, 
jo žmonai STASEI, dukroms DALIAI ir MILDAI bei 

jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Bičiuliai iš Blombergo stovyklos:

O. Gailiūnaitė
O. Grigaravičienė
A. Jagėlienė
A. V. Kazlauskai
A. Matulionienė

J. A. 

Brangiam mokytojui

a. a. FELICIJUI PREKERIUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną STASĘ, dukras DALIĄ ir MILDĄ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime - 

Buvę Blombergo gimnazijos mokiniai:
D. Daunytė-Stosiūnienė
E. Gelažninkaitė-Baleišienė
B. Grigaravičiūtė-Končienė
G. Grigara vičiūtė-Budreckienė
R. Grigara vičiūtė-Stabačinskienė
A. Gugytė-Dubickienė
A. Karosaitė-Totoraitienė
L. Kazlauskaitė-Butėnienė
D. Krasauskaitė-Norkienė
T. Krasauskas
J. Matulionytė-Čuplinskienė
K. A. Pavilion i ai
P. Siminkevičiūtė-Saplienė
V. Siminkevičius

ir subrendo didžiųjų sukrėti
mų — Prancūzų revoliucijos ir 
trijų jungtinės Lenkijos ir Lie
tuvos valstybės padalijimų lai
kais. Savo kūryba kunigas 
Strazdelis buvo vienas pirmų
jų XIX š. pradžioje prasidėju
sio lietuvių tautos atgimimo 
žadintojų. Jis savo meile lie
tuvių kalbai ir poetine kūry
ba gimtąja kalba drauge su Že
maičių vyskupu J. Giedraičiu, 
kunigu Ks. Bohušu-Bagužiu, 
Dionizu Poška, Silvestru Va
liūnu, Antanu Klementu ir ki
tais padėjo tvirtus pamatus 
naujam, pirmiausia Žemaiti
joje pasireiškusiam atgims
tančios lietuvybės sąjūdžiui.

V. Mykolaitis-Putinas yra 
teisingai pastebėjęs, kad Straz
delis “nujautė liaudy glūdin
čio tautiškumo galią ir vienas 
pirmųjų pranašavo “pavasarė
lį” ir skelbė ateisiant didžių 
atmainų tautos gyvenime”. Tei
sindamasis Vilniaus dvasinei 
konsistorijai, kunigas Straz
delis kukliai rašė: “Vykdžiau 
pareigas, kaip dera pašauki
mui, bet nežinau, ar tie mano 
darbai yra įrašyti gyvenimo 
knygose”.

150 metų praėjus nuo jo mir
ties, šiandieninės atgimusios 
Lietuvos kartos tuo visiškai 
neabejoja. Ne tik giedodami 
jo įkvėptus “Pulkim ant kelių” 
žodžius, bet ir semdamiesi iš 
jo naujos vilties dabarties 
sunkumuose: “Pikti laikai pra
žuvo, Vis jau kitaip neg buvo”.

Dixi

E. Senkuvienė
P. Siminkevičienė

' S. A. Štuikiai
M. V. Tamulaičiai
E. Žikorienė

Rinkūnai

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba posėdžio metu Čikagoje. Iš kairės: Gintė Damušytė, Gintaras 
Aukštuolis, Emilija Sakadolskienė, Saulius Čyvas. Pagrindinis jų rūpestis — artėjantis jaunimo kongresas

Šeštoji dainų šventė Amerikoje
Pokalbis su Vaclovu Momkum, šeštosios JA V ir Kanados lietuviu dainų šventės

rengėjų komisijos pirmininku
ALFONSAS NAKAS

Antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos štai jau lipa ant kulnų. 
Kokie “dyvai” sulėkusiųjų ir 
suvažiavusiųjų Čikagoje lauks, 
jau buvo nekartą skelbta. Vi
sur paskleisto renginių kalen
doriaus puslapiai mirga de
šimtimis renginių. Kaip visa
da tokiais atvejais, vienas ren
ginys turi būti didžiausias, 
masiškiausias, gausiausiam 
publikos būriui prieinamas. 
Toks renginys II PLD metu bus 
VI dainų šventė. Tai renginys, 
kuriame publikos kėdėse sė
dės 8000 žmonių, dainuos per 
1500, o jei dar pridėsime ke
letą šimtų visokias tarnybas 
ten atliksiančių vietinių lie
tuvių jaunuolių, tai vienai ki
tai valandai susibursime apie 
10.000 tautiečių.

VI JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventė įvyks 1983 m. lie
pos 3 d., University of Illinois 
paviljone, Čikagos vidurmies- 
ty, Racine ir Harrison gatvių 
sankryžoje. Prasidės 2 v.p.p.

Kai prieš porą metų buvo su
darytas II PLD rengti vyriau
sias komitetas, VI dainų šven
tės rengėjų k-to pirmininku 
buvo pasirinktas Vaclovas 
Momkus. Tai didelės energi
jos, vidutinio amžiaus vyras, 
kurio vardas daugelį metų sie
jasi su Čikagos Lietuvių Ope
ra. Ten jis ir dainuoja, ir 
dirba administracinį darbą, 
paskutinius kelerius metus 
ėjo valdybos vicepirmininko 
pareigas.

Šio pokalbio įžangai papra
šytas biografinių faktų, jis 
šitaip save aptarė: “Esu žemai
tis iš Skuodo. Choruose dai
nuoti pradėjau mokykloj Skuo
de ir tebedainuoju Lietuvių 
Operoj Čikagoje. Dar pradžios 
mokykloje gaudavau solo par
tijas, dalyvaudavau oktetuo
se, kvartetuose, muzikinių vei
kalų pastatymuose. Su Marga
rita (žmona) sudarę daininin
kų duetą, dainuojam ir gie
dam ne tik Čikagoje, bet ir ki
tuose miestuose. Kai jaunes
nis, būdavau ir neblogas tau
tinių šokių šokėjas .. .”

Prie tokios kuklios “biogra
fijos” tenka pridėti dar bent 
tiek, kad, pasirinkęs tinkamų 
bendradarbių būrį, juos įjun
gęs į gausius darbus, o kur rei
kia ir pats nevengdamas “pir
mųjų fronto linijų”, VI dainų 
šventei V. Momkus tikisi ge
rai pasiruošti.

— Iš posėdžių protokolų ir 
kitų šaltinių Jūsų pašnekovui 
žinoma, kad į VI dainų šventės 
ruošą Įnikote 1981 m. Tokie dar
bai reikalauja daugelio galvų 
bei rankų. Įdomu, kas tie kiti 
entuziastai, sutikę daugelio 
mėnesių laisvalaikius bendram 
lietuviškam reikalui aukoti?

— Tikrai, paruošiamieji dar
bai prasidėjo prieš porą metų. 
Į komitetą įėjo Jonė Bobinie- 
nė, Dalia Dundzilienė, Sofija 
Džiugienė ir Algis Modestas. 
Kiek vėliau prireikė žmonių 
kelioms specifinėms komisi
joms, tad dirbti pakviesti dar 
šie, jūsų terminu, entuziastai: 
Danutė Bindokienė, Vytautas 
Jasinevičius, Joana Krutulie- 
nė, Genė Rimkienė, Emilija Sa
kadolskienė, Kazys Skaisgirys, 
Faustas Strolia, Vaclovas Veri- 
kaitis, Vladas Vijeikis ir Jo
nas Žukauskas. Kaip matote, 
su manimi į darbus įsitraukė 
14 žmonių. Su visais jais dirb
ti yra tikras malonumas.

— Kai sužadiname ankstes
niųjų dainų švenčių prisimini-

Muzikas VACLOVAS MOMKUS, 
VI JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventės rengėjų komisijos pirmi
ninkas Nuotr. V. Jasineviėiaus

mus, iš rūkų išnyra Tarptauti
nio Amfiteatro Halsted gatvėje 
siluetai, pajuntame skerdyklų 
kvapą... Tiesa, tas kvapas 
prieš keliolika metų jau buvo 
dingęs, bet gatvės ir pastatų 
vaizdai niekada nepasikeitė. 
Dabartinei dainų šventei su
radote patalpas, kurios, bent 
provincijoj gyvenantiems, ne
pažįstamos. Ar manote, kad uni
versiteto paviljone ir daininin
kai, ir publika geriau jausi
mės?

— Kodėl ir kaip VI dainų 
šventei dabartines patalpas 
išnuomojom, reiktų labai 
daug aiškintis, o pakeisti jau 
vistiek nieko nebegalėtumėm. 
Gal vienintelis University of 
Illinois paviljono minusas yra 
tas, kad jame tepajėgsime su
talpinti tik apie 8,000 publi
kos, kai, tikime, norinčių da
lyvauti gal atsirastų 2000-3000 
daugiau. Visa kita šiose patal
pose atrodo nepalyginamai ge
riau tiek už International Am
phitheatre, tiek už kitų anks
čiau nuomotų patalpų įrengi
mus. Mūsų nuomone, patalpos 
pilnai patenkins ir daininin
kus bei jų dirigentus, ir į jas 
patekusius žiūrovus.

— Pradžioje buvo kalbėta ir 
rašyta, jog, be Kanados ir JAV, 
dalyvaus chorai net iš kelių ki
tų kraštų, jau labai drąsiai mi
nint Angliją bei Australiją. 
Kuo gi iš tikrųjų šios svajonės 
baigėsi?

— Taip, labai norėjome, kad 
dalyvautų kuo daugiau chorų 
iš visų kontinentų, iš dauge
lio kraštų. Kai abstraktūs 
kvietimai sukonkretėjo, geri 
norai ir svajonės ėmė sklai
dytis. Beveik visais atvejais 
didžiausia priežastis — trans
porto lėšos. Dėl lėšų stokos 
(ir dėl įveikiamesnių prie
žasčių) atsimetė net Austra
lijos dainininkai, kurie prieš 
penkerius metus taip šiltai bu
vo sutikti Toronte. Taigi, ša
lia Kanados ir JAV chorų, iš 
kito kontinento besusilauk- 
sime vienintelio dainos vie
neto, būtent Sao Paulo, Bra
zilijos jaunimo choro “Volun
gė”, kurį sudaro puskapis dai
nininkų.

— Kanados ir Amerikos ... 
Gal tiksliau — Kanados ir JAV. 
Štai kas tikrieji dainų šven
tės dalyviai. Jau pokalbio pra
džioje radome kanadietį Vaclo
vą Verikaitį, porą metų besi- 
triūsiantį Jūsų komitete. Ku
rie kiti muzikai dar minėtini?

—O, taip, žinau, kur jūs su
kate. Diriguos šie devyni 
žmonės: Alfonsas Gečas, Jo
nas Govėdas, Aloyzas Jurgutis, 
Alfonsas Mikulskis (garbės di
rigentas), Algis Modestas, Emi
lija Sakadolskienė, Vaclovas 
Verikaitis ir Dalia Viskontie- 
nė. Iš jų trys Kanados lietuviai: 
J. Govėdas, V. Verikaitis ir 
D. Viskontienė. Kaip matote, 
kanadiečių dirigentų — visas 
trečdalis!

— Kokia gi Kanados ir JAV 
chorų proporcija?

— Tai kitas geras klausi
mas ... Iš viso užsiregistra
vo 47 chorai: 1 iš Brazilijos, 11 
iš Kanados ir 35 iš JAV. Pro
porcija beveik ta pati kaip di
rigentų — vienas trečdalis.

— Na, dėl įdomumo (tiksliau 
— nostaligijai sukelti) nuro
dykite keletą šventėje dalyvau
siančių tolimiausių JAV cho
rų.

— Atvyks bent trys Los An
geles chorai. Antra tolumo 
“premija” tenka net dviem 
Floridos choram. Kiti tolimie
ji — iš Naujosios Anglijos, 
Niujorko apylinkių,. Omahos, 
Nebraskos. Šalia beveik tu
zino Čikagos apylinkių chorų, 
tolimais neskaitome nė detroi- 
tiečių su klevelandiškiais, nes 
gerais greitkeliais jie Čika
gą pasieks automobiliais per 
keletą valandų.

— O kurie tolimiausi dainuo
jantys svečiai iš Kanados?

— Šį klausimą turėjote duoti 
atvirkščią: kurie artimiausi.. . 
Jeigu siųstų chorą Windsoro 
lietuviai, tai būtų kaip iš Det
roito. Dabar arčiausias bus iš 
Londono — už 400 mylių. Toli
miausi — iš Montrealio ir Ota
vos, kiti — iš Toronto ir Hamil
tono.

— Norėtume užbaigti tokiu 
klausimu, kurio atsakymas aiš
kus iš anksto, bet kurį vis dėl
to norėtume išgirsti iš Jūsų 
lūpų: kaip ten jūs. čikagiečiai 
rengėjai, vertinate Kanados 
tautiečiu įnašą į VI dainų šven
tę?

— Sutinku, kad atsakymą at
spėjote . . . Mūsų sesių ir bro
lių kanadiečių įnašas yra ne
paprastai, iš tikrųjų, pabrė
žiu, neproporcingai didelis. 
Juk visi žinome, kad Kanadoje 
jokiu būdu negyvena trečdalis 
JAV lietuvių skaičiaus, gal net 
nė šeštadalis. O jie mums duo
da trečdalį programos dalyvių. 
Tuo mes turime ir nepaprastai 
džiaugtis, ir raudonuoti, ir im
ti iš jų pavyzdį. Už tą milžiniš
ką įnašą turime būti jiems dė
kingi. Šia proga reiškiu viltį, 
kad ir nedainuojantieji Kana
dos lietuviai gausiai suvažiuos 
į Čikagą dalyvauti ne tik dai
nų šventėje, bet ir visuose ki
tuose II PLD renginiuose.

— Ačiū, Vaclovai, už pokal
bį. Jums ir Jūsų komitetui - ge
riausios sėkmės VI JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šventės 
ruošą užbaigiant!

CAPE COD
Išnuomojamas vasarnamis. Trys 
miegamieji, dvi prausyklos. Pilnai 
(rengtas. Plaunamos mašinos. 
Pušynuose, labai privatu. Jūra — 
5 minutes automobiliu. Šeimos. 
Prašau kreiptis: Jonas Bielkevi- 
čius, 159 Lexington St., Newton, 
Ma. 02166, USA. Telefonas (617) 
332-9089.

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių ledo ritulio varžybos 
buvo gerai ir tvarkingai praves
tos š.m. gegužės 14 d. Centennial 
Arenoje, Etobicoke, Ontario. Da
lyvavo: Bostono, Čikagos, Detroi
to (2), Hamiltono, Montrealio ir 
Toronto (2) — iš viso 8 komandos 
su 131 žaidėju.

Iki šiol nedaug kamibuvo žino
ma; kad Kanados ir JAV lietuvių 
jaunimas domisi ledo ritulio žai
dimu. Štai, jis tyliai, tačiau suma
niai susiorganizavo į komandas, 
sužaidė eilę draugiškų rungtynių 
tarpusavyje, išsirinko bendrą va
dovybę, vieningu nutarimu įstojo 
į Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungą 
ir pagaliau įspūdingai pasirodė 
pirmosiose Š. Amerikos lietuvių 
ledo ritulio varžybose, kurios bu
vo II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių, organizuojamų Čikago
je, sportinės programos dalis. Tai 
sporto šaka, kuri su jaunatviška 
energija ir entuziazmu atvėrė 
naują lapą Š. Amerikos lietuvių 
sportinėje raidoje.

