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Kai ąžuolai krinta
Kaip tautos, taip ir išeivijos gyvenimas remiasi ypač 

paskirais asmenimis, turinčiais stipresnius pečius. Jie 
tampa šulais, kuriems išgriuvus, visuomeninis gyveni
mas lieka sukrėstas, atsiranda tam tikra tuštuma, kurioje 
darosi nyku bent kurį laiką. Žinoma, visuomeninis gy
venimas nestovi vietoje, formuojasi iš naujo, susiranda 
naujas atramas, kad ir silpnesnes, bei rieda toliau. Vieni 
sako, gyvenime nėra nepakeičiamų asmeny, kiti mano, 
kad yra. Tiesa turbūt yra viduryje. Patirtis rodo, jog yra 
nepakeičiamų žmonių. Pvz. Lietuva turėjo daug valdovų, 
bet Mindaugo niekas negalėjo pakeisti, t.y. jam prilygti. 
Turėjome daug veikėjų, bet antro Basanavičiaus neturė
jome. Pastaruoju metu netekome kunigo profesoriaus 
Stasio Ylos. Tose srityse, kuriose jis reiškėsi, vargu ar 
atsiras tokio lygio, kūrybiškumo, dinamiškumo, ištver
mingumo, įžvalgumo ir pasiaukojimo žmogus. Šio lygio 
žmonių paliktos tuštumos visuomenėje niekas negali už
pildyti su tokiu pat pajėgumu. Taip, mūsų visuomeninis 
bei kultūrinis gyvenimas riedės ir toliau, bet nebeturės 
tokio turinio bei dinamikos. Paliktas pareigas eis kiti, 
gyvenimas nesustos, bet jo kokybė nebebus tolygi, ne
bent vėl prasiverš jaunos pajėgos ir iškils nauju dina
mizmu, asmenybių pajėgumu.

K7ANADOJE per pastaruosius du dešimtmečius ne
tekome jau kelių ąžuolų. Bene pirmasis jų buvo 
dr. Adolfas Šapoka, kritęs pačiame amžiaus pajė

gume — tik 55-rių metų sulaukęs. Jis buvo žymus istori
kas, jau daug pasiekęs savo srityje. Jo paliktos tuštumos 
istorijos srityje, bent išeivijos mastu, niekas negalėjo 
pakeisti. Išugdyti tokio masto istoriką išeivijoje iš viso 
nėra įmanoma, o pavergtoje Lietuvoje taip pat nėra są
lygų (ten daug propagandistų, mažai istorikų). Kitas sun
kiai ar visai nepakeičiamas ąžuolas savo srityje buvo dai
lininkas Tel_e§fpras Valius. Iki šiol dailės srityje (grafi
koje) niekas negalėjo jam prilygti. Dailininkų įvairiose 
šakose netrūksta, bet antro Valiaus nematyti bent išei
vijoje. Taip pat nematyti antro kunigo Petro Ažubalio, 
pasižymėjusio didelių projektų sumanymu ir "vkdymu. 
Daug kas turi gerų idėjų, planų, užmojų, bet mažai kas 
drįsta juos vykdyti. O kun. Ažubalis buvo tas, kuris turėjo 
nepaprastos drąsos rizikuoti dideliais užmojais ir suge
bėjo juos įvykdyti. Velionis Jonas-Robertas Simanavičius 
taip pat buvo vienas tų ąžuolų, kurių išvirtimas paliko 
tuštumą. Jo stiprybė — ne išliekamo pobūdžio darbai, o 
paslaugi tarnyba savo tautiečiams, visuomeninė veikla 
per trejetą dešimtmečių, kuri padarė jį populiariu 
žmogumi.

ŽVELGIANT į ateitį, matyti vis silpnėjantis visuo
meninis išeivijos gyvenimas. Kai krinta vienas 
ąžuolas po kito, visuomeninis gyvenimas pradeda 

skursti. Tiesa, išvirtusių ąžuolų vieton stoja kiti, perima 
pareigas, bet jau be anų pajėgumo, be tokios patirties, 
be didesnio entuziazmo, be ryžtingumo. Tai matome ir 
jaučiame jau dabar, bet kai išsibaigs vyresnioji karta, 
išsimokslinusi Lietuvoje, visuomeninis gyvenimas bus 
daug skurdesnis ir siauresnis. Ypač nukentės kultūrinė 
veikla. Jau dabar matyti, kad sukama vakarienių, balių, 
mergvakarių, privačių sukakčių linkme, meninę bei kul
tūrinę pusę paliekant antraeiliu dalyku. Kadaise buvo 
sakoma apie senosios ateivijos veiklą, kad ji ribojasi 
tiktai vakarienių ruošimu. Po trijų dešimtmečių ir nau
joji ateivija suka ta pačia linkme. Ir nesulaikomai jon 
bus riedama, jeigu dabarties visuomenės veikėjai bei 
kultūrininkai neįžvelgs tykojančio pavojaus ir nesiryš 
dabarties veiklai duoti pranašesnį turinį. Dabar yra pats 
laikas suglaudinti eiles veikėjų bei kultūrininkų ir pasi
ruošti naujai situacijai, kuri kaskart ryškėja retėjant 
veiklos ąžuolų'gretoms. Pavojus pakankamai rimtas—-jo 
nematyti reiškia lengvapėdiškai riedėti menkėjimo link 
be jokio pasipriešinimo.

Velionis J. R. SIMANAVIČIUS (kairėje) su muziku A. PALTINU ir soliste N. PALTINIENE Toronte, kur 1983. 
V.15 surengė jų koncertų, o 1983.V.19 mirė. Tarp p.p. Paltinų — VYT. BIRETA. Abu Paltinai neseniai yra emi
gravę iš okupuotos Lietuvos ir apsigyvenę V. Vokietijoje. Su koncertais jiedu aplankė visų eilę lietuvių gyven
viečių Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje Nuotr. D. Skukauskaitės

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Krikščionys, nematantys priespaudos

Pasaulio įvykiai
JAV SENATAS IR ATSTOVŲ RŪMAI PATVIRTINO PREZ. R.
REAGANO planus pradėti naujos tarpkontinentinės “MX” ra
ketos gamybą. Jos išvystymui ir bandymams paskirta $625 mili
jonai. “MX” raketa turės dešimt branduolinių užtaisų, nukrei
piamų į atskirus taikinius. Kiekvienas jų bus 20 kartų stipresnis 
už Hirošimoje susprogdintą atominę bombą. JAV kongresas 
lėšas šiai raketai buvo sulaikęs prieš Kalėdas, atmesdamas prez. 
R. Reagano pasiūlytą “MX” raketų išdėstymą. Esą tą sistemą ga
lėtų sunaikinti sovietinės raketos. Šį kartą buvo pasisakyta toms
naujoms “MX” raketoms laikinai panaudoti jau turimas pože
mines senųjų raketų slėptuves, kol bus padarytas galutinis spren
dimas. Kartu pasisakoma už mažesnės

KANADOSJVYKIAI

Pavojingi naikintuvai
Aviacijos šventėje prie 

Frankfurto, V. Vokietijoje, nu
krito Kanados “CF-104 Star- 
fighter” naikintuvas. Tai įvy
ko grupinio skrydžio metu ne
dideliame augštyje. Lakūnas 
kpt. A. Stephensonas spėjo iš
šauti raketa aprūpintą sėdynę 
ir sėkmingai nusileisti su pa
rašiutu. Krintantis lėktuvas 
betgi užmušė penkių asmenų 
vokiečių šeimą, kurioje buvo 
ir du vaikai, sunaikino kelis 
automobilius. Ši skaudi nelai
mė buvo iškelta Kanados par
lamente. Pasigirdo balsų, rei
kalaujančių tuos 22 metų se
numo “CF-104” naikintuvus iš
jungti ne tik iš aviacijos šven
čių, bet ir iš karinės tarnybos. 
Amerikiečių suprojektuoti 
“Starfighter” naikintuvai bu
vo pagaminti Montrealyje “Ca
nadair” bendrovės. Jų greitis 
yra 1.500 mylių per valandą. 
Jie turi labai trumpus ir plo
nus sparnus, nes yra numaty
ti augštiems skrydžiams su ato
miniais ginklais. Kanadai atsi

sakius tų ginklų, “CF-104” nai
kintuvai gavo paskirtį remti 
Atlanto Sąjungos pėstininkų 
dalinius, nors žemiems skry
džiams reikia kitokio tipo nai
kintuvų, kurių, deja, Kanada 
nebeturi.

Problemą sudaro dažni “CF- 
104 Starfighter” naikintuvų nu
kritimai ne tik Kanados, bet ir 
kitų valstybių karo aviacijoje. 
“Canadair” bendrovė prieš 20 
metų pagamino 239 naikintu
vus. Tame laikotarpyje nukrito 
110 naikintuvų, žuvo 37 lakū
nai. V. Vokietija, turėjusi 452 
“Starfighter” naikintuvus, pra
rado 177 su 89 žuvusiais lakū
nais. Spauda ten tuos dažnai 
krintančius naikintuvus pra
dėjo vadinti “našlių gaminto
jais”. Vien tik šį mėnesį Kana
doje nukrito du “CF-104” nai
kintuvai eilinės treniruotės 
metu. Žuvo abu lakūnai. Kana
dos krašto apsaugos ministe- 
ris G. Lamontagne, pats buvęs

(Nukelta į 8-tą psl.)

Atbundantį švedų visuome
nės susidomėjimą pavergtai
siais savo kaimynais baltie- 
čiais liudija ne tik neseniai 
Švedijos parlamente įvykę de
batai ir užsienio reiicalų nii- 
nisterio Bodstroemo pareikš
tas susirūpinimas padėties 
raida. Pastaruoju metu švedų 
spaudoje aplamai pastebimas 
daug tvirtesnis tonas šiuo 
klausimu.

Vienašališkas pasaulio 
krikščioniškųjų Bendrijų tai
kos pasitarimas, surengtas 
Švedijos valstybinės Bendri
jos, ypač arkivyskupo Sundbio 
pareiškimas, kad pasitarimas 
neprotestuos dėl žmogaus tei
sių pažeidimų, sukėlė spaudo
je baltiečiams palankių atgar
sių.

Stockholmo dienraštis 
“Svenska Dagbladet” balan
džio 20 parėmė reikalavimą, 
kad sovietinė valdžia nutrauk
tų tikinčiųjų persekiojimą 
Baltijos kraštuose. Laikraš
tis pažymėjo, kad baltiečių 
išeivių sluogsniai į taikos 
konferenciją siunčiamus re
žimui ištikimus dvasininkus 
vadina “taikos apaštalais”, 
kurių tikslas užsienyje su
klaidinti viešąją nuomonę.

Dienraštis “Upsala Nya Tid- 
ning” paskyrė pusę puslapio 
vadinamojo “taikos pasitari
mo” kritikai. Straipsnis ilius
truotas nuotrauka, kurioje 
matyti tikinčiųjų teisėms gin
ti katalikų komiteto nariai 
— Lietuvos kunigai: Vėlavi- 
čius, Svarinskas, Tamkevičius, 
Zdebskis ir Kauneckas. Kitose 
dviejose nuotraukose parody
tos dvi režimo išniekintos Lat
vijos šventovės, paverstos par
duotuve ir sandėliu.

Estų ir latvių pastangos
Pasaulinio krikščioniškųjų 

Bendrijų taikos pasitarimo iš
vakarėse Estijos politinių ka
linių šalpos centras ir pasau
lio laisvųjų latvių informaci
jos centras Stockholme suren
gė spaudos konferenciją, ku
rioje iškelta daug faktų apie 
sunkią krikščionių padėtį Bal
tijos kraštuose. Nors sovieti
nė konstitucija laiduoja savo 
piliečiams tikėjimo laisvę, ta
čiau krikščionys labai diskri
minuojami — nurodė latvė Mu- 
dite Krasts. Krikščionys ne
gali viešai reikšti savo įsiti
kinimų. Neleidžiama spaus
dinti ir skelbti religinės li
teratūros. Nėra tikybos pamo
kų. Tikintieji šalinami iš 
augštųjų mokyklų ir valstybi
nių pareigų. Baudžiama už

atsisakymą dėl religinių įsi
tikinimų tarnauti kariuome
nėje.

Nuo 1980 m. sustiprėjo 
krikščionių ir pilietinių tei
sių gynėjų persekiojimas. Lat
vijoje ir Lietuvoje nužudyti 
keli katalikų kunigai. Perse
kiojami ir liuteronai su bap
tistais. Daugelis šventovių 
paversta sandėliais, parduo
tuvėmis, restoranais, sporto 
salėmis, muzėjais arba apleis
tos ir vandališkai sunaikin
tos, klebonijos konfiskuotos.

Švedijos latvių centrinė 
taryba raštu kreipėsi į švedų 
valstybinės Bendrijos arki
vyskupą Sundbį, klausdama, 
kaip tokiomis sąlygomis krikš
čionys Sov. Sąjungoje gali siek
ti susipratimo ir darbuotis 
pasaulio taikai. Gražu, kad 
švedų tikinčiųjų Bendrija pa
sisako už taiką ir prieš bran
duolinio karo grėsmę, bet ko
dėl ji tyli dėl nusikaltimų 
prieš žmogaus teises Baltijos 
kraštuose? Kaip švedų Bend
rija gali reikalauti, kad Bal
tijos jūra ir kraštai priklau
sytų siūlomai zonai be bran
duolinių ginklų, kai Baltijos 
tautos negali pareikšti savo 
valios? Rašte pažymėta, kad 
taika ir laisvė yra neatskiria
mos sąvokos.

Studento pareiškimas
Kiek anksčiau Upsalos uni

versiteto teisės studentas 
Joergenas Lundqvistas popu
liaraus Stockholmo vakari
nio dienraščio “Expressen” 
skiltyse apkaltino švedų 
Bendriją dėl “moralinio dvi
lypumo” ir prisitaikymo prie 
totalistinės Rytų galybės. 
Pasipiktinęs, kad arkivysku
pas ir kapitula neleido vienai 
latvei, keturių vaikų inotinai, 
demonstruoti prie Upsalos 
katedros dėl Latvijoje suim
to giminaičio — sportininko 
Janio Veverio, minėto laiško 
autorius pasidarė išvadą, kad 
švedų Bendrijai nerūpi prie
spauda kaimyninėse Baltijos 
šalyse.

Balandžio 20, kai prasidėjo 
minėtas taikos pasitarimas, 
Upsalos dienraštis paskelbė 
redakcinį straipsnį, raginan
tį “neužmerkti akių Baltijos 
kraštams”. Ta proga laikraš
tis klausė, ar viešoje nuomo
nėje pastebimas posūkis la
biau domėtis Baltijos valsty
bių priespauda atsispindės ir 
pasitarime? O gal dėl klaidin
gos baimės neužrūstinti Mask
vos galiūnų pasitarimas už
merks akis, kad nematytų ti

kėjimo brolių engimo Baltijos 
šalyse?

Povandeniniai laivai
Balandžio 26 Švedija įtei

kė griežtą protestą Sov. Sąjun
gai dėl jos teritorinės nelie
čiamybės pažeidimų. Min. pir
mininkas O. Palmė sovietiniam 
ambasadoriui Pankinui įteik
toje notoje apkaltino sovietų 
laivyną neteisėtais mėgini
mais žvalgyti teritorinius šve
dų vandenis. Notoje reikalau
jama, kad Maskva įsakytų savo 
laivams nepažeidinėti daugiau 
Švedijos vandenų. Švedija 
taip pat perspėjo, kad ateity
je dėl galimų pakrančių apsau
gos veiksmų padarinių atsakin
ga bus Maskva. Vėliau spaudos 
konferencijoje Palmė pareiš
kė, kad jeigu vėl būtų pažeisti 
Švedijos vandenys, tai jos lai
vynui bus įsakyta įsibrovusius 
laivus paskandinti.

Švedijos protesto nota, įteik
ta tą pačią dieną, kai buvo pa
skelbtas ypatingos tyrimo ko
misijos pranešimas apie per
nai įvykusius incidentus. Ko
misijos pirmininkas, buvęs 
Švedijos gynybos ministeris 
Švėnas Anderssonas, spaudos 
konferencijoje pažymėjo, kad 
tie incidentai, kuriuos sukėlė 
šeši povandeniniai laivai, ver
čia abejoti Švedijos apsaugos 
pajėgumu. Komisija pasiūlė 
trisdešimties milijonų dole
rių sąmatą pastebėtiems gyny
boms trūkumams pašalinti. 
Švedijos kariuomenės vadas 
Lennartas Ljungas pareiškė, 
kad povandeninių laivų įsi
brovimai — tai visiškai nau
jas dalykas civilizuotų valsty
bių santykiuose taikos sąly
gomis.