Vienas vadovų ir iniciatorių, o 
taip pat šio turnyro organizacinio 
komiteto pirm. Rimas Kuliavas, 
torontiškis, pareiškė, kad lietuvių 
jaunimas ledo ritulį jau seniai 
žaidžia mokyklose, tačiau orga
nizuotis į lietuviškas komandas 
sumanyta neperseniai. Sakysim, 
Bostone ir Detroite pradėta tar
pusavyje rungtyniauti prieš tre
jus metus, Čikagoje, Montrealyje, 
Hamiltone ir Toronte — kiek vė
liau. Taigi, pagrindinė iniciato
rių mintis ir buvo suburti žaidė
jus į lietuviškas komandas ir at
rasti patrauklią varžybinę formą 
ateičiai.

Pirmojo tarpusavio turnyro me
tu Detroite š. m. vasario mėn., da
lyvaujant Toronto, Hamiltono ir 
Detroito komandoms, buvo suda
rytas bendras ledo ritulio komi
tetas derinti šios naujos sporto 
šakos organizacinius ir varžybi- 
nius reikalus. Į jį išrinkti: pirm. 
Algis Choromanskis iš Hamiltono 
“Kovo”, Rimas Kuliavas iš Toron
to Ledo Ritulio Klubo, Marius 
Raučkis iš Detroito “Kovo”, Juo
zas Jonelis iš Montrealio LSK 
“Tauras”, Viktoras Sekmakas dš 
Čikagos “Gintaro” ir Šarūnas Nor
vaiša iš Bostono LSS “Grandis”. 
Pirmasis šio naujo komiteto žings
nis ir buvo įjungti komandas į 
ŠALFASS ir registruotis PLSŽ le
do ritulio varžyboms. Įsijungus į 
ŠALFASS, atrodo, yra atrasta pa
traukli forma ateities varžyboms 
— tarpusavio rungtynės, apygardi- 
nės ir pagaliau metinės ŠALFASS 
pirmenybės. Taip pat žadama 
dalyvauti ir pavergtų tautų olim
piadoje “Free Olympiad”.

Pirmuosiuose susitikimuose To
ronto I laimėjo prieš Detroito II 
8:2, Montrealis prieš Detroitą I 6:0, 
Toronto H prieš Bostoną 8:0 ir Ha
miltonas prieš Čikagą 4:0.

Laimėtojai, perėję lentelės de
šinėn pusėn, jau varžėsi dėl pate
kimo į baigmę. Tai Toronto I su 
Montrealiu, kur pastarajam pa
siekus 5:4 laimėjimą ir antrose

Naujų paveikslų paroda
DELHI, ONT. Visais laikais 

menas turėjo didelę vertę gy
venime galbūt todėl, kad visi 
mėgstame tai, kas gražu. Gė
rio ir grožio jausmas skatina 
pamiršti save ir pasidžiaugti 
menu, jame vaizduojamomis 
mintimis, spalvų deriniu ir 
menininko sugebėjimu išreikš
ti idėjas savo kūriniuose.

Tokią progą pasigrožėti me
nu turėjo Delhi, Ont., apylin
kės lietuviai š. m. gegužės 1 
d. Šv. Kazimiero šventovės 
salėje buvo išstatyta 19 pa
veikslų dailininkės Stasės 
Smalinskienės iš Detroito.

Jos kūriniai patraukia žiūro
vo akį savo maloniomis spalvo
mis. Savo paveiksluose ji dau
giausia vaizduoja gamtą, nes 
joje randa daug įkvėpimo ir 
įdomių temų. Kartais ji savi
tai reiškia savo mintis, kaip 
pvz. paveiksle “Vizija”. Čia 
platus kelias su pakelės kry
žiais ir Šv. Onos šventovės 
bokštais tolumoje veda į lie
tuvišką sodybą, išreikšdamas 
tėvynės ilgesį.

Kitas paveikslas švietė sa
lėje. Tai spalvingi gladijolių 
žiedai, tapyti vandeniniais 
dažais. Taip pat ir visi kiti pa
veikslai maloniai nuteikė žiū
rovus. Nemažas skaičius pa
veikslų buvo tą dieną parduo
tas.

S. Smalinskienė tapo alie
jiniais, vandeniniais dažais ir 
akrilika. Jos paveikslai įvai
rūs ir įdomūs ne tik temomis, 
bet ir tapybos būdu.

S. Smalinskienė daile pradė
jo domėtis jaunystėje, bet rim
toms studijoms atsidėjo kiek 
vėliau, sukūrusi šeimą. Det
roito Meno Institute baigė ta
pybos ir paišybos kursą. Šiuo 
metu priklauso lietuvių daili

rungtynėse Toronto II laimėjus 
5:4 prieš Hamiltoną, šiom dviem 
komandom buvo užtikrintas baig
minis susitikimas. Šių dviejų 
rungtynių pralaimėtojai Toronto I 
ir Hamiltonas varžėsi dėl III ir IV 
vietos. Hamiltonui, pasiekus 4:1 
pergalę, atiteko III vieta ir bron
zos medalis, o Toronto I liko IV 
vietoje.

Baigminis susitikimas tarp 
Montrealio ir Toronto H baigėsi 
2:1 Montrealio pergale. Pastara
jam ir teko meisterio vardas bei 
aukso medalis. Toronto H, likusi 
II vietoje, tenkinosi sidabru.

Lentelės antroje pusėje buvo 
varžomasi dėl V ir VI vietų. Pir
muosiuose susitikimuose Detroito 
I 9:4 laimėjus prieš Detroito H, 
o Čikagai pratęsime pasiekus 4:3 
pergalę prieš Bostoną, jau pas
kutiniame susitikime Detroito I 
laimėjus 4:3 prieš Čikagą atiteko 
V vieta. Čikaga paliko VI vietoje.

Įdomiausios rungtynės buvo 
antrame rate dėl patekimo į baig
mę tarp Toronto II ir Hamiltono, 
maždaug vienodo pajėgumo ko
mandų. Nuo rungtynių pradžios 
iki paskutinio švilpuko jie vik
riai čiuožė. Jau pirmojo kėlinio 
gale Hamiltonas turėjo dviejų 
įvarčių kreditą. Neilgai trukus, 
torontiškiams pavyko išlyginti, ta
čiau antro kėlinio pradžioje Ha
miltonas vėl, padaręs puikų de
rinį, pasekmę pakėlė 3:2 savo nau
dai. 9:57 min. pasekmė vėl išlygi
nama 3:3 ir trečio kėlinio pradžio
je Torontas perima 4:3 vadovavi
mą. Atrodė, kad rungtynės baig
sis Toronto pergale, tačiau Ha
miltonui dar sukrutus ir 21 se
kundei likus iki rungtynių, pasek
mė išlyginama.

Pratęsime laimingu ritulio iš
stūmimu centro link, pavykus po
rai pasuočių, Algio Rimkaus šū
vis atsidūrė hamiltoniečių tink
le. Taip, Toronto II laimėjo šį su
sitikimą ir pateko į baigmę.

Baigminėse rungtynėse tarp 
Montrealio ir Toronto II pirmas 
įvartis buvo pasiektas tik trečia
me kėlinyje 5:45 prieš rungtynių 
galą. Andriuliui asistuojant, Ast
rauskas įmuša 1:0 Toronto naudai. 
Likus žaisti 2:16, Montrealis iš
lygina 1:1 ir 43 sekundėms prieš 
paskutinį švilpuką Montrealis stu
miasi 2:1 pirmyn, išlaiko šią pa
sekmę iki galo ir laimi meisterio 
vardą ir aukso medalį. Montrealio 
komandoje žaidė tik 8 žaidėjai, o 
torontiškiai turėjo 22.

Šis pirmasis lietuvių ledo ritu
lio turnyras buvo labai gerai su
organizuotas, labai tvarkingai pra
vestas ir buvo jaučiama graži spor
tinė nuotaika. Vakare didžiojo 
sportininkų baliaus metu Toron
to Lietuvių Namuose, dalyvaujant 
labai gausiai lietuvių jaunimui ir 
visuomenei, laimėtojams buvo 
įteikti žymenys ir II-jų Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių meda
liai. Į šias varžybas buvo atvykęs 
iš Čikagos ŠALFASS pirm. Val
das Adamkus.

Tai graži lietuvių ledo ridulio 
pradžia!

Sig. Krasauskas

ninkų sąjungai ir Mičigano 
dailininkų grupei. Ji yra kvie
čiama į tų sąjungų parodas, 
kur darbai atrenkami vertin
tojų komisijos. Yra laimėju
si keletą premijų, surengusi 
16 bendrų ir 5 individualines 
parodas. Lietuvių tarpe da
lyvavo parodose: Detroite, 
Čikagoje, Worcesteryje, To
ronte, Wasagoje, Windsore, 
Delhi, Ont.

Nesvetima jai ir visuome
ninė veikla. Ji yra mokytoja
vusi lituanistinėje mokyklo
je, dirbusi Bendruomenės val
dyboje, buvusi mergaičių cho
ro tėvų komiteto pirmininke, 
reiškėsi ateitininkų veikloje. 
Iliustravo V. Alanto knygos 
viršelį “Kalanta”, kurį laiką 
iliustravo “Eglutę”. Yra pie
šusi dekoracijas vaidinimams, 
madų parodoms. Neatsisako 
dalyvauti lietuviškuose pa
rengimuose, kur jos meniški 
gabumai reikalingi. Išaugi
no trijų vaikų šeimą, kurių 
du yra baigę augštąjį mokslą, 
o jauniausioji dukra šį pava
sarį baigė gimnaziją ir ruošia
si akademinėm studijom.

S. Smalinskienės darbai ro
do didelį jos darbštumą, mei
lę grožiui ir gėriui. Lieka tik 
linkėti.jai geros sėkmės, švie
sios ateities ir neišsenkamos 
energijos! B.V.

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

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



Lietuvoje gyvenančio autoriaus knyga
Nugalėję daugybę tykojan

čių pavojų ir kliūčių, laisvo
sios pogrindžio spaudos leidi
niai Vakaruose perspausdina
mi šiuolaikinėmis priemonė
mis ir įgyja normalios knygos 
pavidalą. Taip atsitiko ir su 
Gintaro Tautvyčio rankraščiu, 
kuris prieš keletą metų buvo 
gautas iš Lietuvos. Pasaulio 
Lietuvių Archyvas Čikagoje 
pasirūpino jo išleidimu. Spau
dos darbus atliko Vlado Vijei- 
kio spaustuvė taip pat Čika
goje. Ir štai prieš mūsų akis 
dailiai išleista ir kietais vir
šeliais įrišta 230 puslapių 
knyga: Gintaras Tautvytis, 
Gyvenimas okupuotoje Lietuvo
je — Komunistų propaganda ir 
tikrovė, Chicago 1982.

Trumpame leidėjo žodyje 
pažymėta, kad Gintaro Tautvy
čio slapyvardžiu pasirašęs 
autorius yra baigęs augštąjį 
mokslą, gerai susipažinęs su 
Sov. Sąjungos komunistų par
tijos programa, kelis sykius 
kalintas ir kentėjęs Sibire. 
Pasaulio Lietuvių Archyvas 
išspausdino jo veikalą kaip 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 
dokumentą, pakeisdamas pa
vadinimą. Gintaras Tautvy
tis buvo užrašęs: “Tarybų Są
jungos komunistų partijos 
programa ir gyvenimas”. Lei
dėjas manė, kad tiksliau kny
gos pobūdį išreiškia pavadi
nimas: “Gyvenimas okupuoto
je Lietuvoje — Komunistų pro
paganda ir tikrovė”. Leidė
jas taip pat pridėjo knygos 
dalių, skyrių ir poskyrių ant
raštes, kurių originale nebu
vo, ir turinį atkėlė į knygos 
pradžią.

Leidėjo žodis baigiamas to
kia pastaba: “Autorius knygą 
rašė slaptai, rizikuodamas 
vėl patekti į kalėjimą, Sibirą 
ar net gyvybės netekti. Mums 
belieka knygą perskaičius su 
iškeltais faktais supažindinti 
pasaulį, prisidėti prie tų, ku
rie, kaip ir šios knygos auto
rius, parodo, kad Sovietų Są
jungos propaganda ir gyveni
mo tikrovė du labai skirtingi 
dalykai”.

Knygą parašyti autoriui aks
tiną davė 1961 m. paskelbtoji 
partijos programa, kai Chruš
čiovo vadovaujama Sov. Są
junga buvo iškilmingai pasi
žadėjusi įgyvendinti komuniz-* 
mą ir iki 1980 m. pralenkti 
Ameriką. Po kelerių metų 
Chruščiovas buvo nuvainikuo
tas, jo programa užmiršta, 
bet per kažkokį nesusiprati
mą 1976 m. vėl išleista lietu
vių kalba. Tai ir paskatino 
Gintarą Tautvytį giliau panag
rinėti programoje nubrėžtus

Iš “Aušros” šimtmečio minėjimo Toronto Lietuvių Namuose. Viršuje iš 
kairės: KLB Toronto apylinkės pirm. A. PACEVIČIUS pradeda iškilmę, 
prof. A. KLIMAS skaito paskaita. R. SAKALAITĖ-JONAITIENĖ dekla
muoja, A. BYŠKEVIČIENĖ skaito "Aušros” ištrauką, Hamiltono Aušros 
Vartų par. choras atlieka meninę programą, solistės A. PAKALNIŠKYTĖ 
ir S. ŽIEMELYTĖ dainuoja duetą Nuotraukos K. Raudžio

711 siųs t a paminė ti
Kęstutis Trimakas (red.), MOTE

RIS IR KRISTUS. Vyresniosios 
kartos žmonių ir jaunimo laiškai, 
atsiliepimai, pasisakymai ir iš
vados apie mus pačius apreiškian- 
čias teigiamas ir neigiamas re
akcijas į Gintos Remeikytės eilė
raštį “Pasiklausykite Evangeli
jos pagal .Jonę” (“Atejtis”, 1982, 
6 nr., 206 psl.). 24 psl. Kaina $2.70. 
Užsakant paštu — $3.90. Adresas: 
Arena, 850 Des Plaines Ave., Apt. 
409, Forest Park, IL 60130, USA.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1982 
m. 6 nr. Turinyje: Leonardas And- 
riekus, Visų laikų numylėtinis; 
Antanas Maceina, Kūrinijos gies
mė; A. Tyruolis, Ankstyvoji pran
ciškonų literatūra; Viktoras Gi
džiūnas, OFM, Pranciškonai Lietu
vos valstybės kūrimosi pradžio
je; dr. P. Rėklaitis, Lietuvos pran- 
ciškonų-bernardinų meno istori
jos programa XVIII amžiaus “Pro- 
vincia Lituana” žemėlapio per

propagandinius teiginius ir 
juos palyginti su gyvenimo 
tikrove. Veikalas buvo para
šytas 1976-78 m. Jį sudaro ke
turios dalys.