Kaimynų reakcija
Švedijos pareiškimai sulau

kė veikių reakcijų Danijoje ir 
Norvegijoje. Danijos gynybos 
ministeris Engellis pareiškė, 
kad naujų sovietinių mažo tipo 
povandeninių laivų pasirody
mas Baltijos jūroje sudaro 
naują grėsmę ir Danijai. Nor
vegijos užsienio reikalų mi
nisteris Strėjus, kalbėdamas 
per televiziją, sakė, kad so
vietiniai Švedijos vandenų 
pažeidinėjimai kelia Norvegi
jos nerimą, nes neutrali Šve
dijos politika nepaskatino 
Sov. Sąjungos susilaikyti nuo 
teritorinių vandenų pažeidi
nėjimo. Balandžio 26 Oslo uos
tą turėjo palikti čia nelega
liai atplaukęs sovietinis ty
rinėjimų laivas, kurio kapito
nas turėjo prieš tai sumokėti 
8.000 kronų baudą. A. Lmb.

gaminimą su vienu branduoli
niu užtaisu. Sutikimas betgi 
duotas su sąlyga, kad prez. R. 
Reaganas ir toliau sieks atomi
nių ginklų apribojimo Ženevos 
konferencijoje. Naujos rake
tos galės būti įjungtos į JAV 
arsenalą tik tokiu atveju, jei
gu Ženevoje nepavyks pasiekti 
jokio susitarimo. Prez. R. Rea
ganas pritaria šiai minčiai, ti
kėdamasis, kad galimas naujų 
ginklų įvedimas privers Sovie
tų Sąjungą sumažinti jau turi
mų branduolinių ginklų skai
čių. Maskva “MX” raketas pa
vadino šantažu, į kurį bus at
sakyta naujomis sovietinėmis 
raketomis.

Naujas grasinimas
J. Andropovui dabar labiau

siai rūpi sustabdyti JAV vidu
tinio nuotolio “Pershing 2” ra
ketų ir skraidančių bombų įve
dimą V. Europon, kur jis turė
tų būti pradėtas šių metų pa
baigoje. Tie du branduoliniai 
ginklai yra nukreipti prieš so
vietines “SS-20” trigalves ra
ketas, jau išstatytas europinė
je Sovietų Sąjungos dalyje. At
lanto Sąjungos vadų suskaldy
mo siekė naujas Sovietų Są
jungos grasinimas, paskelb
tas ekonominės vadų konfe
rencijos išvakarėse. Esą So
vietų Sąjunga gali būti privers
ta “SS-20” raketas išdėstyti ir 
satelitinėse savo valstybėse 
arba kitas raketas nukreipti į 
taikinius JAV. Šiuo grasinimu 
buvo tikimasi suskaldyti eko
nominėje konferencijoje Wil- 
liamsburge dalyvaujančius At
lanto Sąjungai priklausančių 
valstybių vadus. Jie betgi ne
pakeitė ankstesnių savo įsi
pareigojimų įsileisti “Pershing 
2” raketas ir Skraidančias bom
bas V. Europon, jeigu nebus 
pasiektas branduolinių gink
lų apribojimas Ženevos kon
ferencijoje. Lig šiol tik Da
nijos parlamentas priėmė re
zoliuciją, siūlančią atidėti 
naujų branduolinių JAV gink
lų įvedimą V. Europon, kol Že
nevoje tebevyksta derybos. 
Rezoliucijos neįstengė su
stabdyti jai nepritarianti pre
mjero P. Schlueterio kon
servatorių mažumos vyriausy
bė. Danija priklauso Atlanto 
Sąjungai, bet ji negaus nei 
“Pershing 2” raketų, nei skrai
dančių bombų.

“Midgetman” raketos pa

Popiežiaus vizitas
Jono-Pauliaus II antrasis 

apsilankymas Lenkijoje bir
želio 16-22 d.d. sudaro dide
lę problemą kariniam gen. W. 
Jaruzelskio režimui. Viešna
gei buvo gautas J. Andropovo 
sutikimas. Atrodo,' gyvenama 
viltimi, kad Jono-Pauliaus II 
apsilankymas neatneš politi
nės įtampos ir leis teigti pa
sauliui, kad Lenkija jau yra 
grįžusi į normalias vėžes. Ra
mybei užtikrinti nebuvo leistas 
Jono-Pauliaus II apsilankymas 
“Solidarumo” unijos lopšyje 
Gdanske. Greičiausiai nebus 
leistas ir jo susitikimas su L. 
Walensa, nors pastarasis, jau 
dirbantis elektriku V. Lenino 
laivų statykloje, nori gauti 
savaitės atostogas Jono-Pau
liaus II viešnagės dienomis. 
Svečias bus apgyvendintas 
Čenstakavos vienuolyne, ke
liaus malūnsparniais, ne auto
mobiliais. Tokiu atveju lenkai 
Jono-Pauliaus II negalės maty
ti plentuose ir miestų gatvė
se, kur gali susirinkti tūkstan
tinės minios ir įsijungti į po
litines demonstracijas. Kom
partija įsipareigojo parūpin
ti plačias su Jono-Pauliaus II 
viešnage susietas televizijos 
laidas cenzorių kontrolėje. 
Lenkijos vyskupai lig šiol tė
ra iškėlę vieną reikalavimą 
— suteikti amnestiją politi
niams kaliniams. Neišspręstos 
lieka popiežiaus Jono-Pau
liaus II pamokslų temos, ga
linčios paliesti ir dabartines 
Lenkijos problemas. Televizi
jos transliacijose betgi įma
noma praleisti kaikurias pa
mokslų dalis, nukreipti žiūro
vų dėmesį kitur.

Išjungė komunistus
Italijos komunistų vadas E. 

Berlingueris rinkiminiame 
parlamento vajuje siekė bend
radarbiavimo su socialistais. 
Esą tada abi partijos galėtų 
sudaryti koalicinę vyriausy
bę. Šia tema jis turėjo ilgą pa
sitarimą su socialistų vadu B. 
Craxiu. Socialistų laikraštis 
“L’Avanti” specialiu vedamuo
ju pranešė skaitytojams, kad 
politiniu požiūriu koalicija 
su komunistais esanti neįma
noma. Parlamento rinkimuose 
socialistai tegauna apie 10% 
balsų.
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KGB provokacijos Vilniaus gatvėse

® (MOTAME GYVENIME
Aleksandrui Solženicinui Lon

done, Anglijoje, buvo įteikta 
Templetono premija už pažan
gą religijoje. Ta proga Solženi- 
cinas pareiškė, kad pagrindinės 
viso šio amžiaus blogio šaknys 
glūdi žmogaus pamiršime Dievo. 
Esą žmogaus sąmonės trūkumai, 
praradus dieviškąją plotmę, 
tapo didžiausių šio amžiaus nu
sikaltimų apsprendžianėiuoju 
veiksniu. Žmogaus pralaimėji
mas pasireiškė tuoj po II D. ka
ro, kai Vakarai pasidavė šėto
niškai pagundai — prisidengti 
branduolinių ginklų skėčiu. Tas 
pasibaisėtinas bejėgiškumas, į 
kurį Vakarai įsmuko, didesne 
dalimi atsirado lemtingosios 
klaidos — įsitikinimo dėka, kad 
išgelbėjimas slypi tiktai bran
duoliniuose ginkluose. Tikrovė
je tačiau taikos glūdi tvirtose 
širdyse ir atkakliuose žmonėse. 
Solženicinas perspėjo, kad da
bartinis mūsų amžius siurbte 
siurbiamas ateizman ir savęs 
sunaikiniman. Visdėlto jis įžiū
ri krikščionybės triumfą. Sovie
tų Sąjungoje. Esą, nežiūrint kaip 
tankais ir raketomis būtų apsi
šarvavęs komunizmas ir kokias 
pergales mūsų planetoje pasiek
tų, jis yra pasmerktas niekada 
neįveikti krikščionybės. Todėl 
kiekvienas išeities jieškojimas 
iš dabartinio akligatvio tol bus 
bergždžias, kol žmonija nesigai
lės ir neatsigręš į visatos Kū
rėją.

Vakarų Vokietijos vyskupai 
paskelbė ganytojinį laišką, ku
ris pasisako prieš ginklavimosi, 
lenktynes, tačiau taipgi pripa
žįsta teisę grasinti priešui bran
duolinių ginklų atkirčiu, kad 
atgrasintų jį nuo puolimo. 70 
puslapių ilgumo laišką spaudai 
pateikė V. Vokietijos vyskupų 
konferencijos pirmininkas kard. 
Josef Hoffner. Laiške pabrėžia
ma: norint pastovios taikos, rei
kia gerbti žmogaus teises, o toms 
teisėms yra priešingi totalisti- 
niai rėžimai. Todėl kiekviena 
tauta turi pilną teisę gintis nuo 
totalistinių režimų antpuolio. 
Dėmesys žmogaus orumui ir jo 
teisėms yra būtinas taikos pa
siekimui, tačiau, kol tai bus 
pasiekta, negalima atmesti kari
nių gynybos priemonių. Laiške 
sakoma, kad valstybės neturin
čios siekti karinio pirmavimo, 
o tik panaudoti ginklus puoli
mams atremti. Laiške nurodo
ma, kad totalistinių valstybių 
grobuoniškos užmačios, tarp
valstybinio ginklavimosi lenkty
nės sudaro dvi pagrindines grės
mes taikai. Spaudos žmonių pa
klaustas, kodėl laiške neužsi
minta apie branduolinių “Per- 
shing-2” raketų įtvirtinimo Vo
kietijoje moralinį pobūdį, kard. 
Hoffneris pareiškė, kad kiekvie
nam krikščioniui paliekama 
laisvai apsispręsti kurie gink
lai sutinka su K. Bendrijos tai
kos tikslu.

JAV vyskupų konferencijos 
ganytojinio laiško apie karą ir 
taiką trečiasis projektas, už 
kurį pasisakė dauguma vyskupų, 
nurodo, kad branduoliniais 
ginklais karo pradėjimas bet-

kurioje plotmėje yra morališ
kai nepateisinamas. Ribotais 
branduoliniais ginklais susi
šaudymas taipgi esąs abejoti
nos vertės, nes gali būti nesu
kontroliuojamas. Jokiais gink
lais negalima naikinti apgyven
tų vietovių bei civilinių įrengi
mų. Net ir karinių įrengimų at
veju galioja proporcingumo 
principas, kuris draudžia įren
gimą naikinti, jei numatoma, 
kad nukentės perdidelis skai
čius civilių gyventojų. Nors kiek
viena tauta turi teisę ir parei
gą gintis nuo neteisaus užpuo
lėjo, visdėlto betkoks puolama
sis karas morališkai nepateisi
namas. Branduoliniai ginklai 
priešo atgrasinimui yra mora
liškai priimtini sąlyginai: jie 
negali būti tikslai savyje, bet 
žingsniai į palaipsnį nusiginkla
vimą. Laiškas remia betarpiškas 
abipusio patikrinimo sutartis, 
kuriomis būtų atsisakoma bran
duolinių ginklų sistemų gamy
bos bei įrengimų ir siekiama 
tuos ginklus mažinti bei toli
mesnius bandymus uždrausti.

Kadangi pasaulyje žmonės 
taip yra vieni nuo kitų priklau
somi, JAV turėtų puoselėti po
litinius ir ekonominius planus 
pasaulio neturtingųjų pagalbai. 
JAV taipgi turėtų imtis stipraus 
pagalbinio vadovavimo vaid
mens Jungtinėse Tautose. Nors 
amerikiečiams neverta turėti 
jokių iliuzijų apie sovietų jėgą 
iįr jų priespaudos sistemą, vis
dėlto reikia suprasti, kad abi 
didžiosios pasaulio jėgos turi 
bendrų interesų.

K. Bendrijoje aiškinimasis ka
ro ir taikos reikalais turėtų rem
tis katalikiškuoju moralės moks
lu ir visur turėtų vyrauti tuose 
pasiaiškinimuose pagarba bei 
meilė. Malda ir atgaila esančios 
pagrindinės taikos dalys. Todėl 
katalikai turėtų pagalvoti apie 
grįžimą prie tradicinio penkta
dieninio pasninko už taiką.

Taikos samprata Šv. Rašte su
prantama įvairiai įvairiose ap
linkybėse. Visdėlto Šv. Raštas 
yra nepaprastas ir išskirtinas 
Apreiškimo šaltinis karo ir tai
kos reikaluose. K. Bendrijos teo
loginės tradicijos apie teisųjį 
karą ir beginklę laikyseną yra 
skirtingos, bet viena kitą pa
pildančios. Ir viena, ir kita pri
sideda prie bendrojo žvilgsnio, 
kuris reikalingas siekiant tai
kos. Vyskupai siūlo JAV parapi
joms ir vyskupijoms paruošti 
atitinkamas programas, kad ves
tų tikinčiuosius į geresnį tai
kos ir karo reikalų supratimą.

Italijos vyskupai savo suvažia
vimo metu atsisakė pasmerkti 
JAV branduolinių raketų 
įrengimus, kurie bus atliekami 
šiais metais Sicilijoje. Jie pa
reiškė nenorį, kad jų kraštas 
leistųsi apgaudinėjamas leng
vais ir prabėgančios vertės tai
kos pasiūlymais, po kuriais tik
rovėje gali slėptis užkariavimo 
ir išnaudojimo užmačios. “Mes 
nenorime, kad mūsų kraštui bū
tų grasoma ginklais bei fiziniu 
ar moraliniu smurtu” — pareiš
kė jie. Kun. J.Stš.

DR. KAZYS ĖRINGIS

KGB OPERACIJA 
“PROFESORIUS”

Dėl vietų stokos ligoninėje 
po lengvos gerklės operacijos 
atsidūriau Druskininkų ge
riausios sanatorijos “Lietu
va” rehabilitaciniame skyriu
je. Išvažiuodamas gavau laiš
ką — pranešimą, kad instituto 
mokslinės tarybos slaptu bal
savimu sprendimo man profe
soriaus vardui gauti Maskva 
nepatvirtino. O nepatvirtino, 
kaip anksčiau minėta, dėl slap
tos KGB akcijos, nukreiptos 
prieš mane. (Panašios akcijos 
okupuotoje Lietuvoje daug 
kam ne naujiena).

Tokį pat pranešimą per di
rektorių gavo kadrų viršinin
kas V. Markovas. Apie tai nie
kas daugiau nežinojo, išsky
rus KGB, kuri nutarė man pa
demonstruoti, kad ši “labda
ringoji” žinyba dirba mano 
“labui”.

Sanatorijoje netyčia pasi
dariau supermodernizmo šali
ninku, naktinių Lenkijos fil
mų, šokių ir kitokio “blūdo” 
mėgėju. Iš sanatorijos plana
vau išvykti 1979 m. balandžio 
1 d. rytą, bet KGB rūpesčiu 
prieš skyriaus vedėjo gydyto
jo valią mane iš sanatorijos 
iškrapštė kovo 31 d. vakare 
(apie tai plačiau kitame “TŽ” 
nr.). Nepasisekus 1967 m. “pra- 
sversti” man daktaro laipsnio, 
1979 m., matyt, buvo svarbu 
KGB grupei praščiokiškai 
triumfuoti, sužlugdžius man 
profesoriaus vardo patvirti
nimą Maskvoje. Kovo 31 d. į 
Druskininkus atvyko keturių 
provokatorių grupė: gal 85 me
tų senutė, kita apie 70 metų 
moteris, 20-metis vyrukas ir 
viduramžis KGB karininkas 
(apsirengęs civiliškai).

Paskutinę dieną sanatori
joje kaip yldegis prisvilo 
prie manęs čia naujai pažin
tas tipas. Jis mane įkyriai 
vadino profesoriumi ir neat
stodamas išlydėjo į geležin
kelio stotį. Nešė abu mano la
gaminus, ėjo apsnigta gatve, 
o aš — vietomis nuvalytu ša
ligatviu. Vaizdas įtartinai 
kvailokas, bet nesiduoda pa
keičiamas. Palydovas įkalbi
nėjo mane važiuoti atsitikti
ne “privačia” mašina. Taip 
iš tikrųjų daug greičiau ir 
nereikėtų baladotis iki pat 
vidurnakčio. Tokio malonu
mo aš atsisakinėjau, bet kar
tu ir abejojau.