Pirmoje dalyje Gintaras 
Tautvytis svarsto programi
nius sistemos klausimus. Čia 
kalbama apie proletariato 
diktatūrą, klasių kovą, so
cialistinę demokratiją, pro
fesines sąjungas. Gana platus 
poskyris apie išnaudojimą 
ir nemokamą gydymą bei moks
lą.

Antroje dalyje rašoma apie 
žmonių aprūpinimą, prekybą, 
žemės ūkio gamybą, pramonę, 
komunalinę politiką, medici
ną.

Trečioje dalyje gvildenami 
daugiau kultūros reikalai. 
Pasinaudodamas naujomis Va
karų mąstymo apraiškomis, 
autorius kritikuoja vadina
mąjį mokslinį ateizmą, sovie
tinį marksizmą, atskleidžia 
diktatūrinių režimų ir komu
nizmo kūrėjų moralę, pagal 
kurią vienaip kalbama, o ki
taip daroma.

Ketvirtoje ir paskutinėje 
veikalo dalyje vėl sugrįžta
ma prie minėtos programos 
pažadų ir 1977 m. paskelb
tos sovietinės konstitucijos. 
Autorius nesubendrina savo 
išvadų knygos gale, tačiau 
pateikia daug įdomių duome
nų, pavyzdžių ir pastabų, nu
šviečiančių dabartinį Lietu
vos gyvenimą.

Kaikurie konkretūs pavyz
džiai ir šiandien nenustojo 
savo reikšmingumo. Antai kny
gos įvade autorius penkis pus
lapius skiria prieš penkerius 
metus “Tiesoje” spausdin
tiems dabar suimtojo Viduk
lės klebono kunigo Alfonso 
Svarinsko puolimams. Ginta
ras Tautvytis rašo: “Visų 
fanatikų ateistų nekenčia
mos tikrų kunigų asmenybės 
ir dėl to visais būdais stengia
masi jais nusikratyti vien dėl 
to, kad šie kunigai tikinčiųjų 
labai gerbiami ir mylimi, nes 
jie yra paprasti ir visiems pri
einami, kaip atsidėję tikėji
mo ir bažnyčios reikalams. 
Tokį Svarinską mato Viduk
lės tikintieji, tokį jį matę 
ir ankstesnėse parapijose. 
Ir toje parapijoje, kur jis 
yra ar buvo, didėja tikinčiųjų 
skaičius, o tai prieštarauja 
komunistų ideologijai ir už
mačioms. Nors ankstesnėse 
parapijose jis jokių kivirčų 
ir nesusipratimų neturėjo nei 
su tikinčiaisiais, nei su ateis
tais, nei su valdžios pareigū
nais”.

Dixi

spektyvoje. Skyriai — Iš minties 
pasaulio, Mūsų buityje. Numeris 
iliustruotas Giotto di Bondone 
freskų nuotraukomis. Redakto
rius — dr. Leonardas Andriekus, 
OFM, administratorius — T. Ben- 
venutas Ramanauskas, OFM, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA. Metinė prenumerata 
— $15.00.

' SUVAŽIAVIMO DARBAI IX. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija. Devintasis LKMA suvažiavi
mas 1973 m. rugpjūčio 31 — rugsė
jo 2 d. Bostono kolegijoje. Reda
gavo A. Liuima, SJ. Roma 1982 
m., 455 psl.

Viktoras Gidžiūnas, PRANCIŠ
KONU OBSERVANTV-BERNAR- 
DINU GYVENIMAS IR VEIKLA 
LIETUVOJE XV ir XVI AMŽ. At
spaustas iš LKM Akademijos Su
važiavimo darbų IX t., 35-134 psl. 
Roma 1982 m.

“Posėdis pragare” — ALGIO RUKŠĖNO sceninė satyra, ruošiama Klevelande. Iš kairės: DANIUS BARZDUKAS, 
režisorius PETRAS MAŽELIS, VILIJA NASVYTYTĖ, VINCAS STANIŠKIS Nuotr. V. Bacevičiaus

“Vaidila” prisikelia su nauju veikalu
AURELIJA BALAŠAITIENE

Judri ir kūrybinga Kleve- 
lando lietuvių kolonija, pa
garsėjusi savo tautinių šokių 
grupe, dainos meno vienetais, 
politinės ir kultūrinės veik
los asmenybėmis, ilgus metus 
pasigedo vienos gražiausių 
kūrybinių apraiškų — teatro. 
Pavydėjome, kai pas mus lan
kėsi Dauguvietytės-Kudabie- 
nės teatro grupė iš Hamilto
no ir sekėme kitų kolonijų 
teatrų aprašymus spaudoje. 
Ir štai po penkiolikos “po
ilsio” metų kadaise pagarsė
jęs ir produktyvus “Vaidilos” 
teatras režisoriaus Petro Ma
želio iniciatyva sugrįžo į sce
ną. Sukvietęs buvusius teat
ro žmones, entuziastingą rė
mėjų būrelį, per kelis mėne
sius pasiruošė pirmam drami
nės literatūros vakarui, ku
ris įvyko š. m. balandžio 23 
d. Klevelando Lietuvių Na
muose.

Žinodama, kad gyvenime nie
kas neįvyksta be priežasties, 
nutariau patirti iš paties 
teatro atkūrėjo Petro Maže
lio, kas jį paskatino atgaivin
ti “Vaidilą”. P. Maželis prisi
pažino, kad pirmoji entuziaz
mo kibirkštis užsižiebė suar
tėjus su lietuviškuoju jauni
mu. “Pamačiau, kad jaunimo 
tarpe yra daug neišnaudotų 
talentų. Dailindamas jų kal
bą, dirbdamas su jais mokyk
loje, supratau, kad daug ko 
galima pasiekti, sudarius pa-/ 
lankias sąlygas. Trumputės 
šeštadieninės mokyklos pamo
kos negali duoti didelių vai
sių”. Čia turiu pastebėti, kad 
P. Maželio darbo rezultatais 
jau turėjome progos gėrėtis 
mokyklos “Pavasario žiedų” 
vakare.

Taip pat buvo malonu patir
ti, kad klevelandietis rašyto
jas ii- žurnalistas Algis Ruk
šėnas, “Day of Shame” knygos 
autorius, yra parašęs origina
lų scenos kūrinį “Posėdis pra
gare”, kurio pastatymas bus 
pirmasis “Vaidilos” teatro už
davinys. Planuojama to veika
lo premjerą surengti Kleve
lande, o po to ruoštis į Čika
gos teatro festivalį. Pasak pa
ties autoriaus, tai esanti po
litinė satyra, kurios pagrin
dinė mintis yra įtaigoti žiūro
vus aktyviai jungtis į istorinių 
įvykių interpretaciją. Patir
tis rodo, kad laikui bėgant is
torinių įvykių ir asmenybių 
reikšmė nublanksta, žvilgs
nis į juos kinta, pagaliau blo
gis tampa gėriu ir atvirkščiai. 
“Jei mes, gyvi nesenų istori
nių įvykių liudininkai, šito
je srityje neveiksime, su lai
ku būsime išbraukti iš istori
jos” — sako Algis Rukšėnas. 
“Su laiku Stalino ir Hitlerio 
idėjos gali būti interpretuo
jamos pozityviai, ir mūsų tau
tos likimas gali priklausyti 
nuo istorikų žvilgsnio”.

Šeštadienio vakarą Lietu
vių Namų salė buvo pilnutėlė 
žiūrovų. Kaip ir dera teatrui, 
ženklas svečiams susėsti į vie
tas buvo duodamas, prigesi
nant šviesas. Susidarius be
veik įtemptai nuotaikai, mis
tiškai apšvietus sceną, joje 
pasirodė jau visiems pažįsta
ma ir buvusi aktyvi “Vaidilos” 
teatro dalyvė Violeta Žiliony- 
tė-Leger. Ji svečius supažin
dino su teatro atkūrimo idė
ja ir pradėjo programą drama
tišku monologu. Skautų dai
nos vienetas “Budėk”, vado
vaujamas Algirdo Bielskaus, 
dainavo partizanų dainas, Ele
nai Miliolytei pritariant kank
lėmis. Pradžioje buvo rodoma 
ištrauka iš Landsbergio “Pen

kių stulpų turgaus aikštėje”, 
kurioje dalyvavo net trys Apa
navičių šeimos nariai: tėvas, 
duktė ir sūnus. Vladas Pleč
kaitis, taip pat vienas “Vaidi
los” veteranų, jautriai perskai
tė monologą iš Maironio “Kęs
tučio mirties”. Toliau sekė 
teismo scena iš Grušo “Tėvo”, 
kurioje ypatingai gerai pasi
rodė jaunas moksleivis Vin
cas Staniškis, išsakydamas 
ilgą monologą be menkiausio 
užliuvimo, su reikiama išraiš
ka ir nusiteikimu. Inčiūros 
“Vinco Kudirkos” veikalo iš
traukoje pasirodė pats režiso- 
rius-aktorius P. Maželis drau
ge su jaunuoju Daniu Barzdu- 
ku, a.a. Stasio Barzduko vai
kaičiu. Elgeta Antanėlis, vai
dinamas Maželio, buvo stip
rus ir įspūdingas. Klajūno 
vaidmenį atlikęs Barzdukas 
taip pat buvo pasigėrėtinas.

Pagaliau prigeso šviesos 
ir į sceną subėgo juodai apsi
rengę “velniukai”... Tai “po
sėdis pragare”. Šviesoms užsi
degus (jas vykusiai tvarkė Ma
rius Juodišius, panaudodamas 
savo išradingumą teatrui ne
pritaikytoje scenoje), efektin
gai sugrupuoti “velniukai” su 
savo “pirmininku” priešaky 
buvo pasiruošę įvairiose su
simąstymo pozose “posėdžiau
ti”. Iš dialogų galima buvo 
suprasti ir paties veikalo min
ties dalį: “velniukai” nėra pa
tenkinti savo egzistencija pra
gare juo labiau, kad į jų tar
pą atvyksta Stalinas ir Hitle
ris. Scena gyva, dialogas įdo
mus, sąmojingas su geru žiups
niu filosofijos. Aktorių tarpe 
matome ir režisorių, ir net au

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Motina miško brolio
Duris užverst ir sukrisi — 
širdis nuo sopulio palūžta 
tarytum audroje, 
kai medžiai rauda 
ir paukščiai krinta 
užplakti iš gūžtų.

Kam išėjai i girių plotus 
vienutis, vienutėlis . . .
Regiu . . . visi keliai užstoti, 
kad nebegrįžtum tu.
Vaidenas man: dabar aš mirštu 
ir . . . sielą tavo 
su savim imu.

JULIJA ŠVAli AITE

Motinai gegužyje
Jau tavo rankos žydi, 
jau gegužyje 
tulpių žiedais, alyvom ateini 
priminti man, 
kad tavo sielos grožio 
mano gyvenimo keliai 
pilni.
Tiktai jo nemačiau, 
nenorėjau suprasti, 
pasidalinti nemokėjau su kitais; 
tušti šios žemės rūpesčiai 
užtemdė tavo šviesų, 
o motina, paveikslą, 
ir aš skęstu 
blankioje kasdienybėje. 
Galbūt ir mirsiu 
nebesuspėj usi a tsiprašyti, 
nusilenkt 
prieš tavo atminimą, tiesą, 
prieš tavo laiminančią 
ranką.

Dabar, kai pati esu motina, 
kai šiurkščiam žodyje, 
netyčia ištartam, kenčiu, 
žinau, žinau, tereikia vieno mosto, 
vieno meilės žodžio, 
kad galėčiau 
vėl nešti rūpestį, 
jų visą naštą ant pečių-----  

torių. Tačiau daugumą veikė
jų sudaro jaunimas: Ada Stun- 
gienė, Vilija Nasvytytė, Da
nius Barzdukas, Vincas Staniš
kis, Arūnas Apanavičius ir 
Rūta Giedraitytė.

Programai pasibaigus, pub
lika negailėjo plojimų. Kritiš
kai žiūrint, jau aktorišką pa
tyrimą scenoje parodė Rai
mundas Kudukis, Romūs Apa
navičius, Gražina Pleškaitie- 
nė ir pats režisorius Petras 
Maželis. Jaunimas, išėjęs pir
mą kartą į sceną, parodė sa
vo gabumus, o patirtis atsiras 
su darbu. Todėl klevelandie- 
čius “Vaidilos” teatras nudžiu
gino labiausiai tuo, kad į ak
tyvų teatro darbą pasistengė 
įtraukti mūsų jaunimą ir sa
vo darbų pradžią apvainikuos 
jauno dramaturgo veikalu.

Jei ir derėtų pasakyti kokį 
kritikos žodį, tai nebūtų prie
kaištas, o daugiau skatinimas 
kaikurių klaidų nekartoti atei
tyje. Pavyzdžiui, teismo sce
noje teisėjas ... visą laiką sto
vėjo, o kaltinamasis, liudinin
kai ir advokatai sėdėjo. Atro
do, kad scenos tikrovė buvo pa
aukota simetrijai. . . Taip pat 
didžioji programos dalis, ypač 
pradžioje, sutelkta iš labai 
tragiškų ir liūdnų ištraukų, 
sudarė tirštą kraujo, ašarų ir 
kančios atmosferą. Būtų gera 
ateity pajieškoti net ir komiš
kų momentų, juos paįvairinant 
dramatiškais ar net lyriniais 
vaizdais.

Klevelandas didžiuojasi 
“Vaidilos” prisikėlimu ir yra 
dėkingas P. Maželiui už jo pa
siryžimą dirbti ir į darbą ska
tinti jauniausias mūsų jėgas.