Tik vėliau paaiškėjo, kad 
“palydovo” uždavinys buvo 
pasodinti mane į KGB automo
bilį. Stotyje pagyvenusi mote
ris tuoj pasiūlo keliauti į Vil
nių automobiliu. 20-metis vy
rukas taip pat “važiuotų”, jei
gu būtų antras keleivis (dviem 
pigiau). Ačiū, sakau, nereikia, 
važiuosiu traukiniu ir nuėjau 
prie kasos. 20-metis vyrukas 
nubėgo į vagoną. “Palydovas” 
šūktelėjo: automobiliu tik trys 
rubliai ir per pusantros valan
dos Vilniuje! Sutikau.

20-metis seklys, kuris turė
jo su manimi važiuoti trauki
niu, nepasisekus planui, iššoko 
iš vagono ir atbėgo į automobi
lį. Susėdome penkiese: senutė, 
viduramžė moteris, vyrukas, 
vairuotojas — provokatorių 
grupės vadeiva ir aš. Naujas 
“Fiatas” tobulai radiofikuo
tas. Jame įrengtas kažkoks sig
nalinis radijo siųstuvas — pri
imtuvas. Sprendžiant iš tar
ties, visi keleiviai — rusai atė
jūnai. Automobilio numeris — 
Vilniaus.

Tik pradėjus važiuoti, senu

tė paprašo “vairuotoją” moder
nistinių dainų ir muzikos, kad 
pratęstų grįžtančiam iš kuror
to bendrakeleiviui linksmy
bes. Tuojau nuo rėksmingo 
trenksmo pradėjo virpėti au
tomobilio sienos ir šiauštis 
plaukai: Vis buvau kvailai 
klausiamas, kad patvirtin
čiau siautulingų garsų grožį. 
Iš karto supratau, kad KGB 
agentams užkliuvo tai, jog 
sanatorijoje žiūrėjau Lenki
jos televizijos transliuoja
mus vakarietiškus naktinius 
filmus. Todėl tame automobi
lyje pasijutau kaip prof. J. 
Kazlauskas paskutinės kelio
nės metu. Bent taip matė jį, 
agentų apsėstą, atpažinę žmo
nės.

Pagaliau viduramžė moteris 
man siunčia “nokautą”, prie
kaištaudama, esą aš, pabuvęs 
kurorte jaunų damų apsupty
je, pamiršau senutę pasodin
ti priekyje. Taip pasielgti 
gal ir derėjo, bet pasiaiški
nau, kad nelaimės atvejais 
daugiausia žūsta sėdinčiųjų 
šalia vairuotojo ir kad taip 
susėsti tikrai yra riteriška! 
Tada senė sako, kad aš kažko
dėl nebesidomiu vertomis dė
mesio “merginomis” ... Ne
kalbus ir toli nuklydęs minti
mis “vairuotojas”, išbaigęs 
groti rekorderio juostelę, 
pradėjo sukioti radijo imtu
vą, vis stabčiodamas ant va
karietiškųjų BBC ir “Vokie
čių bangos” stočių, o bobos 
vis bando išpešti kas man pa
tinka, vis klausia kurių sto
čių žinias labiausiai mėgstu. 
Sakau — Maskvą ir bandau kal
bėtis mokslo ir gamtosaugos 
temomis.

Manipuliuodamas radijo 
siųstuvu “vairuotojas’Mr KGB 
vadeiva staiga klausia mane, 
ar nesutikčiau pasukti į šalį 
ir kažkur trumpam stabtelėti. 
Užpakalyje sėdintis 20-metis 
seklys visą laiką įkyriai tyli. 
Nei gyvas, nei miręs sakau, 
kad aš- sustojimu visiškai ne
suinteresuotas. Pagaliau “vai
ruotojas” sako, kad Vilniuje 
jis galęs sustoti tik dviejo
se vietose. Pasirenku geležin
kelio stotį. Jisc vėl dirgina 
radijo siųstuvą, pranešdamas, 
kaip vėliau suvokiau, opera
cijos “Profesorius” kitiems 
sekliams laukimo vietą.

Tartum akmuo nuo krūtinės 
nugriuvo, kai Vilniaus geležin
kelio stotyje išsiropsčiau iš 
to šmėkliško KGB automobi
lio. Įlipu į apytuštį miesto 
autobusą. Įlipa ir naujas ma
no seklys. Bet čia, mieste, tai 
jau niekis, “smulkmena”. Kiek 
luktelėjęs sakau jam: “Par
duok bilietą, nes neturiu”! 
Krūptelėjo. Pasirodo bilietų 
jis turi, bet važiuoja neatžy
mėjęs, taigi be bilieto. Par
davė. Kai aš bilietą atžymė
jau, ir jis atžymėjo. Atvažia
vus iki namų iš autobuso iš
lipome kartu, tik nuėjome į 
priešingas puses.

Artėjo vidurnaktis. Namuos 
tvarkydamasis išgirdau, kad 
kažkas už durų sukrebždėjo. 
Luktelėjęs atidariau lauko 
duris: prie slenksčio padėtas 
sudaužytas didokas stalo in
das, raštuotas farforo dubuo. 
Tai turėjau išvysti balandžio 
1 d. rytą. Taigi, nevisai pasi
sekė, be to, ir ’‘veikėjai” ap
sinuogino. Dabar paaiškėjo ir 
KGB operacijos “Profesorius” 
epilogas. Tai reiškė, kad “in
dą”, iš kurio tu valgai, mes 
(t.y. KGB) suskaldėme. Kartu 
paaiškėjo ir tai, kodėl mane 
kovo 31 d. plėšte išplėšė iš 
sanatorijos. Mat reikėjo, kad

balandžio 1 d. rytą būčiau na
muose. O svarbiausia — paaiš
kėjo, kad provokacijoje mažų 
mažiausiai dalyvavo 6-7 agen
tai, mašinos ir brangi apara
tūra. Gal tiek pat jų planavo 
provokaciją, t.y. tūnojo šešė
lyje. Tai padeda paaiškinti, 
kodėl sovietai neturi ko val
gyti. Jie neturi ko valgyti to
dėl, kad nuolatos dirba ne tą 
darbą, kuris reikalingas vargs
tančiai visuomenei.

KGB OPERACIJA 
“KINOTEATRAS”

Matyt, KGB agentams buvo 
labai svarbu, kad Maskva ne
patvirtintų man profesoriaus 
vardo. Nemažiau jiems buvo 
svarbu, kad dėl to aš, reikš
damas nepasitenkinimą, pada
ryčiau kokį nors “politinį”, 
gal etninį ar ekologinio pobū
džio “išpuolį”. Ko jie siekė, 
galima tik spėlioti: gal paže
minti pareigose ar atleisti iš 
darbo, gal suėmimo ar šiaip 
sau norėjo “pamokyti”. Jiems 
kliuvo mano besiplečia tarp
tautiniai moksliniai ryšiai, 
okupacijos regimybė, nešven- 
teiviškas “trepsėjimas” pagal 
sovietų dūdą ir kt.

Sugrįžęs iš sanatorijos ir ga
vęs 1979 m. balandžio 1 d. pro
ga dovaną — jau minėtą sudau
žytą lėkštę, greitai pastebė
jau, kad telefonas visai subju
ro, t.y. buvo pajungtas KGB se
kimui. Norėdamas pagerinti 
nuotaiką, suradau mėgėjų ir 
nutariau važiuoti į kiną, Pa
bandžiau “užsikaprizinusiu” 
telefonu užsisakyti į kiną bi
lietus ir .. . pasisekė. Pasiro
do, Sovietijoje piliečiai ne 
tik gali telefonu užsisakyti 
bilietus į kiną, bet ir KGB agen
tai gali paspėti išpirkti kaimy
ninius bilietus ir apsėdę klau
sytis bei užrašyti tavo žodžius 
apie filmą, jo aktorius, sovie
tinį rojų. Maža to, važiuojant 
į kiną autobuse ar troleibuse 
galima suspėti pamatyti grynai 
tau skirtą KGB provokatorių 
surežisuotą spektaklį. Šį kar
tą man taip ir atsitiko.

Vidurdienį, laukdamas su
stojimo aikštelėje troleibuso, 
pasijutau įvairiaamžių atėjū
nų apsuptyje. Tai nieko nuo
stabaus, juk čia okupuotos Lie
tuvos sostinė Vilnius! Įlipus 
į troleibusą, keletas baštūnų 
gana taktiškai mane nustūmė į 
pilno keleivių troleibuso prie
kį, kur atsisėdau invalidų ir 
vaikų kėdėje. ,

Pro priekines duris įlipo iš
retėjusią ir nusmailusia barz
da senis ir dar dvi senyvos mo
terys. Visi trys grubiai brovė
si į tas vyresnių žmonių sėdy
nes ir sėdosi tiesiai ant manęs. 
Pakilau, pasitraukiau atgal ir 
atsisėdau į pasilaisvinusią kė
dę. Ir tai buvo mano laimė, o 
provokatorių nesėkmė (pasiša
linau iš širšyno). Senis tuojau 
priekaištingai pragydo, kad 
nėra pagarbos vyresniems 
žmonėms, revoliucijos daly
viams, karo invalidams — Lie
tuvos išvaduotojams, o dvi ži
lės moterys jam pritaria, ku
dakuoja tą patį. Girdi, barzdy
la sako, kovojome vargome, 
bet negalime skųstis, komunis
tų partija ir sovietų vyriausy
bė mumis rūpinasi, turime tei
ses ir visas laisves, tik lietu
viai jiems nedėkingi.

Troleibuso lietuviška publi
ka suūžė kaip bičių avilys. Vie
nas sako: “Kokios čia iš mūsų 
pagarbos reikalaujate — pir
ma užsitarnaukite!” Kitas šau
kia: “Ko jūs čia atisbastėte, 
kas jus prašė utėlmušiai!”

(Nukelta į 3-čią psl.)

AJA
JONUI-ROBERTUI 
SIMANAVIČIUI -

buvusiam Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkui ir lietuviškos radijo programos 
vedėjui mirus, mielai jo žmonai, vaikams, se
serims, broliams ir visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą —

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

Veikliam visuomenininkui

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
netikėtai mirus,

jo likusiai šeimai ir artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškia gilią užuojautą —

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 
Toronto skyriaus valdyba ir nariai

Ištvermingajam visuomenės veikėjui

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
staigiai mirus,

jo žmonai VALENTINAI, šeimos nariams bei arti
miesiems reiškia nuoširdžią užuojautą kartu su 
velionies šeima liūdintis savo nario — KLB krašto 
valdybos atstovo —

Kunigo Petro Ažubalio Vardo
Stipendijų Fondas

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI,
radijo programos “Tėvynės prisiminimai" vedėjui, 
mirus, jo žmoną VALENTINĄ, šeimos narius, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime - 

Petras Petrutis
ir "Margučio” bendradarbiai Čikagoje

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame šeimai, seserims, 
broliams, kunigui AUGUSTINUI, OFM — mūsų 
skyriaus dvasios vadui, skyriaus narei RŪTAI su 
šeima ir visiems artimiesiems. Mes su jumis mal
doje ir liūdesyje —

KLK Moterų Draugijos
Prisikėlimo parapijos skyrius

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

<£urnitureJ2t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro Amerikos Baltiečių Laisvės Lygos politinėn konferencįjon Los Angeles mieste atsilankęs jaunimas ir svečiai — 
R. VV. FARRAND, valstybės departamento pareigūnas, MICHAEL ANTONOVICH, Los Angeles aps. tarybos 
narys, ir kiti. Šioje konferencijoje dalyvavo ir visa eilė lietuvių veikėjų

žmonai VALENTINAI, sūnui JONUI, dukroms 
MARGARITAI ir VIOLETAI su šeimomis, broliams 
— Tėvui AUGUSTINUI, OFM, ALGIUI, VINCUI, 
Hot Springs, Arkansas, “Aro” choristui VLADUI, 
seseriai ZUZANAI, New London, Conn., ir gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime —

Toronto Lietuvių Vyrų Choras 
"Aras"(Canadian Srt jftleinoriate Uiti.

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

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
KAZLAUSKAS

A18INA



Ilgametis Sibiro kalinys PETRAS PAULAITIS (viduryje), 35-rius metus vargintas lageriuose, 1982 metu pabai
goje grįžo Lietuvon. Jo dešinėje — kun. V. VĖLAVIČIUS, kairėje — kun. ALF. SVARINSKAS, neseniai nubaus
tas septynerių mėly kalėjimo ir trejy metu tremties bausme. Ši nuotrauka daryta 1982.XI.4

Trečioji kelionė į Gulagą
Buvusio kalinio, dabar gyvenančio laisvajame pasaulyje, atsiminimų 

žiupsnelis apie trečią kartą nuteistą kunigą Alfonsą Svarinską

KGB provokacijos Vilniaus gatvėse
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Ties troleibuso viduriu esan
tieji provokatoriai, ypač pro- 
vokatorės, rėkia priekiniams 
rusiškai, kad pakeltų tuos il- 
gaūsius apžėlusius jaunuolius, 
neužleidžiančius vietų vyres
niems. Užpakaliniai šaukia: 
“Ko jūs, karvės, kišatės, kas 
jus prašė advokatauti? Važiuo
kite, iš kur atvažiavote!”

Prie manęs stovintis vidur- 
arpžis pagrindinis provokato
rius laužyta lietuvių kalba 
užmauroja: “Apie kokias čia 
laisves ir išlaisvinimus tas 
senis dvėselena kalba?” Artis
tiškai vis bando įtraukti ma
ne į tautų “draugystės” bar
nį. Jo įžūlios pastangos ga
lutinai supolitinti rietenas 
ir įvelti mane ryškių rezulta
tų nedavė. Artėjant persėdi
mo stotelei ir publikai paki
lus, jis vis nuo manęs neatsto
damas nevykusiai, kimiai neva 
koliojosi su barzdyla dėl lais
vės, bet buvo aišku, kad lietu
vių kalba jam nėra gimtoji. 
Provokacija nepavyko.

Persėdus į kitų troleibusą, 
nemažiau kaip du provokato
riai (porelė) atsekė į kiną. 
Bet gatvėje sutikome pažįsta
mus, į kiną truputį pavėlavo
me, be to, salėje pasiklydome. 
Kino tarnautoja mus išblaškė 
po salę, pasodindama kitur. 
Tik vėliau susigaudėme, kad 
būtume sėdėję šalia seklių. 
Jie liko vieni “musę kandę”.

Tik pergyvenę panašias pro
vokacijas žmonės pradeda tvir
čiau tikėti savo ausimis. Prie
šingu atveju tai suvokia kaip 
fantaziją. Būdinga, kad apra
šytoje provokacijoje dalyvavo 
gerai orkestruotas provokaci
nis 7-10 KGB agentų “ansamb
lis”.
KGB OPERACIJA “KATINAS”

Vilniuje turėjau nelaimę gy
venti atėjūnų apsuptyje. Iš 
15 laiptynės butų, tik šešiuo
se gyveno lietuvių šeimos. Po
žemio augštą šiaip taip išlai
kydavome užrakintą. Tai ne
daug kam pasiseka! Požemyje 
buvo visų šeimų asmeniniai 
sandėliai — rūsiai. Daug lietu
vių patyrė, kad įrengti rūsiams 
stiprius užraktus ir laikyti 
juose vertingus daiktus netiks
linga, nes vagys ir KGB agen
tai vis tiek įsilaužia.

Mūsų rūsys buvo užverstas 
menkesnės vertės knygomis, 
tvarka nepasižymėjo ir buvo 
silpnai užrakintas. Čia buvo 
tik bibliografinė retenybė — 
vieninteliai Lietuvoje Sankt 
Peterburgo, vėliau revoliuci
jos metų Leningrado mokslų 
akademijos, botanikos insti
tuto bei vaistininkystės sodo 
mokslo darbų komplektai ir 
lietuviškų žurnalų rinkiniai. 
Neprašyti “svečiai” laikas 
nuo laiko į sandėlį įsilauž
davo, bet didelių bėdų ir pro
vokacijų napadarė.

Plečiantis mano tarptauti
niams moksliniams ryšiams ir 
grumiantis dėl jų su tamsybi
ninkais, po to kai KGB užblo
kavo man profesoriaus vardą, 
gavau neįprastą ir kruviną 
grasinimą. Viduryje knygų san
dėlio radau negyvą didelį il
gaplaukį katiną. Tuojau pa
stebėjau, kad katino galva 
sutraiškyta. Pavaizduota, kad 
katinas buvęs “užšokęs” ant 
lentynos, kur popieriai su
kruvinti. Pagaliau katinas 
nuo lentynos nauju kastuvo 
kotu “nušliaužęs” žemyn ir 
“pastipęs”. Kastuvas, kotas 
ir jo rankena — sukruvinti. 
Iš kur tokie stebuklingi “prieš
mirtiniai” katino judesiai ir 
kodėl jis viduryje aslos? Su

prask, žmogau, kad nori. Bet 
anksčiau katinai po knygų san
dėlį visai nebėgiojo. Lauko 
durys buvo užrakintos.