Pasimatymas
Iš F. G. Klopštoko poezijos
Didelės erdvės skiria mane 

nuo tavęs,
atskirti negali tik laikas. 
Kas sulaukė septyniasdešimt, 
tas jau netoli nuo tavęs.
Ilgai tavo kapą, brangioji, 

mačiau,
ir linguojančią liepą virš jo; 
ta liepa ir man ims linguoti, 
ir man savo žiedus ji bers.
Ne man! Savo žiedus ji bers 
tik ant mano šešėlio, 
kaip ji lenkėsi dažnai 
tik ant tavo šešėlio.
Pažinsiu tada tą augštesnį 

pasaulį,
kur ilgai tu buvai; 
nudžiugę matysim tą liepą, 
vėsinančią mūsų kapus.
Tada . . . Bet, ak, juk aš 

nežinau,.
ką tu jau seniai sužinojai; 
tik šviesūs, mieli nujautimai 
pripildo man sielą,
ir su džiaugsmo viltim 
pirartėja saulėleidis jau, 
ir užteka saulės 
su nuojauta tokia džiugia ir 

gilia!
Vertė A. TYRUOLIS

Fridrichas Gotlibas Klopšto- 
kas (Klopstock, 1724-1803) iš 
Ouedlinburgo, klasikos, ro
mantikos ir iš dalies moder
niosios poezijos pirmatakas, 
nuo kurio mirties šiemet su
eina 180 metų. Pagarsėjo lais
vais ritmais rašytomis odėmis 
ir plataus masto epiniu kūri
niu “Mesijas" (1748), kur ap
gieda Kristaus pergalę. Klop
štoko vardas kartais siejamas 
su mūsų Donelaičiu, bet sa
vo “Metus” Donelaitis kūrė 
hegzametrais visai savarankiš
kai, o jo pasakėčios buvo pa
rašytos dar anksčiau už “Me
siją”. A. T.
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
JAV LB kultūros tarybos pa

skelbtą dramos konkursą laimėjo 
Algirdas Landsbergis. Vertinto
jų komisiją Čikagoje sudarė: pirm. 
Stasė Kelečienė, sekr. Kazys Bra- 
dūnas, nariai — Adolfas Valeška, 
Algimantas Dikinis ir Darius La
pinskas. Komisija konkursui bu
vo gavusi 13 veikalų. Balsų dau
guma nutarta premijuoti Žilvičio 
slapyvardžiu pasirašytą komedi
ją “Onos veidas”. Atplėšus voke
lį, paaiškėjo, kad jos autorius 
ir konkurso laureatas yra drama
turgas bei rašytojas Algirdas 
Landsbergis. Komedija “Onos vei
das”, apimanti šiandieninius įvy
kius, verčia ne tik juoktis, bet 
ir susimąstyti, nes jie liečia lietu
viškojo gyvenimo iškarpas JAV ir 
okupuotoje Lietuvoje. Tos aktua
lijos yra lengvai įgyvendinamos 
saviveiklinėje scenoje.

Dail. Gabrielius Stanulis, gyve
nantis Šveicarijoje ir garsėjantis 
tapybos srityje, surengė savo dar
bų parodąš. m. balandžio 21—ge
gužės 28 d.d. “Galerie Cour Saint- 
Pierre” Ženevoje. Parodos kvieti
me pažymėta, kad dailininkas gi
męs Lietuvoje, turėjęs 14 indivi
dualių ir 18 kolektyvinių parodų.

Plataus pripažinimo teatrinėje 
Australijos veikloje yra susilau
kęs Melburno St. Martins dramos 
teatro rež. Helmutas Bakaitis. 
Teatro repertuarą jis neseniai pa
pildė vokiečio F. Wedekindo 
(1864-1918) veikalu “Pavasariui 
sugrįžus”, nagrinėjančiu XIX š. 
užbaigos jaunimo problemas — 
brendimą, meilę, nusivylimus, 
gimnazijos drausmę, brandos 
atestato egzaminus. Lietuvio H. 
Bakaičio paruoštą premjerinį 
spektaklį šiltai sutiko teatro kri
tikai Melburne. Esą jis atskleidė 
jaudinančią jaunystės tragediją.

Satyrinis Čikagos teatras “Ant
ras kaimas” balandžio 16 d. ap
lankė Klevelando lietuvius, pa
kviestas JAV LB Ohio apygardos 
valdybos, kuriai vadovauja pirm. 
J. Mikonis. Apie dvi valandas tru
kusį spektaklį svečiai surengė 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Dalyvavo beveik 400 žiūrovų. Dvi
dešimtmetį užbaigusio saviveikli
nio teatro grupę dabar sudaro: sa
ve prievaizdu vadinantis rež. A. 
T. Antanaitis,' aktoriai' — Vida 
Gilvydienė, Jūratė Jakštytė, Ind
rė Toliušytė, Eugenijus Būtėnas, 
Juozas Kapačinskas, Romas Sta- 
kauskas ir Arvydas Vaitkus. Sce
novaizdžius tvarko Vincas Lukas, 
šviesas ir garsus — Jonas Kaunas. 
Klevelandiečiams buvo suvaidinta 
apie 20 škicų, kurių tarpe buvo 
“Meilės istorija”, “Tarybiniai 
šiokiadieniai”, “Lagaminas”, 
“Lenkiška kronika”, “Tėvai ir 
vaikai”, “Šiandien Klevelande”. 
V. Rociūnas nusiskundžia, kad 
Klevelando aktualijos jau buvo 
pasenusios, senstelėję ir kiti ški
cai. Esą klevelandiečiams juoko 
nekėlė ir ekrane rodomos skaid
rės. Pasak jo, reikėtų atrankos, 
naujų satyrinių temų.

Melburno Lietuvių Namuose, 
Australijoje, saviveiklinis “Auš
ros” teatras kovo 20 d. tautiečius 
pakvietė į Čikagoje gyvenančio 
Anatolijaus Kairio devynių veiks
mų dramos “Vyskupo sodas” 
premjerą. Šį nelengvą veikalą, 
susietą su 1863 m. sukilimu, re
žisavo Aldona Vyšniauskaitė, su
telkusi didelį aktorių būrį. Vysk. 
M. Valančiaus vaidmenį atliko A. 
Raudys, jo sekr. kun. J. Dovydai
čio— A. Vaitiekūnas, S. Daukan
to — A. Bajoras, Papilės klebono 
kun. I. Vaišvilos — J. Zonius, su
kilėlių vado kun. A. Mackevičiaus
— E. Šidlauskas, būsimo poeto 
klieriko A. Vienožinskio — R. 
Skeivys, knygnešio J. Bielinio
— M. Simankevičius. Scenovaiz
džius paruošė Angelė Kristens.

Klevelando lietuviai susilaukė 
atgimusio “Vaidilos” teatro, ku
ris savo darbą buvo nutraukęs 1968 
m. Jo valdybą sudaro: pirm. O. Jo- 
kūbaitienė, nariai —rež. P. Maže
lis, J. Dunduras, R. Apanavičius, 
J. Citulis ir Z. Dučrhanas. “Vai
dilos” grupė pirmam savo pasirė
dymui pasirinko draminės litera
tūros vakarą balandžio 23 d. Lie
tuvių Namuose. Jin buvo įjungtos 
ištraukos iš A. Landsbergio “Pen
kių stulpų turgaus aikštėje”, Mai
ronio "Kęstučio mirties”, J. Gru
šo “Tėvo”, Algio Rukšėno naujos 
satyros “Posėdis pragare”. Šio vei
kalo premjera yra numatyta lap
kričio 12 d. Ištraukoje buvo at
skleistas pragaro gyventojų pasi
tarimas, ruošiantis A. Hitle
rio ir J. Stalino teismui. Pasita
rimo dalyviai ima reikalauti, kad 
jie būtų reahabilituoti, nes tie du 
pragaran atvykę kraugeriai esą di
desni nusikaltėliai už juos. ■

Aktorius Balys Bratkauskas, 
sulaukęs 59 metų amžiaus, po il
gos ir sunkios ligos mirė Vilniu
je balandžio 17 d. Dramos studiją 
buvo baigęs 1948 m., dar jos lai
kotarpyje įsijungęs į teatrinį dar
bą. 1955-62 m. dirbo aktoriumi ir 
režisoriumi Lietuvos kino studijo
je. Nuo 1963 m. iki mirties jam 
teko būti Lietuvos televizijos re
žisoriumi. Buvo sukūręs pirmą se
rijinį lietuvišką nuotykių filmą 
“Tadas Blinda”, paruošęs apie 30 
kitų televizijos filmų ir spektak
lių.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras kiekvienerių metų gegužės 
mėnesį susilaukia naujų Vilniaus 
konservatoriją baigusių daininin
kų. Šiemetiniams diplomantams 
buvo skirtas P. Čaikovskio ope
ros “Eugenijus Oneginas” spek
taklis, paruoštas rež. J. Gustai
čio, diriguotas R. Geniušo. Tatja
nos vaidmenį atliko S. Stonytė, 
Onegino — M. Gylys, Olgos — I. 
Domikaitė, Lenskio IV kurso 
studentas S. Larinas, Gremino — 
operos sol. V. Bakulas. Kitus 
vaidmenis buvo sukūrę diploma
tai — M. Nechajus, D. Jonėnie- 
nė, D. Milkevičius ir IV kurso 
studentė I. Jonutytė. Jie yra Z. 
Paulausko, E. Kaniavos, E. Dir- 
sienės, V. Noreikos, G. Grigo- 
riano, A. Karoso, J. Stasiūno 
auklėtiniai.

Kauno paveikslų galerija suren
gė dail. Albino Pivoriūno kerami
kos darbų parodą, susietą su jo 
amžiaus šešiasdešmtmečiu. Jis yra 
baigęs Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės instituto ke
ramikos skyrių 1947 m. Priklauso 
profesinės keramikos pradininkų 
eilėms. Nuo 1955 m. dažnai daly
vauja dailės parodose Lietuvoje ir 
užsienyje, dėsto piešimą Kaune 
veikiančioje vidurinėje J. Nauja
lio meno mokykloje. Dail. A. Pi
voriūno keramika puošia kelis 
pastatus Kaune, civilinės metri
kacijos skyrius Kaune ir kitose 
vietovėse, kavinę “Svirnelis” Kė
dainiuose, aludę “Molinis ąsotis” 
Palangoje. Sukaktuvinei parodai 
buvo sutelkęs apie šimtą įvairių 
indų, servizų, dekoratyvinių lėkš
čių, vazų.

XXV-sis respublikinis saviveik
linių filmų festivalis balandžio 
23-24 d.d. Vilniuje susilaukė apie 
40 mėgėjiškų bandymų. Doku
mentinių filmų grupėje I laipsnio 
diplomą laimėjo užpalietis A. 
Juknys už filmą apie liaudies skulp
torę O. Šuminaitę-Jurkienę, II 
laipsnio — klaipėdietis L Važno- 
vas už filmą “Archimedo’ žvejai”, 
III laipsnio — Prienuose gyvenan
tis R. Strikauskas už savo kūrinį 
“27,12 megahercų”. Vaidybinių 
filmų grupėje I laipsnio diplomas 
paskirtas Jurgio ir Ramučio Jatu- 
lių filmui “Visiškai slaptai”, II 
laipsnio — A. Pročkio ir A. Bary
so “Intelektualiai popietei”, III 
laipsnio — A. Bačiulio “Spąs
tams”. Pieštinių filmų varžybose 
stipriausi buvo Panevėžio atsto
vai: I laipsnio diplomas įteiktas 
J. Lauručiui už filmą “ŠOP-as vi
siems”, 111 laipsnio — Č. Korsa
kui už “Sprendimą”, II laipsnio 
— vilniečiui A. Triškui už “Nesu
sipratimą”. Specialų prizą už ge
riausią 8 mm filmą laimėjo kaunie
čio R. Ambraso sukurta “Trumpa 
pasaka". Geriausiu šio festivalio 
režisoriumi buvo pripažintas A. 
Pročkys, operatoriumi — V. Va
lentas, garso režisoriumi — V. 
Blažys, dailininku — A. Triškus, 
aktoriumi — A. Maciulevičius.

Kada gimė Kipras Petrauskas? 
Šį klausimą “Literatūros ir Meno” 
savaitraščio gegužės 7 d. laidoje 
kelia Domas Butėnas. Pasak jo, gi
mimo data lig šiol nėra tiksliai nu
statyta. V. Kavoliūnas savo kny
goje “Gyvenimas pašvęstas dai
nai” gimimo data pateikia 1886 m. 
lapkričio 10 d. Abiejose vilniškė
se enciklopedijose rašoma, kad K. 
Petrauskas gimė 1885 m. lapkričio 
23 d. Papildant D. Butėną, tenka 
pabrėžti, kad mūsiškėje Lietuvių 
Enciklopedijoje K. Petrausko gi
mimui priskiriama 1886 m. lapkri
čio 22 d. Centriniame istorijos 
archyve D. Butėnas rado Ceiki
nių parapijos gimimo metrikų kny
gas. Jose esąs įrašas rusų kalba, 
o K. Petrausko gimimo data nuro
dyta senuoju stiliumi — 1885 m. 
gruodžio 10 d. Esą pagal dabarti
nį stilių K. Petrauskas yra gimęs 
1885 m. gruodžio 22 d. Busimąjį 
dainininką pakrikštijo kun. Žvi- 
lauskas Kiprijono vardu su viso
mis sakramento apeigomis. Tėvais 
pažymėti Šeduvos dūmos miestie
čiai Jonas ir Juozapota Rastenytė 
Petrauskai, teisėti sutuoktiniai. 
Krikšto tėvų užrašytas tik vienas 
asmuo — Grasilda Petkevičiūtė.

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 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius....... 8 72%
= 180-185 d. termin. ind............ 81/z%
= term, indėlius 1 metų............ 83/4%
— term, indėlius 2 metų............ 9 %
= term, indėlius 3 metų............ 9'12%
= pensijų s-tą........................... 10 %
= spec. taup. s-tą.................... 7 /2/0
= taupomąją s-tą .................... 7 /a%
E depozitų-čekių s-tą.............. 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ..................... 12 %
E mortgičius nuo......... 101/2%-12’/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FUHS
, 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., Te|B 533.5454
Toronto, Ont. M6J 1W9 ~ ■ ■■

HOMETARIO Real Estate Ltd.
Insurance Brokers

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 
-----------------------o--------------------------- .

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ,r f- Jana*'č'a'

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius. 
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) TCr\c dd/-»c 
Toronto, Ont., M6R 1V5 FIL7505 BRO5

Telefonai 533-8451, 533-8452

Jaunimo kongreso atstovai, besiruošdami būsimam kongresui, aptaria svarstysimus klausimus K. Veselkaitė

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

teiktąjį projektą CSIS insti
tucijos pareigūnams bus leis
tas laiškų atidarinėjimas, te
lefoninių pokalbių sekimas, 
elektorninių klausymo apara
tų panaudojimas, slapti įsi
veržimai į namus, gavus raš
tišką federacinio teisėjo lei
dimą. Tai yra nuolaidos, ku
rių oficialiai neturėjo RCMP 
policijos saugumo skyrius. 
Tad jam ir teko laužyti žmo
gaus teises užtikrinančius 
įstatymus. Kalbama, kad CSIS 
saugumiečiai bus atsakingi 
Kanados parlamentui. Praktiš
kai parlamentas jų nekontro
liuos, bet tik ministerių ka
binetas, turintis savo parti
jos atstovų daugumą parla
mente. Tokiu atveju CSIS 
institucija daugiau ar mažiau 
gali būti panaudota valdan
čios partijos reikalams.

Kauno žydų žudymu apkaltin
tas A. H. Ranča sustabdė kovą 
prieš jo grąžinimą V. Vokieti
jon, kur jo laukia teismas. Pa
grindą tai kovai sudarė naujo
ji Kanados konstitucija, lei
džianti kanadiečiams įvažia
vimą Kanadoų, pasilikmą šio
je šalyje ar išvykimą iš jos. 
Esą Kanados piliečio priversti
nis ištrėmimas iš Kanados 
teismui V. Vokietijoje pažeis
tų šias teises; Apeliacinis 
Ontario teismas betgi atmetė 
tokias A. H. Raucos advokato 
W. Parkerio išvadas. Tada bu
vo planuojama kreiptis į augš- 
čiausią Kanados teismą, kuris 
turėjo padaryti galutinį spren
dimą. A. H. Rauca staiga su
stabdė pradėtą apeliaciją ir 
sutiko būti grąžinamas V. Vo
kietijon. Teisingumo min. M. 
MacGuigenui pasirašius ati
tinkamus dokumentus, jis bu
vo nuskraidintas V. Vokieti
jon, kur bus teisiamas.