Turint galvoje ilgmetę pikta
valių ir lemtingų įvykių gran
dinę, man buvo aišku, kad tas 
katinas buvo KGB agentų pro
vokacija, pridengtas grasini
mas: tau galva bus straiškyta 
kaip katinui, o kastuvu užka
sime. Ši provokacija sovietų 
agentams daug nekainavo, bet 
užtat man žymiai sustiprėjo 
noras pabėgti iš “socialisti
nio” rojaus.

“POLO INTERNATIONAL” mąsį užsieniu, visuomenės
Vakaruose gerai žinomas vengimą užsienio dėl KGB bai- 

raitųjų sviedinio žaidimas, mės.
Jau šimtas metų kaip vyksta 
tarptautinės polo taurės rung
tynės. Sovietijoje apie šį spor- / 
tą visuomenė mažai težino. Po/ 
lo buvo mėgstamas britų kari
ninkų žaidimas, vėliau papli
tęs Amerikoje. Dėl šio žaidi
mo išskirtinumo, slėpiningu
mo ir vakarietiškumo sovietų 
KGB jo iškabą vartoja provoka
cijoms.

Gerai žinoma, kad, Sovie
tų Sąjunga yra sukūrusi galin
gą trukdytuvų sistema Vakarų 
pasaulio radijo laidoms truk
dyti. Radijo laidos ypač truk
domos okupuotose Baltijos 
valstybėse ir nerusiškuose 
sovietų kraštuose. Tačiau ma
žai kas žino, kad prie nema
žo lietuvių inteligentų butų 
skaičiaus sovietų KGB laikas 
nuo laiko pastato autovežimius 
su kryptinėmis antenomis do
kumentuoti, kas ir kiek klau
sosi užsienio radijo laidų. 
Tuo tikslu ant viensluogsnių 
horizontalių stogų dėliojami 
distancinio valdymo arba šni
pų aptarnaujami rekorderiai 
(magnetofonai), jau nekalbant 
apie įrašus, daromus iš kaiku- 
rių patikėtinių butų. Man teko 
ypač didelį KGB elektronikos 
antpuolį patirti atgimstant 
stalinizmui 1972-1973 m., iš
plėtus jau aprašytus mūsų 
mokslinius ryšius su vokie
čiais.

Vienas naujausių sovietų 
KGB “išradimų” yra polo rung
tynių šūkio vartojimas ant 
kryptinėmis antenomis aprū
pintų automobilių. Tai, matyt, 
būdas pakelti seklių darbo na
šumą! Tokių automobilių yra 
nedaug, gal vienas ar keli Vil
niui ir Kaunui. Sekliai su kryp
tinėmis antenomis atvažiuoja 
pavakaryje, dažniausiai 5-9 v., 
kol dauguma užsienįo radijo 
stočių transliuoja laidas. Tai 
dažna daugkartinė patirtis.

Šiuo tikslu užsieninis, ro
dos, “Volvo” automobilis su 
įstrižu užrašu “Polo Interna
tional Challenge Cup” (ar kiek 
kitaip) ant dešinio šono pasi
rodė 1980 m. kovo-balandžio 
mėnesiais, man ruošiantis 
mokslinei kelionei į Austri
ją. Automobilis lankėsi kelis
kart su pertraukomis kasdien 
maždaug po savaitę ir trum
piau. Automobilis tariamai 
“pakeleivingas”, daug labiau 
aptaškytas, negu kitos miesto 
mašinos. Jis būna kartais pil
nas atletiškų vyrų, kartais tuš
čias — valandų valandas sėdi 
vienas vairuotojas. Tas auto
mobilis daug kartų stovėjo tiks
liai ties mūsų buto radijo apa
ratu. Šio automobilio numeris 
— Kaliningrado!!) srities, at
seit, iš Karaliaučiaus, iš uos
to, taigi tarptautinis!

Seklių su kryptinėmis ante
nomis, tikrinančių užsienio ra
dijo laidų klausymą, darbas 
yra nenašus ir kvailas. Juk daž
nai žmonės radijo visai neklau-

so arba klauso kitu laiku. To
dėl “išradingi” KGB agentai ir 
sugalvojo sekimo programą pa
pildyti provokacijomis. Ir pro-
vokuoja tie veltėdžiai vienus 
pagal užduotį, o visus kitus 
bendrai. Juk iš tiesų daug kam 
norisi užkalbinti tuos pusgal
vius ir paklausti, kas gi tas 
“polo”, kokio krašto tie “už
sieniečiai” ir pan. Provokato
riai tikisi, kad kitas nepaty
ręs gal paprašys kokių nors 
paslaugų užsienyje, gal koks 
viršininkėlis ar deputatas nu
sišnekės politiškai, tikisi 
patikrinti visuomenės domėji-

Kalinių protestas
Neseniai Vakarus pasiekė 

1982 m. parašytas laiškas JAV 
prezidentui Ronaldui Reaga- 
nui iš Permės 36-to lagerio. 
Laišką pasirašė 10 politinių 
kalinių, jų tarpe lietuvis Anta
nas Terleckas.

Amerikos ukrainiečių sa
vaitraštis “The Ukranian 
Weekly” praneša, kad pasira
šiusieji prašė prezidentą su
daryti tarptautinę komisiją, 
kuri patikrintų sovietų lage
rius. Jie sakė, kad sovietų nu
sikaltimai prieš politinius ka
linius yra “taip išsiplėtę, kad 
tai jau nebėra žmogaus tei
sių pažeidimo klausimas, bet 
sąmoningas nežmoniškumas, 
fizinis ir psichologinis kanki
nimas, dvasinis teroras ir mo
ralinė neapykanta kultūrin
gumui”.

Pareiškime pateikiami vaiz
dūs kalinių persekiojimo fak
tai. Pvz. 1982 m. kovo mėn. Vla
dimirui Balachovui, 48 m. am
žiaus vertėjui, atliekančiam 
12 m. bausmę, buvo uždrausta 
turėti pirmą pasimatymą su 
dukra po 10 metų. Priežastis — 
neišpildyta darbo kvota.

Kalinių korespondencija 
žiauriai cenzūruojama bei 
konfiskuojama. Laiškai dažnai 
“dingsta”. Per pastaruosius 
metus nė vienas laiškas iš Va
karų nepajėgė praeiti per Ku- 
čino stovyklos cenzūrą.

Lagerio vyriausybė dažnai 
keršija kaliniams, kurie pasi
rašo pareiškimus ar viešai iš
kelia protestus. Tokiem gresia 
baudos.

Antanui Terleckui buvo vy
riausybės prigrasinta, kad jam 
ir kitiems laiško autoriams bus 
priskirtos dar naujos laisvės 
atėmimo bausmės už šį nusi
kaltimą.

Kaliniai baigia pareiškimą, 
prašydami prezidentą iškel
ti šią problemą Madrido kon
ferencijoje ir kituose foru
muose, ypač siekiant įsteigti 
neutralią tarptautinę komisi
ją, kuri patikrintų sovietų la
gerius. LIC

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

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

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

K. JOKUBYNAS

Prieš 35-rius metus gegužės 
11 d. išjudėjo iš Vilniaus į šiau
rės rytus vienas tais laikais 
gausių ešąlonų su kaliniais. 
Keturiolika vagonų prikimšti 
70-80 žmonių. Prie vieninte
lių mažučių grotuotų langelių 
vagonų palubėse spietėsi nu
kirptos galvos su blyškiais 
veidais — norėjo pasižiūrėti į 
pakelėje žydinčius sodus, 
įkvėpti pavasariu dvelkian
čio oro.

Viename tų vagonų buvo ir 
jaunas klierikas Alfonsas 
Svarinskas. Kaip ir aš, jis tu
rėjo 10-ties metų bausmę, kuri 
to laiko masteliu buvo verti
nama kaip vaikiška, duodama 
už nieką. Ginkluotojo laisvės 
sąjūdžio dalyviai tuomet gau
davo 25-rių metų bausmes.

Vagone buvo tvanku, nors jis 
tolo nuo pavasarėjančios Lie
tuvos į šaltesnį klimatą. Kali
nių veiduose nebuvo džiaugs
mo, bet nebuvo ir baimės. Visi 
jauni, kupini energijos, vil
čių, o dar daugiau — iliuzijų. 
Kaikam šmėkšteldavo mintis, 
kad iš šios kelionės gal ir ne
teks sugrįžti Lietuvon, tačiau 
niekam neatėjo į galvą, kad 
reikės atkalėti neįtikėtinas 
10-ies ar 25-rių metų bausmes. 
O jau ir sapne niekam neprisi
sapnavo, jog kaikurie po vie
nos bausmės kelionę į Gulagą 
turės pakartoti dar ir dar... 
Negalėjo to nujausti ir Alfon
sas Svarinskas.

Visur kovotojas
Išgirdęs liūdną žinią' apie 

jo trečiąjį nuteisimą aš, šian
dien sėdėdamas kol kas saugia
me tolyje, negaliu nusikratyti 
mintimi, kad pakartotina Sva
rinsko kelionė į Gulagą buvo 
neišvengiama. Šis žmogus turi 
dvi savybes, kurios išryškėjo 
jau tada, prieš 35-rius metus: 
tai asmenybės vientisumas ir 
bebaimiškumas. Per anuomet 
dvi savaites trukusią pirmą
ją kelionę į Gulagą reikėdavo 
nekartą ginčytis su žiaurumu 
pagarsėjusiais sargybiniais 
vologdiečiais dėl vandens kau
šelio, kuris po sūrios žuvies 
davinio buvo brangenybė. Sva
rinskas vienas pirmųjų parei
kalavo, kad vandens tektų kiek
vienam, nors sargybiniai, atne
šę nulaistytą kibirą, nenorėda
vo eiti antrą kartą. Atisdūręs 
lageryje, Svarinskas niekada 
neatsilikdavo nuo tų, kurie 
išdrįsdavo pakelti balsą prieš 
visagalius viršininkus dėl ne
žmoniškų buitinių sąlygų, dėl 
neįvykdomų išdirbio normų. 
Todėl lagerio administrato
riai mėgino jį patraukti savo 
pusėn, o kai tai nepavyko — 
nusikratė juo, išsiųsdami į 
kitą lagerį.

Toje kovoje Svarinskas tik 
grūdinosi. Nesusvyravo nė jo 
pašaukimas tapti kunigu. 
Draugiškas ir paslaugus jis 
buvo mėgstamas ir svetimtau

AJA
visuomenininkui

JONUI-ROBERTUI 
SIMANAVIČIUI

staigiai mirus, jo žmoną VALENTINĄ, dukras — 
MARGARITĄ KYBARTIENĘ ir VIOLETĄ LAURINA
VIČIENĘ bei jų šeimas, sūnų JONĄ, brolius ir seseris 
bei jų šeimas nuoširdžiai šioje skausmo valandoje 

užjaučiame -
M. C. Sakas E. A. Kybartai
V. E. Y. Sakai J. J. Stanaičiai
Klem. Sakas, Buffalo, N. Y. K. R. Butkevičiai

A. A. Sakavičiai, Buffalo, N. Y.

Pirmajam Toronto Prisikėlimo parapijos 
komiteto pirmininkui

A|A
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
netikėtai iškeliavus [amžinybę,

I
 skausmo prislėgtą žmoną VALENTINĄ, sūnų 

JONĄ, dukras — VIOLETĄ LAURINAVIČIENĘ ir 
MARGARITĄ KYBARTIENĘ su šeimomis, brolius 
— VINCĄ, VLADĄ, PETRĄ ir ALGĮ su šeimomis, 
kleboną Tėvą AUGUSTINĄ, OFM, seseris — 
EUGENIJĄ RAGAŽINSKIENĘ ir ZUZANĄ RA- 
JECKIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
jungiamės maldoje —

Toronto Prisikėlimo parapijos taryba

čių, kurių ypatingame Intos 
lageryje tada kalėjo daug. 
Tarp jų keli kunigai — įvairių 
tikybų, iš įvairių šalių. Se
nukas ukrainiečių kardinolas 
Slypyj, sutikęs Svarinską jo 
antrosios bausmės metu Mor- 
dovijoje, ir šiandien tebemini 
uolų ir drąsų lietuvį kunigą 
šiltu žodžiu.

Iš sutiktų įvairių dvasinin
kų ir iš knygų, kurios, tik kali
niams suprantamais keliais 
pakliūdavo į lagerį, Svarins
kas sėmėsi žinių, trūkusių ku
nigų seminarijos kurso užbai
gimui. Užsirūstinę viršininkai 
išsiuntė Svarinską iš Intos į 
Abezo lagerius. Ten jis sutiko 
vyskupą Pranciškų Ramanaus
ką, kuris 1954 m. suteikė ku
nigo šventimus kaliniui, nes 
pastarojo elgesys net sunkiau
siomis sąlygomis rodė asmeny
bės vientisumą bei pasišven
timą ne tik skelbti Kristaus 
žodį, bet ir pagal jį gyventi.

Lietuvos parapijose
Grįžęs Lietuvon, kun. Sva

rinskas energingai ėmėsi pas
toracinio darbo. Neišmušė jo 
iš pusiausvyros saugumiečių 
pinklės. Kur tik darbavosi — 
vikaru Dzūkijos užkampyje ar 
klebonu Suvalkijos pakrašty
je, ten gražėjo anksčiau apleis
tos šventovės, gausėjo jų lan
kytojai. Žmonės mėgo ir gerbė 
šį uolų kunigą ne tik dėl jo 
paslaugumo, tiesumo, bet ir 
dėlto, kad jo žodžiai iš sakyk
los nesiskyrė nuo darbų. Jei
gu klebonas ragino parapijie
čius bent per laidotuves de
ramai pagerbti mirusius ir ne
puotauti su degtine, tai ir ant 
klebonijos stalo niekas nema
tė svaigalų.

Kun. Svarinskas tikėjo Die
vą, tikėjo Gėrį ir, svarbiausia, 
gynė savo tikėjimą. Kaip žmo
gus, kuriam Evangelija buvo 
gyvenimo esmė, jis rūpinosi ne 
tik savimi, bet ir artimu. To
dėl sunkiomis ateistinės vals
tybės sąlygomis gynė ir visų 
tikinčiųjų teises. Ši kova bu
vo neatskiriama kun. Svarins
ko asmenybės, jo įsitikinimų 
dalis. Šiandieną pasaulyje, o 
ypač totalistinėse valstybė
se, norintieji išlaikyti savus 
įsitikinimus turi mokėti dide
lę kainą. Tačiau vargais, kan
čiomis ar net krauju apmokėti 
įsitikinimai darosi dar vertes
ni ir tvirtesni.

Per 35-rius metus Alfonsas 
Svarinskas trečią kartą moka 
už savo įsitikinimus kalėjimu. 
Trečią kartą prievarta gabena
mas iš Tėvynės. Kaip ir 1948 
m., pakeliui iš Vilniaus vėl 
žydės sodai, dvelks pavasariu. 
Tik dabar nebus nė to mažo 
grotuoto langelio, prie kurio 
anuomet taip godžiai puldavo
me pakaitomis. Svarinskas va
žiuos caro ministerio Stolypi- 
no išrastu vagonu, kuriame tik 
grotuotos durys į koridorių, o 
langai — nepermatomi.

Hamiltono lietuvių bendruomenės karalaitės — RŪTA KAMAITYTĖ ir 
RAMONA CIPARYTĖ, kurioms teko pareiga atstovauti lietuviams įvai
riuose renginiuose Nuotr. J. Miltenio

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

“Daugiau mėsos, mažiau rusų!”
Vakarų Vokietijos laikraš

tis “General-Anzeiger” balan
džio 28 d. paskelbė Herberto 
Leinerio straipsnį apie sustip
rintą Baltijos valstybių rusi
nimą. Autorius pirmiausia pri
mena Švedijos užsienio reika
lų ministerio Bodstroemo par
lamente neseniai pasakytus žo
džius, kad padėtis Baltijos 
kraštuose “įtempta ir nesaugi”.

Ši klausimą Švedijos parla
mente iškėlė opozicija, susi
rūpinusi naujais pranešimais 
apie didėjančią vietinių gy
ventojų priespaudą. Tikėda
miesi padėties palengvėjimo, 
Lietuvos vskupai esą paprašė 
Šv. Tėvą aplankyti jų kraštą.