Ontario gyventojai ypatingų 
staigmenų naujajame biudže
te nesusilaukė. Biudžeto išlai
dos pakilo iki $24,7 bilijono, 
deficitas — iki $2,69 bilijono. 
Naujiems darbams šiemet pa
rūpinti numatyta tik $142 mi
lijonai. Išlaidoms padengti 
nuo š. m. liepos 1 d. bus įves
tas 5% papildas provinciniam 
pajamų mokesčiui, galiosian
tis iki 1984 m. pabaigos. Tas 
papildas pavadintas sociali
niu, nes daugiausia bus skiria
mas socialinėms programoms. 
Vis didesnių pajamų Ontario 
vyriausybė siekia iš alkoholio 
ir rūkalų. Gegužės 24 d. bu
telis degtinės pabrangs 20 cen
tų, vyno — 10 et., 24 buteliai 
alaus — 25 et. Cigarečių kai
nos pakilo kartu su biudžeto 
paskelbimu. Jos šį kartą susi
laukė tikrai stambaus 15 cen
tų šoktelėjimo dvidešimčiai 
cigarečių. Mat buvo padidin
tas anksčiau atliekamas atskai
tymas ir dargi įvestas 7% par
davimo mokestis. Mėnesinės 
įmokos OHIP sveikatos drau
da! nuo birželio 1 d. padidi
namos 5%. Viengungiams tada 
reikės mokėti $28.35, šeimoms 
— $56.70. Tas įmokas sveika
tos draudai dabar ima tik trys 
provincijos Kanadoje — Onta
rio, Britų Kolumbija ir Alber
ta. Kitos provincijos sveika
tos draudą padengia iš paja
mų mokesčio. Didžiausias įmo
kas turi Ontario provincija. 
Britų Kolumbijoje viengun
giai moka $15, šeimos $30, Al
bertoje — $9.50 ir $19. Iš tikrų
jų įmokos Ontario provincijo
je tepadengia apie 19% OHIP 
draudos išlaidų. Likusioji su
ma gaunama iš Otavos ir iš pro
vincijos iždo. Išlaidas padi
dina perdidelės nuolaidos gy
dytojams. Atlyginimas už jų 
paslaugas OHIP pacientams š. 
m. balandžio 1 d. buvo pakel
tas 8,75%, o 1984 m. sausio 1 d. 

vėl bus pakeltas 3%. Tai yra ge
rokai daugiau nei 5%, kuriais 
dabar remiasi Ontario vyriau
sybė su savo tarnautojais ir 
mokesčių mokėtojais.

Naujasis Kanados biudžetas 
buvo pratęsęs valdinę $3.000 
paramą kanadiečiams, perkan
tiems naujus namuš, iki gegu
žės pabaigos. Tačiau projek
tas buvo sustabdytas gegužės 
5 d., kai paaiškėjo, kad jau 
yra išsemti šiam fondui paskir
ti pinigai. Iki gegužės 5 d. bu
vo gauta beveik 60.000 prašy
mų, kurių 16.000 patenkinti ne
užteko pinigų. Pradžioj buvo 
pareikšta, kad tie prašymai 
bus atmesti, bet dabar viešų
jų darbų ministeris R. LeBlan- 
cas yra prasitaręs, kad bus 
jieškoma papildomų lėšų 
tiems prašymams patenkinti. 
Ar tos lėšos bus surastos, te
bėra neaišku.

Kanadon atvyko vienuolikos 
vyrų delegacija iš Sovietų Są
jungos, vadovaujama polit- 
biuro nario M. Gorbačevo, su
sipažinti su žemės ūkiais pie
tinėje Ontario dalyje ir Alber
toje. M. Gorbačevo įjungimas 
delegacijon įtaigoja, kad J. 
Andropovui, matyt, rūpėjo ki
ti reikalai — santykių pageri
nimas su Kanada. M. Gorbače- 
vas ministeriui pirmininkui 
P. E. Trudeau atvežė ir įteikė 
J. Andropovo laišką, kviečian
ti atvykti Sovietų Sąjungon 
oficialiam vizitui. Santykius 
įtempė sovietinių kariuome
nės dalinių invazija į Afga
nistaną per 1979 m. Kalėdas. 
M. Gorbačevo susitikime su 
P. E. Trudeau pagrindinis dė
mesys teko atominių ginklų 
problemoms. Šie reikalai iš
kilo ir M. Gorbačevo susitiki
me su parlamento ir senato už
sienio reikalų komisija. Kon
servatorius A. Lawrencas, bu
vęs Kanados vidaus reikalų 
ministeris, prašneko apie KGB 
šnipus Sovietų Sąjungos am
basadoje Otavoje. M. Gorbače- 
vui jis priminė, kad nuo 1946 
m. iš Kanados buvo ištremta 
40 sovietų diplomatų bei pa
galbinių pareigūnų. Pasak A. 
Lawrenco, du trečdalius sovie
tų diplomatų sudaro KGB žmo
nės. M. Gorbačevas atmetė šį 
kaltinimą absurdišku aiškini
mu, kad niekur Sovietų Sąjun
gos ambasadose nėra šnipinė- 
jančių kagėbistų. Esą klaidin
gą šnipų maniją kursto JAV 
propaganda. Jis taipgi gynė 
sovietinę Afganistano okupa
ciją, paneigė žmogaus teisių 
pažeidimus, trigalvių “SS-20” 
raketų pavojų V. Europai. M. 
Gorbačevas, siekdamas ryšių 
pagerinimo, aplankė opozici
jos vadą parlamente E. Niel- 
seną ir NDP socialistų vadą 
E. Broadbentą.

PLS Žaidynės
Šaudymo varžyboms sekcijos va

dovas B. Savickas buvo pateikęs
dvi varžybų programas. Dėl atsi
liepimų stokos šaudymas pisto
letais iš žaidymių programos bu
vo išbrauktas. Organizaciniam ko
mitetui pritarus, šaudymo progra
ma pasiliko sekanti: .177 orinis 
šautuvas, .22 kai. šautuvas, 12 šra- 
tinis šautuvas. Į šaudymo komite-

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlIlctlltO Simpson’s, 176 Yonge St., 
/TlIdlCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

Ateitininkų žinios
Toronto ateitininkų metinės 

šventės programa:
Birželio 3, penktadienį, 7.30 v.v., 

laužas High Parke. Kviečiami ir 
sendraugiai. Čia įvyks šventės ati
darymas, jaunučių, jaunių, moks
leivių ir studentų paruošta pro
grama. Kas mėgsta žaisti kvadra
tą, atvyksta 6.30. Po laužo — susi
pažinimas ir pabendravimas Pri
sikėlimo parapijos at-kų kamba
ryje.

Birželio 4, šeštadienį. Jaunučiai
— iškylauja. Jauniai dalyvauja 
su moksleiviais A. Žygo paskai
toje 10 v.r. Po paskaitos — bendri 
pietūs ir išvyka. Moksleiviai 10 v.r. 
dalyvauja A. Žygo paskaitoje at-kų 
kambaryje. Po paskaitos — užkan
džiai pas p.p. Čuplinskus. 1 v.p.p. 
teniso žaidynės Šv. Mykolo kole
gijoje. Kviečiami jauniai, studen
tai ir sendraugiai. Po žaidynių
— išvyka. Studentams bendri pie
tūs 2.30 v.p.p., simpoziumas at-kų 
kambaryje. Simpoziume dalyvaus 
sės. O. Mikalaitė, G. Petrauskie
nė ir J. Kuraitė-Lasienė.

Birželio 5, sekmadienį, visi ren
kasi su vėliavomis Prisikėlimo 
parapijos salėje 9.30 v.r. Įžodis 
Prisikėlimo šventovėje — 9.45 v.r. 
Agapė po Mišių — pas seseles.

Bendras moksleiviu susirinki
mas — gegužės 29, sekmadienį, 
po 10 v.r. Mišių. Bus renkama nau
ja valdyba sekantiem metam. No
rintieji kandidatuoti prašomi pra
nešti globėjai Ž. Vaičiūnienei. L.U.

Skautų veikla
• Skautų veiklą parėmė: Ka

nados Lietuvių Fondas $5,450, kre
dito kooperatyvas “Parama” $1000, 
Prisikėlimo par. kredito koopera
tyvas $500, Hamiltono “Talka” 
$200, dr. A. J. $100. Kanados ra
jono vadas reiškia nuoširdžią pa
dėką.

• LSS vadovybės nariai, sukak
tuvinės “Aušros” stovyklos orga
nizatoriai bei pareigūnai gegu
žės 13-15 d.d. Woodland Trails 
stovyklavietėje galutinai išpla
navo pastovykles, aptarė progra
mas ir techniškus klausimus. Va
dovavo LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. fil. S. Miknaitis. Taip pat po
sėdžiavo vyr. skautininkai v.s. 
fil. D. Eidukienė ir v.s. fil. V. Vi
dugiris su savo vadovais-ėmis. Da
lyvavo vadovai-vės iš 8 miestų — 
apie 50 asmenų. Maistu rūpinosi 
org. k-tas, vad. ps. A. Senkaus. Sek
madienį Mišias atnašavo dv. va
das kun. Aug. Simanavičius, OFM. 
Skautiškas ačiū sesei Vidai Sen
kuvienei ir Ramonai Yčienei, ku
rios uoliai šeimininkavo.

• Sukaktuvinės stovyklos re
gistracija pratęsta iki birželio 15 
d. Iki šiol stovyklauti norą pa
reiškė 730 sesių ir brolių.

• Birželio 2 d., 7 v.v., pas sesę 
Silviją šaukiama vyr. skaučių su
eiga. Dalyvavimas būtinas, ypač 
toms, kurios stovyklaus sukaktu
vinėje stovykloje.

• Gegužės 17 d. turėjom pasku
tinę šio sezono draugininkų-kių 
sueigą. Dalyvavo Kanados rajono 
vadeivė s. A. Baltakienė ir sk.-vy
čiai kandidatai. Skautiškas ačiū 
sesei Liudai ir ps. dr. J. Yčui už 
malonų priėmimą ir vaišes. Č. S.

tą pakviestas Petras Bulika iš Či
kagos. Tikimasi gauti varžyboms 
tinkamą vietovę lietuvių vasar
vietėje Union Pier netoli Čika-
gos. Kanados šaudytojams vyks
tant į varžybas žinotina: reikia 
turėti “Firearms Acquisition Cer
tificate”, kurį galima isigyti vie
tinėje policijoje už $10 5-iems 
metams. Važiuojantiems per sie
ną reikia užsiregistruoti gink
lus Kanados muitinėje.

Taupyki r skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

81/2% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius
83/«% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
9'/2% už 3 m. term, indėlius

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po 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

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

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

Skambinkite lietuviškai telefonu 364-0264, 
ext. 16 Toronte

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- 
gičiųparūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A.E.LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -------------------- " ‘------- ---------------------

Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Raketbolo varžybos bus indivi
dualinės ir komandinės. Indivi
dualinės varžybos vyks vyrų, sen
jorų ir moterų klasėse. Komandi
nės varžybos bus vykdomos tik vy
rų klasėje. Komandą sudaro 5 žai
dėjai. Varžybos bus birželio 29 
— liepos 2 d.d. Illinois un-to 
Circle Center aikštelėse, South 
Halsted St. - Roosevelt Rd.

Nakvynių skaičius universite
to bendrabutyje labai ribotas — 
tik 298 vietos. Pirmenybę gaus 
tik tie, kurie bendrabutyje bus 
apsistoję visą savaitę. Bendrabu
tį užpildžius, dalyviai bus apgy
vendinti viešbutyje. Kainos: bend
rabutyje $9 parai, viešbutyje — 
$15. Iki gegužės 20 d. nakvynių reg. 
lapo neprisiimtus, nakvynės ne
bus užtikrintos.

Galutinė registracija PLS Žai
dynėms įvairiose sporto šakose 
baigiasi gegužės 25-31 d.d.

Vyčio žinios
Vytis — Tauras 75-73. Gegužės 6 

d. Vytis pasikvietė Londono Tauro 
krepšininkus atsigriebimo rung
tynėms. Vytiečiai laimėjo rung
tynes dviejų taškų skirtumu. Tau

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.............. 12%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..............  103/4%
2 metų ..................111/2%
3 metų ..................12'h%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 101/2%
(variable rate)

ro krepšininkai visą žaidimą ve
dė keliais taškais ir tik žaidimo 
pabaigoje vytiečiams pavyko iš
lyginti ir laimėti rungtynes. Vy
tiečiams daug pagelbėjo antra
me puslaikyje pradėjęs žaisti R. 
Duliūnas. Tauro komandoje prie 
gero žaidimo daug prisidėjo 4 bro
liai Sičai, kurie sumetė daugiau 
kaip pusę Tauro krepšių. Pirmą 
šių komandų susitikimą Londone 
laimėjo Tauras 105-101. Svečių 
komandoje žaidė: Andriukaitis 
11, Genčius 2, Jocius 4, Pocius 14, 
F. Sičas 2, P. Sičas 2, D. Sičas 15, 
R. Sičas 23. Vyčio komandoje: Na- 
cevičius 18, Simonaitis 14, Putri
mas 2, Slapšys 2, Stravinskas 8, 
R. Karpis 16, Duliūnas 15.

Vytis — Aušra 91-96. Gegužės 
pradžioje Vyčio jauniai A žaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes 
su Aušros jaunių A komanda ir 
pralaimėjo 91-96. Gerą pažangą 
yra padaręs ypač R. Stanulis 13. 
Vyčio komandoje gerai žaidė R. 
Karpis 23. Taip pat žaidė: L. Ažu
balis, Polman, Šimonis, Sendžikas.

Sekančios krepšinio rungtynės 
— gegužės 27 d. Hamiltone. Jau
niai A gegužės 28 d. dalyvaus KSA 
prieauglio klasių krepšinio pirme
nybėse. A. S.



© SKAITYTOJAI PASISAKO
ARNE PER DAUG 
SUŠVELNINTA?

Malonu, kad p. P. Lelis “TŽ” š.m. 
bal. 21 d. straipsnyje “Lenkija ir 
Lietuva senovėje ir dabar” iškėlė 
Vilniaus klausimą, vilniečių per
sekiojimus bei priespaudą. Neži
nau, ar P. Lelis gyveno lenką oku
puotame krašte, bet aš ten augau, 
gyvenau ir buvau lenką kalėjimuo
se kalinamas.