Sistemingas rusinimas
Buvusios nepriklausomos 

Baltijos valstybės, Hitlerio 
ir Stalino susitarimu Sov. Są
jungos užimtos ir prijungtos, 
daug nukentėjo per karą ir sta
lininį terorą. Išskyrus keletą 
metų Chruščiovo laikais, trys 
“susovietintos” Baltijos res
publikos nuo antrojo pasauli
nio karo iki šiandien sistemin
gai rusinamos. Griežtas Mask
vos centralizmas rusinimą vyk
do daugiausia pedagoginės ir 
administracinės prievartos 
priemonėmis. Stiprinamas ru
sų kalbos mokymas, skriau
džiamos vietinės kalbos. Rusų 
kalbos brukimas prasideda 
vaikų darželiuose. Favorizuo- 
jami rusiškai rašantys rašy
tojai. Mokslinės disertacijos 
priimamos tik rusų kalba.

Trūksta mašinėlių lotyniš
kais rašmenimis. Sumažintas 
televizijos programų skaičius 
vietinėmis kalbomis. Netgi 
vietinės kino studijos pati
ria nemažų sunkumų. Ir taip 
jau menka Baltijos respubli
kų autonomija pastaraisiais 
metais beveik visose srityse 
sumažėjusi, teigia “General- 
Anzeiger” bendradarbis.

Vadovaujančiųjų ir viduti
nių partijos, valstybės ir 
ekonomijos kadrų politiką le
mia Maskva, neatsižvelgdama 
į Baltijos kraštų interesus. 
Suderintomis pramoninėmis 
ir karinėmis priemonėmis vyk
domas tikras tos srities kolo
nizavimas.

Konkretūs duomenys
Herbertas Leineris savo tei

gimus paremia konkrečiais 
duomenimis ir skaičiais, ku
rie rodo, kaip didėja rusų atei
vių antplūdis ir mažėja vieti
nių gyventojų dalis. Priespau
da ir svetimųjų antplūdis ver

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus, jo žmonai ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą —

Stasys ir Herta Gailevičiai 
Kazys ir Elena Laurušaičiai

čia baltiečius priešintis. Opo
zicines jėgas autorius skirsto 
į tris grupes, kurios viena nuo 
kitos perdaug nesiskiria. Visų 
pirma tautiškai nusiteikę 
sluogsniai, kuriems rūpi išsau
goti savo tautų tapatybę ir sa
vo pradinį kultūrinės autono
mijos reikalavimą pakeisti 
apsisprendimo teisės ir tauti
nės nepriklausomybės reikala
vimu. Antrajai opozicinių jė
gų grupei priklauso įvairūs 
pilietinių teisių gynėjai, ku
rie ypač remiasi Helsinkio su
sitarimais ir reikalauja teise 
paremtos valstybinės santvar
kos. Pagaliau trečiąją grupę 
sudaro religiniai veikėjai, 
ypač dvasininkai, kurie šie- 
kia iškovoti daugiau laisvės 
tikybai ir tikinčiųjų Bendri
jai. Kartais baltiečių protes
tai prasiveržia viėšomis de
monstracijomis. Estų mokslei
viai, pavyzdžiui, išėjo į gat
ves šaukdami: “Daugiau mė
sos, mažiau rusų!”.

Diplomatinės pastangos
“General-Anzeiger” bendra

darbis pažymi, kad šiemet sau
sio mėnesį Europos parlamen
tas Štrasburge priėmė nutari
mą, kad Europos valstybių už
sienio reikalų ministerial rei
kalautų baltiečiams apsi
sprendimo teisės ir iškeltų 
Baltijos kraštų klausimą Jung
tinių Tautų dekolonizavimo 
komisijoje. Tačiau minėtų mi- 
nisterių taryba iš to dar ne
padarė praktiškų išvadų. Lie
tuviai, rašo Herbertas Leine
ris, mėgino, taip pat be dide
lio pasisekimo, su Vatikano 
diplomatijos pagalba laimėti 
palengvinimų. Prispaustoje 
tikinčiųjų Bendrijoje susida
ręs stiprus protesto sąjūdis 
Siekia, kad būtų panaikinti 
tikybinio gyvenimo suvaržy
mai, kad būtų leidžiama pri
vačiai mokyti tikybos, padidin
ti seminaristų skaičių, nevar
žyti religinės literatūros pla
tinimo. Lietuvos dvasininkai 
raštu kreipėsi į augščiausiąją 
tarybą, prašydami didesnės ti
kybinės laisvės, o keturi Lie
tuvos vyskupai šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakties pro
ga pakvietė popiežių Joną-Pau- 
lių II aplankyti Lietuvą.

Apie Lietuvos katalikų pa
dėtį plačiai rašo ir du rimti 
Vakarų Vokietijos žurnalai — 
“Die Anregung” ir “Herder- 
Korrespondenz”. Jie informuo
ja apie kunigo Alfonso Svarins
ko suėmimą ir Lietuvos kuni
gų pareiškimus. Lnib.
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® PAVERGTOJE; imiWEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KALĖJIMAS UŽ ŽUVIS

Spaudoje vis dar netrūksta 
pranešimų apie įstatymus lau
žančius brakonierius, kurie už
draustu laiku ar nelegaliomis 
priemonėmis gaudo žuvis. Pa
prastai jie gauna piniginę bau
dą padarytiems nuostoliams pa
dengti. “Komjaunimo Tiesos” 
balandžio 27 d. laidoje buvo 
paskelbtas J. Puškoriaus ir J. 
Zverevo pranešimas apie dvie
jų tokių brakonierių bylą Varė
nos rajono liaudies teisme, kur 
jiems buvo paskirta kalėjimo 
bausmė. Varėnos autokelių 
elektrošaltkalvis Jonas Latvys 
su to rajono P. Cvirkos kolcho
zo tekintoju Stasiu Norkūnu per
nai vėlyvą rudenį žuvis bandė 
gaudyti Derežnos upėje už kilo
metro nuo Perlojos. Ta vieta 
yra paskelbta žuvivaisos draus
tiniu. J. Latvys, jau anksčiau 
baustas už neteisėtą žuvų gaudy
mą žeberklais, šį kartą upėn įlei
do ir įjungė elektrinį aparatą. 
Draustinis buvo skirtas vertin
gosioms žuvims auginti. Nuo 
elektros srovės upėtakiai, prik
lausantys lašišų veislei, pilvais 
kilo į upės viršų. Per trumpą 
laiką abu brakonieriai susirin
ko 38 upėtakius. Tardymo metu 
jie už juos sumokėjo 380 rublių 
— po 10 rb. už kiekvieną. Liau
dies teismas J. Latviui pridėjo 
dvejus metus laisvės atėmimo 
bendrojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje. S. Norkūnui, anks
čiau nebaustam, teismas pasky
rė pusantrų metų laisvės atėmi
mo. Kadangi iš darbovietės bu
vo gauta teigiama charakteristi
ka, bausmės atlikimas jam ati
dėtas dvejiem metam.

BIMBOS ATMINIMUI
Kompartija nutarė įamžinti 

Niujorke mirusio Maskvos gar
bintojo ir komunistinės “Lais
vės” vyr. red. A. Bimbos atmini
mą. Vykdomajam Rokiškio ra
jono komitetui įsakyta jo var
du pavadinti vieną šio miesto 
gatvę, pastatyti antkapį toje 
vietoje, kur bus palaidoti jo 
palaikai. Jkntano Bimbos var
das suteiktas vidurinei Panemu
nėlio mokyklai Rokiškio rajo
ne. Leidyklų ir knygų prekybos 
komitetas gavo įsakymą išleis
ti du tomus rinktinių A. Bim
bos raštų.

PALANGOS TILTAS
Vasarotojus jau 90 metų vi

liojo jūron nukreiptas Palangos 
tiltas, iš kurio patogu būdavo 
stebėti saulėlydį. Tą senąjį til
tų 1967 m. sunaikino praūžęs 
uraganas. Liko tik jūron žvel
giantys bangų nulaižyti poliai. 
Ilgai dirbo statybininkai, kol 
jūron nutiesė dar ilgesnį tiltą. 
Šią žiemą audrų vėl neatlaikė 
prieš šešiolika metų sukalti til
to poliai ir klojinys. Statybinin
kams vėl teko sukalti dvidešimt 
vieną metalinį polių, nes medi
niai nesminga į akmenuotą jū
ros dugną. Dabar ant tų meta
linių polių keliami beveik aš- 
tuonių metrų ilgio sunkūs skersi
niai. Tikimasi, kad tilto atnau
jinimas bus užbaigtas iki kuror
tinio sezono pradžios ir kad jis 
vėl galės priimti poilsiautojus, 
skubančius palydėti besilei
džiančios saulės.

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

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

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

13 DIENU SU GŪMINĖMIS!!!
Gegužė-,^1

19
(. \)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)

NEIŠLEIDŽIA UŽSIENIN
Vilniaus ir kituose paštuose 

iškabintas šis potvarkis: “Ne
priimami siųsti į užsienį perio
diniai leidiniai, išleisti iki 1945 
metų imtinai. Periodiniai lei
diniai, išleisti po 1945 metų, 
priimami siųsti kiekvieno pava
dinimo po vieną egzempliorių 
banderolėje. Miniatiūrinės gra
fikos kūriniai (atvirukai, etike
tės ir kt.) priimami persiųsti po 
vieną egzempliorių, tačiau ne 
daugiau 10 vienetų banderolė
je. Nepriimami persiųsti į už
sienį rinktiniai raštai, enciklo
pedijos ir atskiri jų tomai, dai
lės albumai, nepriklausomai 
nuo jų išleidimo metų. Knygos 
priimamos persiųsti į užsienį 
tik su TSRS kultūros ministeri
jos įgaliotinio leidimu, ne dau
giau 3-jų egzempliorių bandero
lėje”.

GULBINŲ EŽERĖLIS
Kirdonių kolchozo valdyba, 

talkon pasikvietusi mechaniza
torius, atgaivino 20 hektarų plo
to Gulbinų ežerėlį Biržų rajo
ne. Jo pakrantės apsodintos me
džiais ir dekoratyviniais krū
mais, įrengiami poilsio namai 
atnaujintoje vienkiemio sody
boje.

SURADO BERNIUKĄ MIŠKE
Balandžio 28 d. laidoje “Tie

sa” paskelbė Vytauto Baltakio 
pranešimą iš Zarasų: “Balan
džio 10 d. dingo Zarasų rajo
no Pašventęs kaimo gyventojo 
A. Palubinsko pustrečių metukų 
anūkėlis Egidijus. Senelis vi
sur apieškojo — vaiko nėra. Sė
do ant arklio ir pasileido į miš
ką. Čia surado anūkėlio batu
kus. į senelio šauksmą niekas 
neatsiliepė. Artėjo vakaras A. 
Palubinskas nušuoliavo į Tu
rniškių girininkiją, paprašė miš
kininkų pagalbos, sukėlė ant 
kojų kaimynus... Iš Zarasų, iš 
vidaus reikalų skyriaus, atsku
bėjo milicijos darbuotojai, atėjo 
pagalba iš Daugpilio. Keliasde
šimt vyrų apėjo kiekvieną krū
melį, apžiūrėjo kiekvieną dau
bą. Vienoje jų ir aptiko apžvar- 
bus) berniuką. Egidijų nuvežė 
į ligoninę, kur, rūpestingų gy
dytojų prižiūrimas, jis greitai 
ėmė sveikti. Dabar Egidijus jau
čiasi gerai”.

TULPIŲ PARODA
Respublikiniuose parodų rū

muose tulpių šventę surengė 
Lietuvos sodininkystės draugi
jos Vilniaus gėlininkų skyrius, 
vadovaujamas gėlininkystės en
tuziastų B. Kriukelio, E. Širvins- 
kienės ir J. Simokaičio. Skyrius 
turi apie tūkstantį narių, kurie 
savo išaugintų vertingų veislių 
tulpių, narcizų, kardelių svogū
nėliais aprūpina gėlių auginto
jus ne tik Lietuvoje, bet ir už 
jos ribų. Parodos lankytojai 
džiaugėsi įvairiaspalviais žie
dais, nuo kurių net akys raibo. 
Netrūko ir meniškai paruoštų gy
vų gėlių kompozicijų. Iš trumpo 
pranešimo atrodo, kad jos tar
navo tik sovietinei propagan
dai, nes buvo skirtos “Pergalei, 
Taikai, Gegučiui, Kariui didvy
riui, Kariui nugalėtojui”. Kitų 
temų nemini parodą “Valstie
čių Laikraštyje” aprašęs A. Stik- 
lakis. V. Kst.

Simon’s
Travel

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

Lietuvos vicekonsule M. KRAUČIŪNIENĖ iš Čikagos (ketvirta iš kairės) kalbasi su “Amerikos Lietuvių Balso” 
radijo programos vedėju J. KRIŠČIŪNU Detroite. Prie jų —jos brolis P. JANUŠKA su žmona ir kiti jos artimie
ji. Dešinėje viršuje — “ALB” radijo klubo vicepirm. dr. A. BARAUSKAS Nuotr. K. Ražausko

Hamilton, Ontario
SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ 

bus liepos 24 d. A. Padolskio so
dyboje Paris, Ont. Šiais metais sa
vo dalyvavimu įamžinsime Lietu
vių Fonde drąsų tautietį sovieti
nės armijos kareivį Robertą Gri
gą, atsisakiusį duoti priesaiką 
kompartijai ir jos vyriausybei 
Sov. Sąjungoje. Jis pareiškė: “Atsi
sakau prisiekti jūsų partijai ir 
vyriausybei, nes tai klaidingos 
klystančių žmonių instancijos. 
Esu katalikas ir todėl galiu pri
siekti ištikimybę tik Dievui — 
Amžinajai Tiesai.. . Partijos, 
valdžios ir armijos įsakymų, prieš
taraujančių tiesai ir mano krikš
čioniškai sąžinei, aš nevykdysiu”. 
Už tai R. Grigas buvo pasodintas 
kalėjiman su teismo laukiančiais 
kriminalistais, kurie kumščiais 
bandė jį paveikti. Atsėdėjęs parą, 
R. Grigas buvo nugabentas į Dži- 
zaką, ten pik. Chtijevas jį žiau
riai koliojo, bet kareivėlis liko 
nepalaužiamas. Iš ten buvo nu
gabentas kaip kalinys į sunkiuo
sius darbus plytų fabrike. Ten 
Robertas dažnai buvo mušamas. 
Kartą pajutęs didelius skausmus 
krūtinėje, kreipėsi į felčerį, ku
ris nustatė, kad įlaužtas šonkau
lis. Bet Robertas ir toliau turėjo 
sunkiai dirbti. Taip elgiasi so
vietai su politiniais kaliniais. Sa
vo dalyvavimu gegužinėje iškelsi
me jauno lietuvio drąsą kovoje su 
milžinu pavergėju. J. Šarapnickas

MIRUS A.A. POVILUI VAITO- 
NIUI, buvusiam Kanados šachma
tų meisteriui ir šauliui, giminės 
ir bičiuliai jo atminimui aukojo 
Tautos Fondui: B. A. Stepanavi- 
čiai — $50, P. G. Breichmanai — 
$25; po $20: P. Armonas, G. A. Tar
vydai, R. A. Siručiai, Z. A. Stanai
čiai; $15: K. ir Lucy Meškauskai, 
B. E. Milašiai; $10: J. E. Bajorai
čiai, A. M. Garkūnai, P. St. Kano
pos, P. Vit4s, M. Pike, J. B. Sadaus
kai, L. E. Klevai, St. Matulionis, 
Al. A. Patamsis, Z. ir P. Didžba- 
liai, V. Narkevičius, J. E. Bersė- 
nai ir šeima; $5: L. D. Mačikūnai, 
V. Kėžinaitis, V. Venckevičius; $1: 
J. Jasimas.

Tautos Fondo atstovybė reiškia 
visiems aukotojams padėką. Ve- 
lionies žmonai našlei Magdale
nai, dukrai Vidai, žentui Paul Ma
zo, dukroms — Danutei, Nijolei, 
Rūtai, sūnui Algirdui, visiems 
vaikaičiams bei visiems artimie
siems liūdesio ir skausmo valan
doje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą -

Tautos Fondo atstovybė 
Hamiltone

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems už mums 

suruoštą malonią staigmeną — 
vaišes naujame mūsų name. Ypa
tinga padėka organizatoriams 
— p.p. Reginai ir Rimui Bagdo
nams. Dėkojame savo mamai J. 
Saunorienei, savo vaikams Gedi
minui, Raimondai ir Eligijui. Dė
kojame bičiuliams P. G. Breichma- 
nams, K. D. Čerškams, A. Čerškie- 
nei, M. D. Jonikams, V. Jasinevi- 
čiui, J. G. Kažemėkams, J. A. Kši- 
vickiams, B. I. Kronams, J. L. 
Kriaučiūnams, E. E. Kudaboms, V. 
I. Mačikūnams, L. D. Mačikūnams, 
P. M. Mariams, V. J. Pilkauskams, 
V. O. Pulkauninkams, S. S. Rakš- 
čiams, P. Z. Sakalams, Z. A. Stanai- 
čiams, J. Svilui, J. T. Vilimams.