P. Lėlio straipsnyje paskutinės 
trys pastraipos nepakankamai iš
ryškina lietuvią padėtį Vilniaus 
krašte 1930-39 m. laikotarpyje. 
Todėl norėčiau patikslinti P. Lė
lio išsireiškimą, kad “Vilniaus 
lietuvią persekiojimas šiek tiek 
aprimo” po Karaliaučiuje įvyku
sią derybą ir po lenką pralaimė
jimo tarptautiniame tribunole 
Hagoje. Per visus 20 okupacijos 
metą Vilniaus krašto lietuviai 
nė vieną kartą nepajuto atoly- 
džio bei persekiojimą sumažėji
mo. Visą laiką lenką administra
cija stengėsi palaužti lietuvio 
dvasią įvairiais suvaržymais, stam
biomis piniginėmis bausmėmis, 
suėmimais, tardymais, net be tik
rą kaltės įrodymą paskirtomis 
kalėjimo bausmėmis, mokyklą bei 
kultūrinią draugiją uždarymais. 
Taip pat ir po ultimatumo, “kai 
lenkai pasidarė draugiškesni Lie
tuvai”, Vilniaus krašto lietuvią 
būklė nepagerėjo, bet pasidarė 
dar sunkesnė, ir Lenkijos kalė
jimuose atsidūrė daugiau lietu
vių politinių kalinių, negu bet- 
kada prieš tai.

Ne lietuviai yra kalti dėl “ne- 
susitarimą ir kivirčių su lenkais”. 
Šią dieną lenką diplomatai turė
tą atitaisyti tas praeityje pada
rytas klaidas, kad tą kivirčių ne
būtų. Ginklu užkariauti kitų valsty
bių žemes bei jų sostines ir tero
rizuoti vietinius gyventojus — to
kia teisė niekad nebuvo pripažin
ta tarptautinėje arenoje.

Be to, Lenkija nebuvo draugiš
ka ir kitiems kaimynams. Lenki
jos kalėjimai buvo perpildyti ne 
tik lietuvią politiniais kaliniais, 
bet ir ukrainiečių, gudų, vokie
čių, čekoslovaką ir kitą.

Taip pat nemanyčiau, jog “isto
rija parodė, kad Lietuvos likimą 
lemia laisvoji Lenkija”. Po pirmo
jo pasaulinio karo Lenkija pasi
rašė su Lietuva sutartį — 1920 m. 
spalio 9 d. Suvalkuose. Ne L'ietuva 
sulaužė tą sutartį, mėgindama už
imti Lenkijos sostinę ar jos žemes, 
bet Lenkija. Istorija nepaneigs, 
kad Pilsudskio, tuo metu vyriausio 
kariuomenės vado ir valstybės vir
šininko, įsakymu buvo pasiųsta 
armija ne tik užimti Vilniaus kraš- 
tą„bet ir visą Lietuvą. Tik Lietu- 
vos.kario krąują,įą,aypuja buvo su
mušta. Tuo metu Lietuva būtą atsi
ėmusi ir visą Vilniaus kraštą, jei 
Tautą Sąjunga nebūtą kovą su
stabdžiusi. Tolimesni įvykiai ir to 
meto lenkų valdžios klastingu
mas visiems lietuviams yra gerai 
žinomi.

Aš tik norėjau priminti, jog tie 
praeities įvykiai neparodo, kad 
Lietuva atsistatė Lenkijos dėka.

Iki šiol spaudoje neradau, kad 
lenkai oficialiai pripažintą Su
vaiką sutartyje nustatytas sienas. 
Tačiau reikia tikėtis, kad naujo
ji lenką karta nepadarys senąją 
klaidą ir nesiverš užimti kitu 
valstybių žemių. Kiekvieno kraš
to gerovė klesti, kai turi draugiš
kus santykius su savo kainymais.

Petras Česnulis 
RŪPESTIS

Perskaitęs ilgą 360 eilučių 
straipsnį, pirmą kartą gyvenime 
rašau savo nuomonę. Stambi jo 
antraštė “Rikiuotis j bendrą ko
vos grandinę” man, eiliniam lie
tuviui, skaudi ir nesuprantama. 
Skaudi, nes kovot su tokiu prie
šu, kokį turime, mūsą skaičius 
yra labai mažas. Toks lipimas ant 
viens kito pirštą ir galvos nebūtą 
pateisinamas, jei ir tūkstantį kar
tą daugiau kareivių bei generolu 
turėtume.

Man, priklausančiam Lietuvių 
Bendruomenei, remiančiam VLI- 
Ką, ALTą, BALFą ir kitus, neaiš
ku į kokios kovos grandinę jung

tis generolas šaukia mirti pasmer
kęs VLIKą.

Ar būtą perdaug paprašyti vi
sus perskaityti Aurelijos Balašai- 
tienės straipsnį, išspausdintą ta
me pačiame “TŽ” numeryje, bū
tent, 1983.IV.21? v. Kaunas

PALENGVINKIME AUKŲ 
RINKIMĄ

Pagal naujai paskelbtą Kana
dos biudžetą nebebus leista auto
matiškai atskaityti $100 už aukas 
ruošiant pajamų mokesčio atskai
tomybę. Tai palies daugelį nega
linčią aukoti didesnių sumą Kana
dos Lietuvią Bendruomenei ar ki
tokiems lietuviškiems reikalams.

KLB, nors ir turi registracijos 
numerį, pagal kurį aukos gali bū
ti panaudotos pajamų mokesčio 
atskaitomybei, ne už visas aukas 
tokius pažymėjimus išduota (pvz. 
solidarumo įnašai). Išduodami pa
kvitavimai tik už didesnes sumas, 
taigi tik tiems aukotojams, kurie 
yra ekonomiškai pajėgesni ir to
dėl jiems tokių kvitą gavimas tu
ri mažesnės reikšmės nei mažiau 
pasiturintiems.

Man renkant aukas Tillsonburge 
draugijai, kovojančiai su vėžio 
liga, teko susipažinti su tos drau
gijos auką rinkimo ir atsiskaity
mo tvarka. Gavęs auką savanoris 
rinkėjas tuojau pat išrašo kvitą 
su duplikatu per kalkę betkokio 
didumo aukoms. Kvito duplikatą, 
likusį knygutėje, kartu su pini
gais atiduoda įgaliojusiai orga
nizacijai ir tuo būdu žymiai su
mažina pašto išlaidas. Tiesa, kvi
to išrašymas užima kiek laiko, bet 
nedaugaiau kaip sąrašus sudari
nėjant. Tai nesudėtingas ir sau
gus būdas aukoms rinkti bei rin
kėjui atsiskaityti.

Aukojančių lietuviškiems reika
lams skaičius mažėja, o jų pajė
gumas aukoti nedidėja. Aukoji
mui paskatinti būtą naudinga, kad 
už visas tokias aukas būtų išduo
dami kvitai, tinkami panaudoti 
pajamų mokesčio atskaitomybei, 
nežiūrint aukos dydžio. KLB galė
tų sudaryti atskaitomybės sąly
gas, panaudodama savo kvitus, 
daugumai lietuviškų organizaci
jų, o mūsą parapijos — religinėms 
organizacijos, šelpiančioms vargs
tančius lietuvius čia ir pavergto
je tėvynėje. Aukų būtų surenkama 
neabejotinai daug daugiau, kartu 
išsivystytų ir glaudesnis visų 
bendradarbiavimas.

Teko patirti, kad kaikurios kitos 
tautybės šitokį metodą jau seniai 
vartoja. m. Povilaitienė,

Tillsonburgas, Ont.
PAPILDYMAS

V. Ignaičio biografiją rašyti 
nėra lengva: jis kuklus žmogus ir 
labai sunku iš jo ką nors “išpeš
ti”. Tenka tenkintis tuo, kas pa
čiam yra žinoma. Todėl išsamią jo 
biografiją parašyti yra neįmano
ma. “TŽ” 1983 m. 17 nr. apie jį ra
šydamas nepaminėjau net vieno ir 
man žinomo jo įvykdyto didelio 
ir lietuviškai veiklai reikšmingo 
darbo, kuris tikrai yra neąiažes- 
nis už mano aprašytąjį, t.y. už jo 
nepaprastas pastangas ir pasigė
rėtinus pasiektus rezultatus lie
tuvybės išlaikyme. Negaliu sau 
dovanoti, kad neparašiau, jog jis 
buvo vienas pagrindinių steigėjų 
Kanados Lietuvių Fondo ir bene 
pirmasis fondo tarybos pirminin
kas. Tikiu, kad K. Lietuvią Fondo 
kūrimosi istoriją geriau žinan
tieji papildys jo biografijos (ma
no netiksliai suminėtas) užuomi
nas. Apgailestauju savo neapdai
rumą. D. E.

PAGEIDAVIMAS
Jūsų laikraštis drįsta būti at

viresnis, paliesti kitą vengiamas 
sritis. O šiaip, tai ar nemanote, jog 
nuolatinė aplinkos chronologija 
puslapiuose gali tapti monotoniš
ka? Jūsų didelės tolerancijos rė
muose (suprantama, tai bendra
darbių klausimas) gal galėtų tilpti 
ir gera knygą apžvalga, gyvenimo 
vaizdai (ne korespondento akimis) 
noveliūkštė? Kodėl ne arčiau prie 
raidės per laiptą ar du?

F. Bočiūnas, 
Sunny Hills, Florida

Būsimo jaunimo kongreso atstovai, suvažiavę j Klevclandą iš JAV ir Kanados, mokosi balsuoti už pateiktus 
pasiūlymus. Kongrese ją bus daug — reikės gerai orientuotis Nuotr. K. Veselkaitės

London, Ontario
“TAURAS” AUGA IR STIPRĖJA! 

Rodnei padedant, Londono “Tau
ran” įsijungia vis daugiau stip
resnių žaidėjų. Nepaprastas vyrų 
ir berniuką entuziazmas teikia 
gražią vilčių, kad “Tauras” ne
trukus bus pajėgus vienetas atsi
laikyti ir prieš didžiųjų apylin
kių stipriąsias komandas. Jei kur 
nors dar yra panašių žaidėją, jie 
kviečiami atvykti į treniruotes, 
kurios vyksta penktadieniais 8-10 
v.v. Forest City Secondary School 
(buv. Lady Beck), Dundas ir High
way kampas. Arba skambinti klu
bo pirm. A. Dragūnevičiui vaka
rais (išskyrus trečiadienius) tel 
471-7101. Klubas turės ir golfo 
sekciją. Šią informaciją teikia St. 
Navickas darbo dienomis 12-1 v. 
vidurdienį ir sekmadieniais tel. 
455-0318. Taip pat numatoma stalo 
teniso sekcija. Visas sporto šakas 
ir sekcijas kartu paėmus, susida
ro gana graži grupė — per 60 na
rių! Linkėtina, kad ir mergaitės 
užsidegtų vyrų entuziazmu ir paga
liau apsispręstą, ar jos nori tap
ti rimtu varžybiniu vienetu, ar 
tik nori žaisti savo malonumui. 
Vienintelis pavojus, galįs klubą 
paklupdyti, yra lėšų stoka. D. E.

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIS VILKAS” — žūk 

lautojų ir medžiotojų klubas me
tiniame susirinkime vietoje miru
sio pirmininko a.a. Stasio Krivic
ko išrinko Valį Bružą. Klubas turi 
Kanados valdžios leidimą —“char
ter”. Dabartinę klubo valdybą su
daro: Valys Bružas — pirminin
kas, Justas Stankus — iždininkas, 
Leonas Baltutis — sekretorius, 
Antanas Gatautis, Vladas Kriau- 
čelįūnas — kandidatai. Šaudymo 
sporto vadovas — Kęstutis Pode- 
ris,.

Susirinkimas iš klubo iždo pa
skyrė aukas: “Tėviškės Žiburiams” 
$50, “Nepriklausomai Lietuvai” 
$25, Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
Vašingtone atnaujinimui $50.

DR. JONAS ŠEMOGAS, per žie
mą išbuvęs Havajuose, grįžo ir ža
da būti ligi vėlyvo rudens. Pri
iminėja pacientus. Jo įstaigos 
adresas: 50 Lisgar St. S., Sudbury, 
Ont. Telef. 6^3-9524. Netrukus ža
da grįžti ir jo žmona Marytė Še- 
mogienė.

ARNOLDAS LAPIENIS, gerai 
baigęs farmacijos studijas Toron
to universitete, gavo darbą savo 
specialybėje ir išvyko į Otavą.

LEONAS BALTUTIS išvyko 
dviems savaitėms atostogų į Lie
tuvą.

PAMINĖTA MOTINOS DIENA. 
Nors oras buvo labai blogas, mo
tinų pagerbime dalyvavo daug mo
tinų, netikėtai didelis skaičius 
lietuvią ir svečią. Kiekvienas 
įeinantis į minėjimą buvo papuoš
tas tautinių spalvą ženkleliu. Mi
nėjimą pradėjo KLB Sudburio 
apyl. valdybos pirm. Elena Tol- 
vaišienė. Sugiedojus Tautos him
ną, ji pasveikino visas motinas. 
Mirusios motinos pagerbtos tylos 
minute. Paskaitą skaitė jaunosios 
kartos atstovė stud. Marytė Ru
dytė. Algis Kusinskis akordeonu 
pagrojo 5 muzikos kūrinius. Vaiz
delį “Motina išleidžia savo sūnų

Rodney, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas 

buvo nepaprastai gražus. Pradė
tas giesme “Marija, Marija” ir tu
rininga A. Rinktino paskaita.

Meninę programą atliko “Ginta
ro” dainos grupė, vadovaujama 
G. Paulionienės. Jų linksmi vei
dai ir gražūs tautiniai drabužiai 
traukė kiekvieno žiūrovo akį. Jų 
dainos žavėjo kiekvieno širdį. 
Rimas Paulionis savo skambiu bo
so balsu labai vykusiai pratur
tino mergaičių dainas. Buvo tik
rai ko pasiklausyti. Kiekviena 
daina palydėta galingu rankų plo
jimu, vis prašant daugiau ir dau
giau padainuoti. Pianinu akompa
navo G. Paulionienė, gitara — C. 
Goudie.

L. Bendruomenės pirm. J. Stat- 
kevičius jautriu žodžiu pasvei
kino motinas ir padėkojo ginta- 
rietėms už puikią programą, pa
kviesdamas visus prie turtingai 
paruoštų vaišią.

Dabar visi galėjo iš naujo ma
tyti meninę programą video juos
telėje. Ypač buvo įdomu “Gintaro” 
grupei atpažinti save. m.i.

Sault Ste. Marie, Ont.
PROSOVIETINĖ DEMONSTRA

CIJA. Ir mūsų mieste buvo sureng
ta prosovietinės politikos šalinin
kų įkvėpta demonstracija už “tai
ką”. Dalyvavo apie 200 asmenų, 
daugiausia jauniklių, ilgaplau
kių ir barzdočių. Jie protestavo 
prieš JAV skraidančią raketų ban
dymus Albertoje, skleisdami šūkį 
“Refuse the cruise”. Tokios de
monstracijos kliudo. JAV gynybą 
prieš stipriai apsiginklavusius 
sovietus. Lietuviai stebėjosi sa
vo tautietės Rūtoą vadovaujan
čiu vaidmeniu toje demonstraci
joje — ji buvo pagrindinė kalbė
toja. Lietuviai stebisi jos nesi- 
orientavimu politinėje srityje. 
Prieš keletą metų vietiniame laik
raštyje jinai reikalavo švęsti ge
gužės 1 d., kaip kad yra daroma ko
munistiniuose kraštuose. Dabar ji 
yra miesto žmogaus teisių komisi
jos ir kanadiečių moterų organi
zacijos atstovė. Korespondentas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

Stayner-Wasaga, Ont.
MOTINOS DIENA buvo pami

nėta gegužės 14 d. Įžanginę kalbą 
pasakė apylinkės pirm. S. Bonč- 
kus. Jis pabrėžė kovojančios ir 
kenčiančios motinos džiaugsmą 
dėl gerų ir jos širdies skausmą 
dėl blogų vaikų. Turiningą paskai
tą skaitė p. Juozaitienė, kurioje 
ji apibūdino motiną kaip gimto
sios kalbos mokytoją, religijos ir 
tėvynės meilės tautoje išlaikyto
ją. Du eilėraščius padeklamavo p. 
Sekonienė: Maironio “Motina” ir 
A. Baranausko “Anykščių šilelis”.

Po minėjimo buvo renkamos 
aukos KL Bendruomenei.

Dalyvavęs

Windsor, Ontario
MOTINOS DIENOS ir "Aušros” 

šimtmečio minėjimas buvo su
ruoštas gegužės 8 d. Prasidėjo pa
maldomis Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje. Pamokslą pasakė kun. 
K. Simaitis. Po pamaldų į parapi
jos salę prisirinko daug windso- 
riečių bei detroitiečių lietuvią 
ir vietiniu kanadiečių. Čia vyko 
net dvi parodos: dailininkės S. 
Smalinskienės dailės darbų paro
da ir A. Vaitiekaičio “Aušros” 
laikotarpio paroda.

Bendruomenės pirm. Paulius 
Kuras pradėjo minėjimą, apibū
dindamas Motinos Dienos ir “Auš
ros” reikšmę. Paskaitininke Ra
sa Lukoševičiūtė iš Montrealio 

10 TORONTO
A.a. Vlado Bagdono atmini

mui Kazimieras Mikšys “T.Ž.” 
paaukojo $10.

Vyru choras “Aras”, vado
vaujamas V. Verikaičio, gegu
žės 22 d. koncertavo Čikagos 
lietuvių Jaunimo Centre. Iš 
Mississaugos ariečiai išvažia
vo autobusu gegužės 21 d. ir 
pasiekė Čikagą vakare. Pailsė
ję, sekmadienį, 11 v.r., Jauni
mo Centre atliko repeticiją su 
sol. Pakštaite. Po pietų 3 v. to
je pačioje salėje įvyko koncer
tas, kuriame dalyvavo pilnutė
lė salė tautiečių. Jie sutiko 
ir palydėjo “Arą” su dideliu 
entuziazmu. Dirigavo V. Veri- 
kaitis, akompanavo J. Govė- 
das. Pirmadienio rytą grįžę į 
Torontą ariečiai giedojo per 
a. a. J. R. Simanavičiaus laido
tuvių Mišias Prisikėlimo šven
tovėje.

Daugiakultūrė Ontario Is
torijos Draugija gavo $350.000 
iš Ontario vyriausybės savo 
darbams. Ši draugija telkia ar
chyvinę bei dokumentinę me
džiagą apie tautines grupes 
provincijoje ir leidžia žurna
lą “Polyphony”. Ji buvo įsteig
ta 1976 m. ir yra sutelkusi daug 
medžiagos apie 70 tautinių gru
pių. Apie lietuvius kol kas tė
ra labai mažai medžiagos. Lie
tuvių organizacijos ir pavie
niai asmenys permažai rūpi
nasi archyvinės medžiagos tel
kimu bei saugojimu.
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Palaidotas J. R. Simanavičius
Š. m. gegužės 19 d. labai stai

giai mirė ištvermingas Kana
dos lietuvių visuomenės veikė
jas ir ilgametis radijo progra
mos “Tėvynės prisiminimai” 
vedėjas a.a: Jonas-Robertas 
Simanavičius, 66 m. amžiaus. 
Tą dieną jis apie 5 v.p.p. lan
kėsi Toronto Prisikėlimo pa
rapijos klebonijoje pas brolį 
kleboną kun. Aug. Simanavi
čių, OFM, po to paėmė žmoną 
Valentiną iš darbovietės ir 
grįžo į savo gyvenvietę Mis- 
sissaugoje. Pavakarieniavęs 
atsisėdo ant sofos, pajuto oro 
stoką ir čia pat sukniubo. Sū
nus su motina Valentina pa
šaukė greitąją pagalbą, ban
dė sukniubusį Joną-Robertą 
atgaivinti dirbtiniu kvėpavi
mu. Atskubėję greitosios pa
galbos pareigūnai taip pat ban
dė atgaivinti jį dirbtiniu 
kvėpavimu ir deguonimi. Deja, 
pagerėjimo ženklų nebuvo ma
tyti. Greitai nugabenę jį ne- 
tolimon Mississaugos ligoni
nėn pavedė jį budinčiam gydy
tojui, kuriam irgi nepavyko 
J- R. Simanavičiaus atgaivin
ti. Taip jis mirė 8.30-9.00 v.v. 
Gydytojo diagnozė — širdies 
smūgis.

Velionis buvo pašarvotas To
ronte Turnerio-Porterio laido
tuvių namuose. Šermeninėse 
maldose šeštadienį dalyvavo 
labai daug žmonių. Dar dau
giau jų dalyvavo atsisveikini
mo vakare sekmadienį Prisi
kėlimo šventovėje, kuri buvo 
sausakimša. Religinės muzi
kos programą atliko solistai: 
L. Marcinkutė, S. Žiemelytė, 
Vyt. Paulionis, J. Sriubiškie- 
nė, A. Paulionis su p. Paulio- 
niene, R. Strimaitis, A. Pakal
niškytė, A. Simanavičius. Šer-

labai gražiai apibūdino ir sujun
gė motinos kilnumą su “Aušros” 
paskirtimi. Taisyklinga lietuvių 
kalba perdavė mums lietuvią poe
tą išreikštą meilę motinai. Algir
das Vaitiekaitis paaiškino “Auš
ros” parodos prasmę. Po minėji
mo prasidėjo vaišės, kurias su
ruošė mūsą bendruomenės mo
terys. Vanduolis

meninėms maldoms vadovavo 
kun. Eug. Jurgutis, OFM. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė: dr. 
J. Sungaila — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
vardu (pirm. V. Kamanto įga
liotas), S. Varanka — vilnie
čių vardu, gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirm. J. Ku- 
raitė-Lasienė, KLJS ir PLSJ 
(jaunimo) vardu — pirm. Z. 
Bersėnaitė, JAV Lietuvių 
Bendruomenės — vykd. vice- 
pirm. J. Urbonas, VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelio vardu — A. Fi- 
ravičius, Toronto L. Namų — 
pirm. V. Dauginis, latvių — 
konsulas dr. Upenieks. Visi 
kalbėtojai pabrėžė ypač ve- 
lionies nuopelnus Lietuvių 
Bendruomenės ir aplamai vi
suomeninėje veikloje per pra
ėjusius tris dešimtmečius.

Velionis palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje gegužės 23 d. po 
koncelebracinių Mišių, kurias 
Prisikėlimo šventovėje atna
šavo keletas kunigų ir pamoks
lą pasakė kun. J. Staškus.

Į kapines Velionį palydėjo 
tūkstantinė minia. Apeigas 
atliko Velįonies brolis kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Prie 
kapo stovėjo visuomenės vei
kėjai, organizatorių pirminin
kai bei atstovai, svečiai iš JAV 
buvęs LB pirm. inž. V. Kutkus, 
dabartinės valdybos vykd. 
vicepirm. J. Urbonas, adv. A. 
Maloney ir kiti. Atsisveikini
mo žodį šaulių vardu tarė St. 
Jokūbaitis, grįžęs iš Kanados 
lietuvių šaulių suvažiavimo 
Montrealyje.

Didžiojoje Anapilio salėje 
buvo paruoštos vaišės. Ir erd
vi salė tokiai miniai pasirodė 
esanti permaža.

Žinia apie a.a. J. R. Simana
vičiaus mirtį pasklido žaibo 
greitumu po visą Š. Ameriką. 
“Amerikos Balsas” iš Vašing
tono jau sekančią dieną per
davė žinią Lietuvai oro ban
gomis, pateikdamas ir biogra
finius duomenis. Ją tuojau 
paskelbė ir lietuvių spauda. K.

PERKATE

PARDUODATE NAMUS?

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

431-5462
445-9469

3630 Lawrence A ve. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

A. E. LePAGE 
taMBniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll

REAL ESTATE SERVICES

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. V/.z Suite 200 Telefonai*
prie Royal York . . (41g) 231_4138
Toronto, Ontario 3
M8X1C5 namų 249-2637

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

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

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

(305)626-7406

ginti tėvynės” vaidino Jūratė Tol- 
vaišaitė ir Petras Tolvaišą. Vaiz
delį parašė E. Tolvaišienė. Pro
grama baigta Kanados himnu, Vi
sos motinos ir dalyviai buvo pa
kviesti vakarienei. Grasei Petrė- 
nienei sukalbėjus maldą, visi val
gė ir džiaugėsi skania vakariene. 
Grasė Petrėnienė ir Stefa Petrė- 
nienė vakarienei padovanojo 2 
skanius pyragus. Apyl. valdyba 
joms nuoširdžiai dėkoja. Vėliau 
įvyko loterija, šokiai ir vaišės.

J. Kručas

1 983 motų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

VILNIUS ir kiti Europos miestai 
Birželio 30 Rugpjūčio 11 Rugsėjo 1
Liepos 21 Rugsėjo 29

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

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

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefono!:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

IN THE

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD’

CHOICE

» Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon. kuri s.u laiku pra
žysta gėlių žiedais

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.

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) V IMI S AS
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

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

tel. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

T> 17 Q TT17 L? insurance &I JIUljO JLLJLjlt real estate brokers

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

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

Narys "Better Business" Biuro

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

f
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TORONTO B MONTREAL
Anapilio žinios

— Gegužės 29, sekmadienį, pa
maldos 10 ir 11 v.r. Lietuvos Kan
kinių šventovėje, 3 v.p.p. — Ka
pinėse. Pamokslai — kun. T. Žiū
raičio, domininkono. Specialus 
autobusas iš Islingtono požemi
nio stoties rytinėms pamaldoms 
važiuos 10.30 v.r., popietinėms
— 2.30 v.p.p. ir iš Anapilio išva
žiuos 6.30 v.v. Pietus Anapilio 
salėje’ bus galima gauti po 11 v.r. 
Mišių ir po 3 v. pamaldų. Kapų 
lankymo dalyviai prašomi palikti 
automobilius Anapilio autoaikštė- 
je.

— Jaunų šeimų sekcijos išvyka
— birželio 4, šeštadienį, B. Jo
naitienės sodyboje prie Wasagos. 
Kreiptis į V. Narušį 277-1128.

— Rengiasi tuoktis: Rita Joni- 
kaitė su David R. Arbor, Gytis 
Andrulis su Nijole Ivaškaite, 
Vytautas Petrauskas su Anne- 
Marie Hopkins, Paulius Ališaus
kas su Patricia E. Munro.

— Lietuvių kapinėms aukojo: 
$100 A. B. Racevičiai, $50 F. Pa
sveiko; parapijos skoloms mokėti
— $100 F. Pasveiko.

— Gegužės 22, sekmadienį, Lie
tuvos Kankinių šventovėje turė
jo savo pamaldas korėjiečiai ka
talikai, o didžiojoje Anapilio 
salėje — suruošė vakarienę len
kų parapija, pašventinusi nau
jos savo šventovės kertinį akme
nį. Dalyvavo iš Romos kard. Ru
binas.

— Wasagoje pakrikštyta dr. Vy
tauto ir Aldonos (Jasinevičiūtės) 
Lenauskų dukrelė Daiva-Aldona.

— Mišios gegužės 29, sekmadie
nį, 10 v.r. — už Žukauskų ir Mu- 
raškų mirusius, 11 v.r. — už a.a. 
Praną Andriuškevičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gegužės 29, sekma

dienį, 9.30 v.r., laikys kun. P. Dilys.
— Šv. Rašto apmąstymai — ge

gužės 26, ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
šventovėje.

— Nuo liepos 1 d. pamaldos lie
tuviams prasidės 11.15 v.r., pagal 
susitarimą su kanadienčių para
pija. Tokia tvarka bus vienerius 
metus.

— Galintieji apnakvydinti Aust
ralijos lietuvius sportininkus ar
ba jaunimo kongreso atstovus pra
šomi skambinti M. Dambarienei 
536-1433 arba kun. P. Diliui 
588-1130.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

rengtą puikų priešvesluvinį pobū
vį. Nesitikėjau tokio gausaus vieš
nių atsilankymo, gražių, vertingų 
dovanų. Jūsų dovanos palengvins 
mūsų vedybinio gyvenimo pra
džią ir kasdieną primins jūsų nuo
širdumą. Nuoširdžiausias ačiū 
iniciatorėm bei rengėjom už lai
ką, pasišventimą ir darbą suren
giant šį gražų pobūvį.

Jums dėkinga —
Kristina Delkutė

PADĖKA
Š, m. balandžio 23 d. surengtas 

“Gintaro” ansamblio “Subatvaka- 
ris” Anapilyje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Gražaus pelno davė 
loterija. “Gintaras” nuoširdžiai 
dėkoja krikšto tėvams: A. ir S. Kaz
lauskams, G. ir S. Kuzmams, S. 
Liuimoms, G. ir H. Stepaičiams, 
A. Valadkoms ir to vakaro šeimi
ninkei J. Bubulienei, paaukoju
siems “laimės staliukus” šiai lo
terijai.

Ypatingą padėką reiškiame Lie
tuvos Kankinių parapijai už sa
lę, Zitai Prakapaitei uš progra
mos pranešinėjimą. Nuoširdžiai 
dėkojame mūsų nuolatiniams rė
mėjams, kurie ir šį kartą parėmė 
“Gintarą” savo aukomis: Kanados 
Lietuvių Fondui, Toronto lietu
vių kredito kooperatyvui “Para
ma”, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvui, U. Bleizgie- 
nei, V. Dauginiui, G. ir H. La
pams, P. Gulbinskui, A. ir H. Ste
paičiams, S. Čepui, kun. Pr. Gai
dai, V. Kalendrienei, U. ir V. Ku
biliams, A. Pacevičiui, E. Aleksie
nei, I. Ross, V. ir O. Narušiams.

Visiems dėkingi —
Vadovai ir tėvų komitetas

Pastebėtos klaidos. “TŽ” 1983 
m. 20 nr. straipsnyje “Kiekvienam 
po rožę” išspausdinta “vysk. J. 
Steponaičiui”; turi būti Stepo
navičiui. — Tame pačiame nr. To
ronto kronikoje pažymėta, kad 
kapinių lankymas bus gegužės 29 
d., 2 v.p.p.; turi būti — 3 v.p.p. — 
“TŽ” 19 nr., 9 psl., pažymėta, kad 
kun. A. Svarinskui paskirta baus
mė — septyneri metai kalėjimo ir 
penkeri metai tremties; turi būti 
treji metai tremties.