Nuoširdus ačiū visiems už do
vanas ir gražius linkėjimus.

Sofija ir Algis Saunoriai

St. Catharines, Ont.
MŪSŲ MALDOS NAMAI PUO

ŠIAMI iš vidaus ir lauko. Nema
žas parapijiečių skaičius yra įsi
traukęs į vienuolyno remontavimo 
bei gražinimo darbus. Net įvai
rūs paveikslai, pasak klebono, 
geriau atrodo ant naujai išdažy
tų sienų. Nekopijuoti, bet savų 
sukurti paveikslai. Visi origina
lai. Šv. Pranciškus ir Šv. Kazimie
ras — natūralaus dydžio, o korido
riuje prie^ėjimo net dar didesni. 
Ir amžius jų jau beveik 20 metų!

Pertvarkomas ir vienuolyno so
delis, kuriame yra ir mūsų Lais
vės paminklas. Buvo čia pradžio
je ir amžina liepsna įtaisyta. Da
bar nebėra, nes gal nepraktiška. 
Prie Laisvės paminklo vyksta svar
biausios tautinės iškilmės. Nėra 
abejonės, kad laikui bėgant ši 
vieta taps mūsų visos veiklos cent
ru. Graži vieta. Maldos namai iš 
lauko ir vidaus suprojektuoti žy

maus architekto dr. A. Kulpos. Ši 
vieta ne turtais graži, bet lietu
viškom širdim.

GEGUŽINĖS PAMALDOS nebu
vo užmirštos bent sekmadieniais. 
Gražiai skambėjo Marijos garbei 
giesmės, taip gyvai primenan
čios gegužines pamaldas laisvo
je, nepriklausomoje Lietuvoje. 
Čia įvyko ir gražus Motinos Die
nos paminėjimas.

MŪSŲ MALDOS NAMŲ remon
tui Kazimiera ir Petras Šukiai 
paaukojo $300.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS pra
sidėjo gegužės 21 d. ir baigsis bir
želio 5 d. Dalyvauja ir lietuviai. 
“Miss Lithuanian Community” — 
Rasa Zubrickaitė. Gegužės 28 d. 
įvyko “Lithuanian Open House”.

Kur.

Sudbury, Ontario
SIBIRINIAI TRĖMIMAI bus 

paminėti birželio 12, sekmadienį, 
7 v.v., bendromis baltiečių pamal
domis St. Andrew’s Place, 111 
Larch St. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti.

KLB Sudburio apylinkės valdyba

Winnipeg, Manitoba
ĮSTEIGTA tarpkultūrė taryba. Kai kitur jau veikia daugia- 

kultūrės tarybos, Manitobos pro
vincijoje įsteigta tarpkultūrė ta
ryba, apimanti įvairias tautines 
grupes. Provincinės vyriausybės 
rūpesčiu š. m. balandžio 22-24 d. 
d. Winnipege įvyko suvažiavimas, 
kuriame ir buvo sudaryta minėto
ji taryba. Manitobos kultūros mi- 
nisteris E. Kostyra, lenkų kilmės, 
pareiškė, kad ši taryba turi rū
pintis tautinių grupių kultūrine 
veikla.

Balandžio 23 d. vienas semina
ras buvo skirtas kultūros ir kil
mės reikalams. Profesorė Stella 
Hyniuk kalbėjo apie savo tauti
nės kultūros svarbą bei jos išlai
kymo galimybes Manitoboje, savo 
praeities pažinimą. Pasak jos, 
tautinės grupės, kaip pvz. ukrai
niečių, latvių ii' lietuvių, turi 
stengtis išlaikyti savo kultūrą, 
nes ji gali visai išnykti. Tam tiks
lui esą reikia rinkti dokumentaci
ją apie ateivių veiklą, rengti pa
skaitas, skaityti savo spaudą ir 
t.t.

Nadia Briley iš provincijos kul
tūros departamento, pabrėžusi 
savo šaknų pažinimą, ragino glau
džiau bendrauti su kitom tauti
nėm grupėm, negyventi izoliacijo
je, kad vieni kitus pažintų ir vie
ni kitiem padėtų ir suprastų.

Šis Manitobos vyriausybės žings
nis yra girtinas. Jis ypač naudin
gas mažesnėm grupėm, kurios iki 
šiol neturėjo tiesioginio ryšio su 
provincijos vyriausybe.

Suvažiavimas baigėsi balandžio 
24 d. rinkimais atstovų į tarybą. 
Suvažiavimo dalyviai buvo pa
kviesti aplankyti tarpkultūrės 
rankdarbių parodos, surengtos 
tame pačiame viešbutyje “North
star Inn”. Joje dalyvavo meninin
kai ir amatininkai iš visos Mani
tobos. Malonu buvo matyti daly
vaujant ir Teklę Timmermanienę 
su Aldona Jančinkaite. Jos, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
demonstravo siuvinėjimą ir juos
tų audimą.

Niekas neišlaikys mūsų kilmės 
bei tautybės, jei mes patys nesi
stengsime. Norint būti geru mani- 
tobiečiu ir kanadiečiu, visų pir
ma reikia būti geru lietuviu.

G. Bugailiškis

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

London, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėji

mas įvyks birželio 12, sekmadie
nį. Prasidės 11 v.r. Šiluvos Mari
jos šventovėje pamaldomis už žu
vusius. Oficialus minėjimas — 
Viktorijos parke 12.30 v.p.p. Iš
vemtiesiems pagerbti bus padė
tas vainikas prie paminklo. Mi
nėjimą rengia KLB apylinkės val
dyba. Koresp.

SKUBIAI REIKALINGOS LĖ
ŠOS “TAURUI”. Turėti 60 narių 
sporto klubą mažos apylinkės są
lygose yra neeilinis laimėjimas. 
Grasinanti aplinkybė — lėšų sto
ka. Todėl pradedamas klubui pa
remti lėšų telkimo vajus. Londono 
ir apylinkių visuomenė kviečia
ma nuoširdžiai paremti jaunimo 
pastangas. Paaukojusieji $25 ir 
daugiau laikomi rėmėjais, pa
aukojusieji $50 ir daugiau — me
cenatais ir įleidžiami nemoka
mai į visas “Tauro” rengiamas 
rungtynes. Aukas prašoma įteik
ti A. Petrašiūnui sekmadieniais 
po 11 v. pamaldų arba siųsti šiuo 
adresu: A. Petrašiūnas, 54 Hydro 
St., London, Ont, N5Z 2H4. Jo tel. 
informacijai 451-6493.

• Skaitytojas tegul nemano, kad 
norima “apiplėšti” lietuvių visuo
menės kišenes. Anaiptol! Kiekvie
nas žaidėjas mokėjo po gana stam
bią sumą. Keliaudami žaidėjai pa
tys apmoka benziną, dalį unifor
mų ir kitas panašias išlaidas. Taip 
pat prašoma paramos ir iš įvairių 
kanadiečių institucijų. Tik bend
ros visų pastangos galės užtikrin
ti klubo tęstinumą ir pažangą.

Mes dažnai raginame jaunimą 
glaustis prie lietuvių, bet kai prie 
lietuvių besiglaudžiantis jauni
mas paprašo pagalbos, vienas ki
tas mūsų . . . pasakome: “Šį kartą 
apsieikite be manęs”. Kaikurie 
save mėgina pateisinti tuo, kad 
sportas esąs perbrangus dalykas 
arba ... mažai kam (ypač lietu
vybės išlaikymui) naudingas ir 
t.t. Dabar viskas yra brangu. Pi
gių dalykų nebėra. Sporto klubo 
veikla nėra jau tokia beprasmė. 
Gal didžiausias sporto organiza
cijos pliusas yra tas, kad čia turi 
progos į lietuvišką ratelį įsijung
ti tas jaunimas, kuris negali ar ne
nori šokti ar dainuoti. Taip ir da
bartinėse klubo gretose turime 
berniukų, kurie nėra matę dides
nio lietuvių būrio, nėra dalyva
vę jokioje lietuvių organizacijo
je ir tt. Dabar jie pirmą kartą 
įsijungė į šį lietuvišką sambūrį, 
susidraugauja su lietuviais, dau
giau sužino apie liet, veiklą ir 
t.t. Kai tekdavo dalyvauti lietuvy
bės išlaikymui skirtose jaunimo 
svarstybose, į klausimą, ko jauni
mas šioje srityje nori iš vyresnio
sios kartos — visos ir visi jaunuo
liai atsakydavo vienodai: “Mažiau 
dirigavimo ir daugiau jaunimo 
prašomos pagalbos!” Vyresnioji 
karta buvo linkusi daryti atvirkš
čiai.

Stebuklų negalima tikėtis. Tik 
pradėjęs veikti klubas kol kas tu
rės daugiau pralaimėjimų, negu 
laimėjimų. Didžiosiose apylinkė
se yra daug didesnės žaidėjų pa
sirinkimo galimybės, lėšų ištek
liai. Jų žaidėjai yra treniravęsi 
eilę metų ir ištisą 1982-83 m. se
zoną, o “Taurui” — tik pati pra
džia. Tačiau turime pajėgių ir šau
nių vyrų, pilnų entuziazmo. Dėlto 
ir stipriosios didžiųjų apylin
kių komandos ateityje turės su 
“Tauru” rimčiau skaitytis.

Š. m. rudenį Londone per Lie
tuvių Dienas spalio 8 įvyks net du 
įdomūs turnyrai. Visiems londo- 
niškiams ir rodniškiams bus malo
niau, kad jų vienetai galės tinka
miau pasireikšti. Todėl skubiai 
reikalingos lėšos treniruotėms ir 
rungtynėms! Tad nuoširdžiai pa
remkime taip gražiai prasiveržu
sį jaunimo entuziazmą.

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

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

JA Valstybės
Spaudoje plačiai nuskambėjo 

Valdas Adamkus, vadovaujan
tis penktajam JAV gamtosaugos 
distriktui, kuris apima šešias 
Didžiųjų ežerų valstijas. Miči
gano ežero federacija jam pa
skyrė Rachel Carson vardo 1983 
m. žymenį už jo pastangas ap
valyti šio ežero Waukegano uos
tui. JAV gamtosaugos tarybai V. 
Adamkus priklauso nuo 1971 m. 
Penktojo distrikto viršininku jį 
paskyrė prez. R. Reaganas. Žy
muo V. Adamkui buvo įteiktas 
gegužės 2 d. Čikagos jacktklu- 
bo patalpose.

Etninių grupių reikalams skir
toje konferencijoje Vašingto
ne balandžio 29 d. lietuviams 
atstovavd Religinės Lietuvių 
Katalikų Šalpos reikalų vedėjas 
kun. K. Pugevičius ir bendradar
bė M. Skabeikienė. Diskusi
jose ir pranešimuose buvo gvil
denami etninių grupių rūpes
čiai JAV.

Tautinių šokių ansamblis 
“Grandis” specialiu vakaru Či
kagos Jaunimo Centre balan
džio 30 d. atšventė savo veiklos 
dvidešimtmetį. Tėvų komiteto 
vardu kalbėjo vicepirm. B. Ja
saitienė, su ansamblio nueitu 
keliu supažindino buvusio gran
dies D. Dumbrienė ir J. Budrie
nė. Pirmą savo repeticiją “Gran
dis” turėjo 1963 m. gruodžio 2 d. 
Ansambliui visą laiką vadovau
ja jo steigėja Irena Smieliaus- 
kienė. Perjos rankas perėjo šim
tai jaunuolių, grandiečiai sukū
rė 18 lietuviškų šeimų. Lig šiol 
“Grandis” turėjo 282 pasirody
mus, gastroliavo P. Amerikoje ir 
Australijoje. Sukakties proga 
“Grandį” sveikino: generalinės 
Lietuvos konsulės J. Daužvar- 
dienės vardu — vicekonsule M. 
Kraučūnienė, globėjai I. ir dr. L. 
Kriaučeliūnai, JAV LB kraš
to valdybos pirm. dr. A. Butkus. 
Meninė dalis buvo pradėta D. 
Bindokienės parašytomis “Lie
tuviškomis Užgavėnėmis”, ku
rias režisavo “Antro kaimo” ak
torius J. Kapačinskas, suvaidi
no grupė ansambliečių. Koncer
tinė dalis užbaigta dvylikos 
tautinių ir stilizuotų šokių py 
ne “Trenk polkutę”. Jai pana 
dota J. Lingio, J. Gudavičia 
I. Smieliauskienės choreogra 
fija, J. Švedo, J. Gaižausko, A". 
Balčiūno ir A. Aleksio muzika.

Argentina
Argentinos Lietuvių Organiza

cijų ir Spaudos Tarybos posėdyje 
buvo aptartas PLB valdybos 
vicepirm. V. Kleizos laiškas, 
susietas su atstovų pasiuntimu 
į seimą Čikagoje ir ten numato
mu P. Amerikos LB pirmininkų 
pasitarimu. Iš laiško paaiškė
jo, kad atstovų kelionei PLB val
dyba yra paskyrusi $5.000. ALOS 
Taryba kelionei į Čikagą pa
tvirtino: savo pirmininką ir SLA 
atstovą Leopoldą Stankevičių, 
Rosario LB atstovą kun. Juozą 
Margį, MIC, ir Lietuvių Centr 
atstovą Julių Mičiūdą. Anksčia 
buvo daugiau kandidatų, b 
kiti atsisakė kelionės, palik 
darni tik šią trijulę. P. Ameri
kos LB pirmininkų pasitarimui 
Čikagoje pasiūlyta birželio 25, 
šeštadienis. Jo temos turėtų 
liesti jaunimą, lietuvišką švie
timą, kultūrinius mainus.

Australija
ALB krašto valdyba 1982 m. 

gruodžio 29 d. posėdyje patvir
tino mažos ALB Kanberos apy
linkės pageidavimą, kad 1984 m. 
Lietuvių Dienos būtų pirmą kar
tą surengtos Australijos sosti
nėje. Dienoms, kurios rengia
mos kas dveji metai, lig šiol bū
davo pasirenkami daugiausia 
lietuvių turintys Adelaidės, Mel
burno ir Sydnėjaus miestai. Ma
žoji Kanberos lietuvių koloni
ja jau pradėjo ruošos darbus. 
Koordinacinį rengėjų komite
tą sudarė: pirm. Viktoras Marti
šius, vicepirm. Algis Brūzga, 
sekr. Audronė Kovalskienė, ižd. 
Gediminas Andruška, informa
cijos vadovas J. Kovalskis. Atski
riems renginiams sutiko vado
vauti: dainų šventei — L. Žilins
kienė, tautinių šokių šventei — 
G. Genys, vaikų ir jaunimo pasi
rodymui — R. Mauragienė, teat
ro ir filmų vakarui — K. Keme- 
žys, meno parodoms — A. Stepa- 
nienė, oficialiai daliai — A. Ste- 
panas. Nors Lietuvių Dienos 
Kanberoje įvyks tik 1984 m. pa
baigoje, jau yra sudaryta provi
zorinė programa, užsakytos sa
lės, sporto stadijonas, pasiųs
tas finansinės paramos prašy
mas valdžios įstaigoms.

A. a. dr. Algirdas Ivinskis, pa
kirstas vėžio ligos, gegužės 26 d. 
mirė Newcastle miesto ligoni
nėje. Velionis buvo gimęs 1931 
m. balandžio 30 d. Kaune. Žymu
sis istorikas prof. dr. Zenonas 
Ivinskis buvo jo dėdė. Gimnazi
ją lankė pokarinėje V. Vokieti

joje, Australijon atvyko 1949 m. 
Atlikęs sutartį, studijavo klini
kinę psichologiją, gaudamas ba
kalauro, magistro ir pagaliau 
filosofijos daktaro laipsnius. 
Dirbo vyr. dėstytoju Newcastle 
universiteto psichologijos fakul
tete. Jo pastangomis universi
tete buvo įsteigta eksperimenti
nė gyvūnų laboratorija. Velio
nis dr. A. Ivinskis ypač domėjo
si medicininės bei evoliucinės 
psichologijos sritimi, ruošė bū
rį jaunų tyrinėtojų, buvo pa
skelbęs daug mokslinių straips
nių. Atsisveikinimas su velio
niu balandžio 29 d. įvyko New
castle krematoriumo koplyčio
je. Religines apeigas atliko 
universiteto kapelionas, pa
grindinį žodį tarė prof. K. Dies- 
selis. Giliame liūdesyje liko 
žmona Jūratė, dukros Vida ir 
Marina, motina Marija, brolis 
Vidas ir kiti giminės.