Kanados Lietuvių Fondui 
a.a. Povilo Vaitonio atmini
mui dar aukojo Toronto lietu
vių šachmatų klubo nariai: po 
$10 — M. Abromaitis, B. Bara
nauskas, E. Bartninkas, J. Ga- 
linaitis, V. Genčius, A. Kuz- 
marskis, J. Ranonis, A. Saba
liauskas, J. Usvaltas, R. Vai
čaitis ir B. Jackus.

K.L.F.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekminių pamaldose giedo

jo sol. L. Marcinkutė ir jos diri
guojamas parapijos choras.

— Religiniais klausimais dis
kusijų būrelis renkasi birželio 
7 d. parapijos patalpose 6.30 v.v. 
Vadovaus kun. Aug. Simanavi
čius. Smulkesnių informacijų 
teirautis pas A. Kalinauską 533- 
7506 arba R. Girdauskaitę 536- 
4537.

— Ruošiasi tuoktis: Edmundas 
Kulikauskas su Sandra Ander
son.

— Gegužės 20 d. palaidotas a.a. 
Jonas Stonys, 70 m.; gegužės 23 
d. — a.a. Jonas-Robertas Sima
navičius, 66 m.; gegužės 24 d. — 
a.a. Frank Brown, 71 m.

— Jaunų šeimų stovykla Wasa
goje — nuo liepos 30 d. iki rugpjū
čio 6 d.

— Parapijai aukojo: C. B. Joniai 
$150, A. Dailydė $55, Gyvojo Ro
žinio Dr-ja $50; religinei Lietu
vos šalpai: Gyvojo Rožinio Dr-ja 
$50; Share Life: V. P. Melnykai 
$50; klierikų fondui — U. Genčiu- 
vienė $300, Gyv. Rožinio Dr-ja $25, 
S. Mazlaveckienė $20, Pr. Baronai
tis $15.

— Mišios gegužės 29, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Julių Pargaliaus- 
ką, 9 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas (noveną), 10 v.r. — už Mar
celę ir Praną Jonušus, 10 v.r. (mu
zikos salėje) už Joną Tumosą,
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 7 v.v. — už Alfon
są Skrebūną.

Pavasarinis lietuvių kapi
nių lankymas — gegužės 29, 
sekmadienį, 3 v.p.p- Kapinėse 
bus koncelebracinės Mišios sli 
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.

Anapilio parodų salėje ge
gužės 28-29 d.d. Anapilio Mote
rų Būrelis rengia dail. Irenos 
Mickūnienės paveikslų ir dail. 
Osvaldo Mickūno skulptūrų pa
rodą. Ją atidarys N. Kulpavi- 
čienė gegužės 28, šeštadienį, 
4 v.p.p. Abu dailininkai yra 
dalyvavę įvairiose parodose 
Kanadoje ir JAV-se. Gyvena 
Sarnijoje. Rengėjos kviečia 
visus aplankyti šią parodą.

Garsusis ukrainiečių ban- 
dūristų vyrų choras koncer
tuos gegužės 28, šeštadienį,
7.30 v.v., Massey Hall. Rengė
jai kviečia dalyvauti ir lietu
vius.

“Gintaro” ansamblio vyriau
sioji šokėjų grupė su dainos 
bei muzikos grupe gegužės 28 
d. dalyvaus St. Catharines 
miesto tautinių grupių festi
valyje — jo atidaryme ir atliks 
programą lietuvių paviljone vi
są vakarą. — Motinos Dienos 
minėjime Rodnėje gegužės 1 d. 
“Gintaro” dainos vienetas at
liko meninę programą (žiūr. 
korespondenciją iš Rodnės). — 
“Gintaras” ir šiemet pakvies
tas dalyvauti CHIN — Molsono 
rengiamose tautinių šokių var
žybose, kuriose pernai laimė
jo II v.

Vi. Pūtvio kuopos šauliai 
gegužės 29, kapinių lankymo 
dieną, lankys mirusių šaulių 
kapus. Jie 10 v.r. renkasi prie 
lietuvių kapinių koplyčios 
Mississaugoje. Kapų lankymą 
organizuoja kuopos valdyba ir 
visus narius kviečia dalyvau
ti.

Sukaktuvinė skautų “Auš
ros” stovykla įvyks liepos 31 — 
rugpjūčio 13 d.d. kanadiečių 
skautų stovyklavietėje “Wood
land Trails”, netoli Auroros. 
Tokios didesnės apimties sto
vyklos organizuojamos kas 5 
metai, kad jaunimui būtų daž
nesnė proga suvažiuoti, susi
pažinti, pabendrauti ir lietu
viškai sustiprėti. Stovyklos 
organizatoriai prašo tėvus ne
pagailėti pinigų ir leisti savo 
vaikus skautus-tes į šią stovyk
lą. Registracijos reikalais vi
sas informacijas telkia tunti- 
ninkai: Liuda Gvildienė-Yčie- 
nė tel. 767-4821 ir Leonas Ka
linauskas tel. 533-7506. Regis
truotis vėliausiai iki birže
lio 15 d.

A. a. Felicijus Prekeris, “TŽ” 
skaitytojas, 75 m. amžiaus, mi
rė San Jose, Kalifornijoje, ge
gužės 18 d.

A.a. Stasio Jaseliūno atmi
nimui Algis, Barbora ir Vero
nika Baubinai “TŽ” paaukojo 
$20.

per 
kun. 
spe-

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 Matuloniogyvenimo.

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

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.

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

Dailininkės Irenos Mickūnienės akvarelių ir 
dailininko Osvaldo Mickuno medžio skulptūrų

gegužės 28-29 dienomis Anapilio parodų salėje.
ATIDARYMAS — gegužės 28, šeštadienį, 4 valandą po pietų. 
Gegužės 29, sekmadienį, paroda bus atidaryta nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p.
Parodą rengia ir visus dalyvauti maloniai kviečia - Anapilio Moterų Būrelis

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.

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

įvyks dvi vaikų stovyklos:
1. liepos 3 -16 dienomis 2. liepos 17 - 30 dienomis
vaikams 6-16 metų amžiaus, mažai vaikams 6-16 metų amžiaus,
ar visai nemokantiems lietuviškai laisvai kalbantiem lietuviškai
Programa paruošta atsižvelgiant į vaikų amžių, lietuvių kalbos mokėjimą ir įdomumą.
Registracija — nuo balandžio 17 iki birželio 1 dienos.
Kadangi bus daug stovyklautojų iš įvairių miestų, vieta garantuojama tiktai tiems, kurie 
per tą laiką bus užsiregistravę.

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

REGISTRACIJOS reikalais 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.

arba rašykite:

Naujoji “Paramos” valdyba 
1983.V.17 posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirm. H. 
Stepaitis, vicepirm. V. Auš
rotas, sekr. dr. E. Birgiolas, 
ižd. D. Vaidila, narys O. Del- 
kus. “Paramos” kapitalas 1983. 
IV.30 pasiekė $34,374,000. Per 
balandžio mėnesį indėliai pa
didėjo $556,000. Pagyvėjo ir 
pareikalavimas paskolų, ypač 
namams pirkti. Valdyba nuta
rė padidinti palūkanas na
riams už indėlius (žiūr. skel
bimą) ir sumažinti jas už pa
skolas — asmenines ligi 12% 
(pilnai garantuotas iki 11%), 
už nepastovaus nuošimčio na
mų paskolas — iki 10,5%. — 
Gauta padėka iš PLIS už $200 
auką lituanistikos seminarui 
Kento un-te. — Nutarta padi
dinti dovaną “Paramos” na
riams, baigiantiems lietuviš
ką mokyklą iš $10 iki $25. — 
Paskirta aukų pagal gautus 
prašymus: “Sk. Aidui” $100, 
Toronto Lietuvių Ledo Ritu
lio Komandai $300, KL Žmo

jaunimo STOVYKLOS 
ion College St. 
Toronto, Ontario 
M6K3B3 
Canada

gaus Teisėms Ginti Komite
tui $200, Kanados lietuvių 
sporto apygardai $100, “N. Lie
tuvai” ir “T. Žiburiams” po 
$250, rašytojo Kralikausko 
knygai išleisti $300.

Rašytojo J. Kralikausko kny
ga “Ąžuolai piliakalnyje” jau 
renkama “TŽ” spaustuvėje. Jos 
išleidimui finansuoti komite
tas telkia lėšas. Iki šiol au
kojo: Aleksas Pleškys $500, 
N.N. $1000, Lietuvos Kanki
nių parapija $1000, dr. J. Sun- 
gaila $250, J. Gustainis $500, 
I. S. Girdzijauskai $100, Pri
sikėlimo kredito kooperatyvas 
$500, dr. A. M. Kazlauskienė 
ir dr. S. P. Kazlauskas $100, 
S. A. Viskontas$50, dr. M. Ulec- 
kienė $100, Alė Rūta $20, “Pa
ramos” kredito kooperatyvas 
$300, Kanados Lietuvių Fon
das $1000 (ši suma bus gauta 
š. m. pabaigoje). Iki reikalin
gos sutelkti sumos trūksta dar 
apie $1000. Komitetas dėkoja 
visiems aukotojams Tr raukiu 
atsiliepiant kitų “TŽ” adresu.

Stasys Daugėla iš Kaliforni
jos, lydintas St. Paciūno ir p. 
Joco, atostogų proga aplankė 
Torontą, kur iki 1954 m. gyve
no 17 metų, ir Anapilį bei “T. 
Žiburius”. Jis gyvena Los An
geles mieste ir reiškiasi dau
giausia verslo srityje, dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Yra 
“TŽ” skaitytojas bei rėmėjas. 
Apsilankymo proga paliko 
“TŽ” $50 auką.

Rašytoja Marija Aukštaitė 
(Radkevičiūtė-Navikevičienė) 
išleisdino naują savo poezijos 
rinkinį “Lyrika”. Tai jau šeš
ta jos knyga. Ją išleido sūnus 
A. F. Navikevičius, viršelį pie
šė — kitas-sūnus — A. J. Navi
kevičius. Surinko “Type Mas
ter Graphics”, spausdino “Li- 
tho-Art Ltd.” Toronte. Kaina — 
$8.00. Autorė yra gimusi 1896 
m. Stanaičių k., Garliavos vis. 
Kanadon atvyko 1930 m. ir pla
čiai reiškėsi lietuvių spaudo
je bervisuomeniniame gyveni
me.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas gegužės 15 
d. seselių namuose aptarė savo 
praėjusio sezono veiklą ir pasky
rė $50 Vasario 16 gimnazijai. Sky
rius rengiasi gausiai dalyvauti 
šios draugijos 75 metų sukakties 
minėjime šį rudenį Toronte. Drau- 
gijon įstojo dvi narės — E. Kra- 
sowskiene ir O. Lukauskienė.

Suruoštas mergvakaris gegužės 
15 d. T. Keršytei, ištekančiai už 
A. Mickaus. Vestuvės numatytos 
rugpjūčio mėn. Abu yra aktyvūs 
chorų dainininkai.

Ilgesnį laiką praleidę Florido
je grįžo kun. St. Kulbis, SJ, V. Ka- 
čergius, K. Martinėnas ir kiti.

Žuvautojų-inedžiotojų klubas 
“Nida” savo susirinkime gegužės 
15 d. išrinko naują valdybą: pirm. 
A. Žiūkas, vicepirm. A. Mylė, ižd. 
A. Račinskas, ižd. padėjėjas M. 
Grinkus, sekr. V. Piečaitis, laivo 
priežiūrai K. Martinėnas, parengi
mams B. Kasperavičius, turny
rams A. Urbonas, informacijai J.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

■ ITAt! MONTREALIO LIETUVIŲ 111 I Am KREDITO UNIJA

Darbo valandos Aušros Vartai Rosemount
Pirm., antr. treč. 9.00- 3.00 ------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10-00-12.30 ------

Certifikatai: min........... $1,000.00 = DUODA
1 metU ..................  875% Ę PASKOLAS:

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

Taupomosios sąskaitos: j- mirties
specialios.................... 7.25% > atveju
su drauda ..................  7 % ~ apdraustos

Čekių sąskaitos ...............  5 % S iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

Birutė ir Juozas Mažeikos, 
iki šiol gyvenę Mississaugo
je netoli Anapilio, persikėlė 
Wasagon pradėti pensininkų 
gyvenimo. Seniau jiedu akty
viai dalyvavo lietuviškoje veik
loje ir spaudoje.

“The Globe a. Mail” 1983.V.6 
savo bendradarbio Richard J. 
Needham skyriuje “A Writer’s 
Notebook” išspausdino Algio 
Tribinevičiaus laišką, kuria
me šis aprašo savo įsikūrimą 
Manitoulin saloje. Ten jis yra 
nusipirkęs 300 akrų ūkį ir pra
dėjęs įsikūrimo darbus su sa
vo žmona bei trimis vaikais. 
Laiške sakoma, kad abu esą lie
tuviai. Jis gimęs Britanijoje, 
jinai — atvykusi iš Lietuvos 
prieš 12 metų. Abu susitikę 
Orilijoje, Ont., kur Algis mo
kytojavo. Prieš tai jis dirbo 
įvairius fizinius darbus Hamil
tone, Saskačavane, Okanagane 
ir kitur. Pagaliau apsispren
dė su šeima įsikurti toli nuo 
miestų gražioje aplinkoje. No
ri išauklėti vaikus krikščio
niškoje dvasioje, įdiegti gam
tos meilę ir sudėtingo dabar
ties gyvenimo supratimą. Prie 
šios informacijos galima pri
durti, kad A. Tribinevičius 
yra “TŽ” skaitytojas.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v. 
tel. 667-8260 arba 667-8280 Toronte. 

Šiaučiulis ir medžioklei B. Kirstu
kas. Rev. komisija pasiliko ta pa
ti: V. Murauskas, A. Rusinas ir K. 
Toliušis. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šeš
tinių Mišių pabaigoje klebonas 
kalbėjo pasiaukojimo maldą į Ma
riją. Tai graži ir labai reikšmin
ga malda, kalbėta dar laisvoje Lie
tuvoje, ypač gegužės 13 d. — Mū
sų klebonas, kun. St. Šileika, 
laisvai kalbąs portugališkai, ap
tarnauja portugalus — tikinčiuo
sius, kurie renkasi St. Justin, 
9000 Sherbrook East, šventovė
je. Pamaldos vyksta sekmadie
niais 1 v.p.p. Mišios ir pamoks
las — portugalų kalba. Susirenka 
apie 200 portugalų. — Šv. Kazimie
ro šventovės suoluose randame 
lietuviškas liturgines knygutes. 
Parapijiečiams yra lengva sekti 
atitinkamas maldas ir skaitymus. 
Knygutes paruošia N. P. Marijos 
seselės Putname. — Birželio 13 d. 
par. choras baigs šio sezono gie
dojimą. Sk.

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

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.

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.

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

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 
(sekinadieniais-Anapilio knygyne).

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

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