Britanija
A. a. Antanas Repšys, 57 metų 

amžiaus, balandžio 3 d. mirė 
nuo širdies priepuolio Stoke-on- 
Trent miesto ligoninėje. Velio
nis buvo augštaitis, mokęsis Ute
nos gimnazijoje. Pokaryje gyve
no Greveno sotvykloje, pasižy
mėjo sportinėje veikloje. Brita- 
nijon atvyko 1947 m. kaip žemės 
ūkio darbininkas. Vėliau baigė 
angliakasių mokyklą Ročdalėje, 
dirbo pietinėje Anglijoje. Į 
Stoke-on-Trent anglies kasyk
las įsijungė 1953 m. Čia buvo 
sužeistas griūties 1976 m. ir dėl 
paplogėjusios sveikatos 1979 m. 
turėjo pasitraukti iš darbo. Pa
laidotas balandžio 13 d. Biddul- 
pho kapinėse. Religines apeigas 
atliko kun. Bryanas. Stoke-on- 
Trent ir Newcastle lietuvių var
du atsisveikino DBLS skyriaus 
pirm. V. Dargis. Jis priminė ve- 
lionies veiklą šio skyriaus or
ganizavime, skautų stovyklų 
rengime Headley parke. Buvo 
pareikštos užuojautos žmonai 
Stasei, sūnui Juozui, dukroms 
Janinai ir Laimai, Lietuvoje pa
silikusioms seserims.

rancūzija
Prancūzijos Lietuvių Bendruo

menės valdybą šiais metais su
daro: pirm. J. Tomkus, vicepir
mininkas ir sekr. Ž. Mikšys, ižd. 
R. Vaiciekauskas. Ji rūpinasi 
ryšių palaikymu tarp savo na
rių, leisdama biuletenį prancū
zų kalba, religinių ir tautinių 
šokių rengimu, informacija apie 
Lietuvą kitataučių eilėse. Pa
saulio Lietuvių Dienose Čika
goje Prancūzijos lietuviams 
atstovaus Ričardas Bačkis_ ir
Jolanta VaTfaitytė^Goutt. Jau
nimo kongrese-dalyvaus — J. 
Vaičaitytė-Goutt, Vytautas Bač- 
kis7 Vincentas GaTlTus. Sibiri- 
niai trėmimai bus paminėti spe
cialiu renginiu birželio 5 d. Ma- 
sįllon mokyklos salėje. .

Lietuvių Katalikų Misija, va
dovaujama kun. J. Petrošiaus, 
atsiliepdama į gautus prašymus, 
yra parūpinusi informacijų apie 
Lietuvą prancūzų spaudai, radi
jui ir televizijai.

A. a. Povilas Baublys mirė š. 
m. kovo 8 d. Willefranche-sur- 
Mer. Paliko liūdinčią žmoną Da
nutę. Serga — sesuo Rita, K. Da
nilevičiūtė, O. Norkaitė, O. Jasi- 
nevičiūtė-Matvienko.

Vienuolinio gyveninio 50 metų 
sukaktį gegužės 10 d. Yvetote 
atšventė sesuo Ona, sesuo Sta
nislova ją švęs birželio 18 d. Pa
ryžiuje.

Vokietija
VLB Muenstcrio apylinkės 

veikla buvo nutrūkusi dauge
lį metų. Ji vėl atgaivinta 1982 m. 
gruodžio 25 d. sušauktu narių su
sirikimu, kurį teko laikyti stei
giamuoju. Pirmininkavo Domi
ninką Gotšalkienė, sekretoriavo 
gydytoja Dana Gotšalkaitė. Po 
ilgos pertraukos VLB Muenste- 
rio apylinkės valdybon išrink
ti: pirm. — Mečys Kiužauskas iš 
Warendorfo, vicepirm. ir ižd. — 
gydytoja D. Gotšalkaitė iš Muen- 
sterio. Kontrolierėmis sutiko 
būti gydytoja Ira Gotšalkaitė ir 
Irma Mauzienė. Buvo pasisakyta 
už naujų narių telkimą, organi
zuotą lietuvišką veiklą.

Kun. Petras Girčius, sužeis
tas automobilio nelaimėje, Ve
lykų šventes turėjo praleisti li
goninėje. Dabar jau grįžo į sa
vo pareigas vokiečių parapijo
je ir senelių prieglaudoje Bad 
Laere.

A. a. Jadvyga Matulaitytė-Me- 
lenbergienė, gimusi 1914 m. rug
pjūčio 31 d. Odesoje, mirė š. m. 
kovo 28 d. Heidėje. Pasižymėjo 
kaip dainininkė ir šokėja, iš
augino šešis vaikus. Palaidota 
Rendsburgo kapinėse prie Kie- 
lio kanalo, dalyvaujant vyrui, 
vaikams ir artimiesiems. Apei
gas atliko kun. V. Šarka.



Taip balsuosime V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese! Dalis JAV ir Kanados lietuvių jaunimo atstovų Kleve- 
lande susipažino su būsima balsavimo tvarka Nuotr. K. Veselkaitės

Vakarai jaunimo kongreso stovykloje

Redaguoja Kutą Girdauskaitė

Jaunimas Lietuvoje ir Amerikoje
Studentų pokalbis su Lietuvoje gyvenusia viešnia

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte buvo pasikvie
tę viešnią, gyvenusią Lietuvo
je. Ji atsakinėjo į studentą 
klausimus. Čia pateikiame at
sakymus. Red.

— Kaip su tikėjimu Lie
tuvoje?

— Religinis atgimimas yra 
Lietuvoje prasidėjęs gana pla
čiu mastu. Jis eina dviem ša
kom. Viena veda į konfesinį 
atgimimą Kataliką Bažnyčios 
ribose, kita veda į mistinę, 
nekonfesinę, pačią dvasioje 
sukurtą dievybę.

— Kokį palyginimą galėtu
mėte padaryti tarp kultūrinio 
Lietuvos ir Š. Amerikos gyve
nimo?

— Kultūrinis Amerikos gyve
nimas didelio įspūdžio man 
nepadarė. Man rodosi, kad kul
tūrininkai čia ne tiek stengiasi 
parodyti savo kultūrinį gyveni
mą, kiek uždirbti pinigą. Kon
krečiu pavyzdžiu paminėsiu 
teatrą. Amerikos aktorius į 
savo darbą mažai teįdeda šir
dies. Tą jausmo trūkumą reži- 
soriai stengiasi užmaskuoti 
puikiais drabužiais, dekora
cijomis, šviesomis ir kitokia 
butaforija.

— Kiek jums pažįstama Lie
tuvos mokykla ir koks galėtų 
būti palyginimas?

— Palyginimui gal galėčiau 
sustoti prie pažymią. Lietuvo
je yra du pagrindiniai pažy
miai: už mokslą ir elgesį. Ant
rasis yra žymiai svarbesnis už 
pirmąjį ir yra mažinamas už 
“nusikaltimus” partijos lini
jai: už nedalyvavimą komjau
nime, už ėjimą į pamaldas, 
skaitymą nelegalios literatū
ros ir tautinę veiklą. Nesuma
žinto elgesio pažymio išlaiky
mas yra labai svarbus perei
nant iš klasės į klasę, baigiant, 
mokyklą, padavus prašymą to
liau studijuoti. Kandidatą su 
stipriau sumažintu elgesio pa
žymiu universitetai visai ne
priima.

Į gimnazijos kūno kultūros 
kursą įeina ir karinis paren
gimas. Pvz. visi mokiniai, ber
niukai ir mergaitės, turi iš
mokti vartoti karišką automa
tinį AK-47 šautuvą, jį išardyti 
per 15 sekundžių ir sudėti per 
28 sekundes.

— Užsiminėte apie skaitymą. 
Ką Lietuvos jaunimas mėgsta 
skaityti?

— Skaitytą, jeigu turėtą, įvai
rias draudžiamas knygas, ypač 
Lietuvos istoriją, nesugadintą, 
faktišką. Skaito ir “Kroniką” 
bei kitokią pogrindžio spaudą. 
Gerą knygą taip trūksta, kad 
jos eina per rankas. Kartais 
bandoma kolektyviai skaityti 
susimetus į būrelį, bet tai pa
vojingas dalykas. Todėl kai va
žiuojate į Lietuvą, vežkite 
jiems gerą skaitinią.

t-7 Ar būtinai reikia įstoti į 
komjaunimą?

— Niekas tavęs to ir neklau
sia. Mokytojai verčiami žiūrė
ti, kad ją mokiniai būtą kom
jaunime ar pijonieriuose, o 
mokytojus verčia partija, gra
sindama pažeminti ar atleisti 
iš darbo. Taigi mokytojai vai
kus ir surašo.

— Atrodo, kad Lietuvoje vy
rauja tarpusavio nepasitikėji
mo nuotaika?

— Taip, nepasitikėjimas yra 
didelis, nes niekad nežinai, 
ar tu nekalbi su šnipu. Net ta
vo draugas gali būti šnipas. 
Antra vertus, centralizuota 
rezistencija yra palaužta, 
kaip ir neegzistuojanti. Yra 
pavienią drąsuolią, bet kažin 
ar tai pasiekia tikslą, o žmo
gus sau pakenkia.

— Kas žinoma Lietuvoje apie 
laisvąjį pasaulį?

— O, tos žinios pasiekia savo 
keliais. Reikia mokėti skaity
ti ir pačią komunistą laikraš
čius. Mes, pavyzdžiui, gana ge
rai žinojome apie Afganistano 
karą ir įvykius Lenkijoje, ne
žiūrint viešosios televizijos 
pasakojimą, kad ten viskas ge
rai.

— Kokia yra Lietuvos jau
nimo pažiūra į mus?

— Jie labai norėtą susiraši
nėti su jumis, bet tas kažkaip 
nevyksta. Nesant ryšio, daugu
mas pradeda manyti, kad jūs 
tuo reikalu nieko nedarote ir 
jais nebesirūpinate.

— Kaip Lietuvos jaunimas 
praleidžia laisvalaikį?

— Kaip jau sakiau, vienas 
įdomesnią dalykų yra knygų 
skaitymas. Be to, jaunimas 
eina į teatrus ir kino teat-

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
STUDIJŲ DIENŲ ir kongreso 

dalies Kanadoje techninės ruošos 
komitetas savo darbą pradėjo 1982. 
XI.29. Komisiją sudaro: pirm. Lai
ma Beržinytė, ižd. Gražina Ignai- 
tytė, sekr. Audra Beržinytė, trans- 
portacijai Gailius Senkevičius, pro
tokolų sekr. Danutė Valaitytė- 
Yaeger, ekskursijoms Raimundas 
Smoiskis, meno projektui Dana 
Lukavičiūtė.

STUDIJŲ DIENŲ KOMISIJA rū
pinasi nakvynėmis ir maistu 
120 atstovų, 40 stebėtojų, 11 as
menų štabui ir iš anksto užsire
gistravusiems spaudos atstovams, 
paskaitininkams, PLJS valdybai ir 
1.1, Trento universitete, Peterbo
rough, Ontario, bus užimti 8 “na
mai”, kuriuose telpa po 25 asmenis. 
Planuojama paskirstyti atstovus 
iš įvairių kraštų į vieną “namą”. 
Kiekvienas “namas” išsirinks savo 
seniūną, kuris palaikys ryšį su 
štabu.

Spaudos atstovams bus parūpin
tas atskiras darbo kambarys su 
rašomom mašinėlėm, kurias bus 
galima gauti iš raštinės.

Kiekvienas kambarys bei suėji
mo vieta universitete gaus naują 
lietuvišką vardą. Vardus komisi
ja sugalvojo naudodamasi lietu
vių liaudies pasakomis. Štai na
mų vardai: Birutės kalnas, Eglės 
rūmai, Juodvarnių urvas, Papar
čių pelkė, Perkūno namai, Lau
mių namai, Plungės pilis ir t.t. 
Salės: Saulės, Mėnulio ir Vėjo me
nės. Suvažiavimo sesijoms salė: 
Katilas. Per visas 10 studijų die
nų ant sienų valgykloje bei kori
doriuose bus iškabintos lietuviš
kos patarlės bei mįslės.

VAIKŲ MENO PROJEKTAS. Ba
landžio 15 d. baigėsi terminas li
tuanistinių mokyklų Kanadoje mo
kiniams pateikti savo darbus, ku
riais atvaizduoja būdus, kaip in
formuoti iš kitų kraštų atvykusius 
svečius apie lietuvius Kanadoje ir 
Kanadą. Gauta per 150 darbų iš 
įvairių mokyklų. Premijas ruošia 
Giedrė Čepaitytė Toronte. Premijos 

rus, tik į juos sunku gauti 
bilietus, jeigu ko nors iš anks
to nepaperki. Na, žinoma, jau
nimas lieka jaunimu, tad ir 
pasilinksmina, pašoka, išge
ria (gal net nemažai).

— Kaip su maistu Lietuvoje?
— Lietuva yra viduryje tarp 

didžiųjų sovietų miestų ir di
džiųjų plotų. Didesni miestai, 
kaip Leningradas ir Maskva, 
maitinami geriau, bet tolimes
ni kraštai maitinami tiek žy
miai blogiau, kad tiesiog kar
tais sunku suprasti, kaip tie 
žmonės nemiršta badu. Lietu
voje taip pat tenka pastovėti 
eilėse prie maisto krautuvių. 
Kartais ėilės gale tenka nu
sivilti, kai praneša, kad mė
sa yra išparduota.

— Ar siuntiniai iš užsienio 
gaunami tvarkingai?

— Jeigu gaunate pakvitavi
mą, kad adresatas siuntinį ga
vo, tai dar nereiškia, kad ga
vo tokį, kokį jūs buvote išsiun
tę. Dažnai pasitaiko, kad jo 
turinys būna pakeistas, pavyz
džiui, vietoje siųstų naujų dra
bužių įdeda vietinius, net kar
tais jau vartotus.

— Kaip su darbais?
— Oficialiai skelbiama, kad 

Sovietą Sąjungoje bedarbių 
nėra, bet tai tik propaganda.

bus įteiktos per kongreso savait
galį Toronte. GJP

Jums Lietuvoje!
JAV ir Kanados lietuviu jau
nimo atstovu suvažiavimo Kle- 

velande 1983.III.19-20
NUTARIMAI:

1. Suvažiavimas sveikina kovo
jantį Lietuvos jaunimą. Mes pilnai 
solidarizuojame su jumis ir jūsų 
kova už tautinę ir religinę laisvę, 
žmogaus ir civilines teises. Mes 
esame su jumis. Šiame suvažiavime 
mes ruošiamės V Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui. Šį kongresą 
dedikuojame jums ir jūsų kovai. 
Kreipiamės į viso pasaulio lietu
vių jaunimą Lietuvoje ir kitur, 
kuris yra atitolęs nuo lietuvių 
tautos sunkios kovos už laisvę, ir 
raginame juos prisidėti su pilnu 
entuziazmu prie šios garbingos 
kovos.

2. Suvažiavimas reiškia protes
tą prieš kun. Alfonso Svarinsko 
suėmimą. Suvažiavimas yra paruo
šęs peticijas JAV-bių ir Kanados 
užsienių reikalų ministerijoms, 
reikalaudamas, kad šios ministe
rijos pareikštų greitą ir griežtą 
protestą sovietų valdžiai prieš šį 
suėmimą. Esame paruošę peticiją 
Sovietų Sąjungos KP-jos generali
niam sekretoriui, reikalaujančią 
laisvės kun. A. Svarinskui.

Suvažiavimas sveikina kun. A. 
Svarinską ir linki jam ištvermės 
sunkiuose dabarties varguose.

3. Suvažiavimas reiškia protes
tą prieš JAV “Office of Special 
Investigations” kolaboraciją su 
KGB Amerikos lietuvių persekio
jime ir siunčia protesto peticiją 
JAV teisingumo sekretoriui W. 
French Smith, reikalaujančią, 
kad ši kolaboracija būtų tuojau 
sustabdyta.

4. Suvažiavimas sveikina PL- 
B-ės, JAV LB-ės, KLB-ės valdy
bas ir reiškia ypatingą padėką 
JAV LB-ės pirmininkui dr. A. But
kui už dalyvavimą suvažiavime.

Kongreso stovykla artėja, 
ir stovyklos komitetas kruopš
čiai dirba, kad stovyklos die
notvarkė būtų smagi visiem da- 
lyvaujantiem. Kiekviena sto
vyklos diena bus skirta kuriam 
nors Lietuvos istorijos laiko
tarpiui. Vakaro programos 
taip pat bus surištos su die
nos tema. Kviečiam visus sto
vyklautojus pasiskaityti vaka
ro programų planus, kad galė
tumėte įsijungti į šias progra
mas.

Pirmadienis, liepos 4, ATI
DARYMAS, 8 v.v. Atidarymo 
vakare bus susipažinimo žai
dimas kiekvienoje pastovyk- 
lėje. — 8.30 v.v. bus vaidini
mai, atliekami kraštų atsto
vų. Kiekvienas kraštas turės 
įtikinti tokį '‘broliuką ir se
sutę”, turintį nuostabų kiau
šinį, persikelti į jų kraštą. 
Koks bus parinktasis kraštas? 
Reikės dalyvauti stovykloje! 
— 10 v.v. — šokiai. Gros Romo 
Strimaičio orkestras “Muzika”.

Antradienis, liepos 5, LIE
TUVIŲ KILMĖS DIENA. 8 v.v. 
“Antras kaimas” atliks humo
ristinę programą, kurion 
įjungs keletą episodų iš seno
vės Lietuvos. 10 v.v. — vidur
amžių laužas, rengiamas kara
liaus Mindaugo ir jo žmonos 
Mortos. Vaidila ir vaidilutės 
saugos laužą. Pastovyklės at
žygiuos kaip kunigaikštijos 
su herbais ir šūkiais. Laužas 
vyks istorine eiga. Ar bus at
kurtos Kęstučio laidotuvės? 
Reikės dalyvauti stovykloje!

Trečiadienis, liepos 6, TAU
TINIO ATGIMIMO DIENA, 8 
v.v. “Grandinėlė”, tautinių 
šokių grupė, dalinsis savo 
talentais su stovyklos jauni
mu. — 10 v.v. Romas Šležas ro
dys Lietuvos skaidrią montažą.

Ketvirtadienis, liepos 7, 
LAISVOSIOS LIETUVOS DIE
NA, 4.30 v.p.p. sporto 
piado atkūrimas. Pastovyklės 
sudarys savo rinktines koman
das. Bus iškilmingas paradas,
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Kas man svarbu?
Rašo Toronto Maironio mokyklos X skyriaus mokiniai, 

1983 metų abiturientai

Ar lietuviškumas bus svar
bus ir reikalingas mano gyveni
me po dvidešimt ar daugiau 
metų ? Ar tu turi kokį tikslą, ku
ris padeda išlaikyti lietuvių 
kalbą, raštą ir kultūrą ?

Šie klausmai labai dažnai 
pateikiami jaunesnio amžiaus 
žmonėms. Mano atsakymai yra 
paprasti. Aš manau, kad žmo
gaus gyvenimas susideda iš 
to, ką jis nori į jį įdėti. Jeigu 
jis išlaiko lietuvybę dešimt, 
dvidešimt ar daugiau metų, 
reiškia, kad jam ji yra svarbi. 
Juo ilgiau ją išlaiko, juo jam 
bus brangesnė, nes tai jį atski
ria nuo visų kitų žmonių. Užau
gęs tas asmuo galės ją perduo
ti savo vaikams kaip brangią 
dovaną.

Lietuviškumas, mano nuo
mone, yra panašus į seną pi
nigą. Juo ilgiau jis yra išlaiko
mas šeimoje, juo labiau kyla 
jo vertė. Jeigu vienas šeimos 
narys pameta tą pinigą, jo ver
tė sumažėja. Mes išlaikom lie
tuviškumą ne tik sau, bet ir 
visiems kitiems, kurie po mū
sų ateis ir stengsis taip pat 
jį išlaikyti. Pavyzdžiui, tas 
žmogus, kuris pametė pinigą, 
ne tik sau padarė žalą, bet ir 
kitiems, kurie tą pinigą sau
gojo ir stengėsi išlaikyti šei
moje. Todėl yra svarbu, kad 
mes dabar lankytume lietuviš
kas mokyklas, tautinių šokių 
grupes ir kitas organizacijas, 
kad turėtume progos dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Lietu
vių kalba yra viena seniausių 
Europos kalbų. Yra mūsų visų 
lietuvių pareiga išlaikyti tą 
brangią dovaną ir ją pratęsti 
ateinantiems amžiams.

Tadas Slivinskas
Lietuvių šeimoms lietuviš

kumas yra pareigos reikalas. 
Tėvams gal svarbu, kad jų vai
kai žinotų apie Lietuvą ir ją 
mylėtų bei mokėtų jos kalbą. 
Tėvams yra svarbi lietuvių tau
ta ir jos kultūra, kuri turi bū
ti perduota ir jų vaikams. Ta
čiau lietuviškumas neturėtų 
būti perduodamas per prievar
tą vaikams, jei jie to nenori. 
Tik tada tėvai bus tikrai lai
min
gi, jei vaikai laisvai norės 
mylėti Lietuvos kultūrą ir kal
bą. Mokykloje lietuviškumas 
įauga į mokinius. Kai jie užau
ga, jiems sunku mokyklą palik
ti. Gal iš pradžios jie nenorė

kuriame dalyvaus stovyklos 
chorelis, tautinių šokių gru
pės ir orkestras. Koks bus 
sportas? Norint sužinoti, rei
kės dalyvauti stovykloj! Die
ną koordinuoja Edis Razma, 
stovyklos sporto vadovas. — 
10 v.v. kongresinė kavinė. 
Stovyklautojai bus kviečiami 
atsilankyti į šią kavinę pasi
klausyti lengvos estradinės 
muzikos. Pyragai, kava ir ar
bata. Girdėsime Dolskio ir Ša- 
baniausko dainų, kurios bus at
liktos pačių stovyklautojų. 
Bus proga pašokti “fokstrotą” 
ir “tango”. Vakarą koordinuo
ja Rimas Kasputis.

Penktadienis, liepos 8, ŽMO
GAUS TEISIŲ DIENA, 8 v.v. 
kun. A. Saulaitis praves susi
kaupimo vakarą, kuris primins 
tautos tragedijos laikotarpį 
— trėmimus. Bus religinis kon
certas. Du jaunimo solistai 
atliks religines giesmes, Arū
nas Čiuberkis skaitys lietu
vių poetų eilėraščius ir ištrau
kas iš Šv. Rašto. —10 v.v. — kul
tūros vakaras. Visi stovyklau
tojai, kurie turi rimtesnius 
talentus, kviečiami dalyvauti 
šioje programoje.

Šeštadienis, TAUTINIŲ RY
ŠIŲ DIENA, 8 v.v. užbaigimo 
lauže pasirodys visi tie sto
vyklautojai, kurie iki tol ne
buvo turėję progos pasirodyti. 
Kviečiame visus su įvairiais 
talentais pasirodyti. — 10 v.v. 
užbaigimo šokiai. Gros Rimo 
Kaspučio orkestras “Romanti
ka”. Šokių metu bus suplanuo
tų staigmenų. Kokių? Norint 
sužinoti, reikės dalyvauti sto
vykloj!

Jeigu turite klausimų ar pa
siūlymų vakaro programoms, 
prašom kreiptis į Rūtą Gied
raitytę, 28952 Blissfield Dr., 
Willowick, Ohio 44094, (216) 
944-6835 arba Arūną Čiuberkį, 

Butler, Brooklyn, New
York 11231, (212) 875-3155. 
Iki pasimatymo stovykloj!

Rūta Giedraitytė

jo eiti, bet juo toliau, juo la
biau jie nori mokytis ir baig- 
t*’ Linas Medelis

Ar lietuviškumas yra parei
gos ar meilės dalykas?

Aš esu lietuvis, nes mano tė
vai gimė Lietuvoje, ir jų tėvai 
taip pat. Mūsų lietuviška kul
tūra ir mūsų tradicijos yra la
bai stiprios. Mums reikia jas 
išlaikyti, kad jos neišnyktų. 
Mūsų tikėjimas lietuviškumu 
turi būti paremtas meile lie
tuvių kalbai ir kitoms verty
bėms. Mes einame į mokyklą, 
kad suprastume, kas tos verty
bės yra, kad žinotume, kodėl 
mes šitaip gyvenam ir kalbam. 
Lietuviškumo negalima išlai
kyti prievarta — tik tikėjimu 
ir meile. Tik laisvai, savano
riškai galima tikėti ir mylėti.

Paulius Greičiūnas
Mano tėvai nori, kad aš drau

gaučiau su lietuviais ir kalbė
čiau lietuviškai, kad lietuvių 
kalba neišnyktų. Aš žinau, kad 
mano tėvai yra teisingi ir kad 
jiems svarbi yra mano laimė. 
Aš pati kartais diskriminuoju 
kitos rasės žmones, bet tada 
jaučiuos labai kalta, nes nėra 
teisinga taip daryti. Negali 
spręsti apie žmogų, jei visai 
jo nepažįsti.

Vieną kartą aš savo tėvelį 
paklausiau, ką jis manytų, jei 
aš ištekėčiau už nelietuvio. 
Jis man atsakė, kad jam labai 
nepatiktų, bet jis manęs ne
verstų tekėti už lietuvio. Pa
našiai klausiau ir mamą. Ji 
man atsakė, jai svarbu, kad 
aš būčiau laiminga ir tikrai 
tą žmogų mylėčiau.

Aš manau, kad visi žmonės 
yra vertingi, nesvarbu, kaip 
jie atrodo ar kaip elgiasi. 
Pagalvojusi aš noriu mylėti 
visus žmones todėl, kad jie 
yra ŽMONĖS.

Asta Sukauskaitė
Man yra garbė būti lietuvai

te, kaip mano tėvai ir giminės. 
Aš manau, kad yra puiku turėti 
savo kalbą ir dalyvauti lietu
viškoje veikloje. Man malonu 
eiti į lietuvišką mokyklą ir mo
kytis su draugais. Mano tėvai 
patenkinti, kad aš draugauju 
su lietuviais ir kalbu lietuviš
kai, bet jie taip pat priima 
ir kitus mano draugus, kurie 
nėra lietuviai. Man smagu būti 
su lietuviais, nes jie yra arti
mi vienas kitam. Man patinka
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Buvęs Hamiltono Vyskupo Valančiaus mokyklos vedėjas K. MILERIS 
įteikia žymenį abiturientei DANAI GRAJAUSKAITEI Nuotr. J. Miltenio

“Laisvės radijas”apie “Jaunimo Žiburius”
Amerikiečių “Radio Liberty” lie

tuvių skyrius, transliuojantis 
laidas į okupuotą Lietuvą, infor
mavo ir apie “JŽ”. Pacitavęs Vio
letos Slivinskaitės rašinį apie 
“Aušrą” dabartinėje Lietuvoje, 
sakė:

O štai ką tame pačiame “Jauni
mo Žiburių” skyrelyje rašo Toron
to lituanistinių kursų XIII klasės 
moksleivis Čuplinskas apie Basa
navičiaus “Aušrą”, įvertinęs jos 
pastangas išaugštinti Lietuvos 
praeitį ir gimtosios kalbos reikš
mę, Kanados lietuvis jaunuolis da
ro tokią išvadą: “Aušros reikšmė 
buvo ne tik didelė visuomeninia
me mūsų gyvenime, bet ir kultūri
niame. Ji turėjo lemiančios įta
kos į didįjį mūsų tautos poetą Mai
ronį ir Vincą Kudirką, Lietuvos 
himno autorių. Vokietis Zauervei
nas ‘Aušros’ įtakoje parašė himną 
‘Lietuviais esame mes gimę’. Ga
lime sakyti, kad be ‘Aušros’ grei
čiausiai nebebūtų ir lietuvių tau
tos” — rašo Toronto lietuvis jau
nuolis Čuplinskas.

“Jaunimo Žiburiai” skelbia daug 
žinių apie pasirengimus penkta
jam pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui, kuris įvyks šią vasarą 
JAV-se ir Kanadoje. Jo programa 
užtruks visą mėnesį.

Dana Jokubaitytė aprašo jauni
mo kursus, kuriuos ateitininkų 
namuose Lemonto mieste. Ilino
jaus valstijoje, surengė Studen
tų Ateitininkų Sąjungos centro 
valdyba. Poeto Balio Sruogos 
našlė istorikė Vanda Sruogienė 
papasakojo apie tuos laikus, kai 
buvo rengiamasi atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę ir ją apginti.

“Grandinėlė” jaunimo kongrese
“Grandinėlė”, šauni lietu

višku tautinių šokių grupė, va
dovaujama Liudo ir Aleksand
ros Sagių, š. m. kovo mėnesį 
atšventę savo 30 metų sukakti. 
Tai yra įrodymas ką pasišven
timas gali pasiekti. Iš šokėjų 
entuziazmo ir dailaus šokimo 
bei dainavimo matyti, kodėl 
“Grandinėlė” yra visur nuo
širdžiai sutinkama.

Šią vasarą “Grandinėlė” su
tiko dalintis savo talentais 
kongreso stovykloje liepos 
6 d., 8 v.v., Oberlin kolegijoje.

“Grandinėlė" užbaigs dienos 
programą Tautinio Atgimimo 
Dieną su linksma, bet ir moks
line programa, kurion įeina 
senovės kaimo šokiai bei dai
nos, istorinis paaiškinimas, 
ir inscenizuoti lietuviški šo
kiai. Kiekvienoje dalyje pa
sirodys ir solistė Aldona 
Stempužienė-Švedienė. Nuo
taiką kels orkestras, vadovau
jamas Ritos Kliorienės.

Kun. Gedimino Kijausko žo
džiais, “Taip, Liudas ir Alek
sandra Sagiai, ‘Grandinėlės’ 
kūrėjai ir vedėjai, save atida
vė tautiniam menui, kasdie
niam darbui iki tokio taško, 
kad sau nepasiliko laiko. Jie 
neskaičiavo valandų, praleis
tų su ‘Grandinėle’. Jokia au- 

lietuviški papročiai, nes jie 
yra skirtingi nuo kitų tauty
bių. Jei aš galėčiau pasirink
ti savo tautybę, aš visvien 
rinkčiaus lietuvių, nes man 
patinka būti lietuvaite.

Rasa Malinauskaitė

Čikagietis inžinierius Pilypas 
Narutis taip pat pasidalijo savo 
prisiminimais apie tautos sukili
mą 1941 m., pavaizduodamas įvy
kius Lietuvos žemėlapyje ir Kau
no miesto plane. Pasakojimas 
klausytojams padarė didelį įspū
dį, nes jo paveikti jie sukruto 
svarstyti, ar šiandieninis jauni
mas pajėgus ir turi panašių gali
mybių susiorganizuoti ir veikti, 
kaip anuomet.

Adv. Povilas Žumbakis painfor
mavo kursų dalyvius apie specia
lių tyrimų įstaigos veiklą JAV- 
se. Toji įstaiga turi teisę kelti 
bylas už nusikaltimus, susijusius 
su žydų naikinimu antrojo pasauli
nio karo metais. Per pastaruosius 
dvejus metus dėl to buvo tardomi 
keli lietuviai. Kadangi tos bylos 
yra civilinės, o ne kriminalinės, 
tai apkaltinti asmenys, nors ir ne
kalti, verčiami savo lėšomis gin
tis.

Buvo surengtas simpoziumas te
ma “Lietuva ne per Inturisto ma
lonę”. Simpoziumo kalbėtojai — 
dr. Linas Sidrys, Ramutė Pliop- 
lytė ir Steve Youngas — išbuvę 
Lietuvoje moksliniais reikalais 
nuo trijų iki devynių, mėnesių. 
Korespondentei labiausiai patiko 
Youngo pasakojimas. Šis jaunas 
amerikietis. Vilniuje studijavęs 
senųjų lietuviškų tekstų kirčiavi
mą. puikiai kalbėjo lietuviškai 
ir perdavė nelietuvio įspūdžius.

Studentų ateitininkų žiemos 
kursai buvo baigti skaitymais ir 
skaidrėmis apie “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką”. Skaid
rėse buvo rodoma, kaip žmonės 
Lietuvoje fiziškai ir morališkai 
persekiojami dėl savo tikėjimo.

ka jiems nebuvo perdidelė. Ir 
todėl “Grandinėlė” švytėjo 
Klevelande. Su panašiu pasi
sekimu ji apkeliavo Jungtines 
Amerikos Valstybes, Kanadą, 
Europą, Pietų Ameriką, Aus
traliją. Vedėjų ir jaunimo 
triūsą būtų sunku pasverti ar 
apskaičiuoti. Viena žinom, 
jis didelis. Turime pripažin
ti, kad per 30 metų ‘Grandinė
lė’ puikiai atliko tautinės lie
tuvių kultūros ambasadoriaus 
pareigas. Šokio grakštumu, 
jaunatviška dvasia, rūbų spal
vingumu, muzikos gyvumu 
‘Grandinėlė’ prabilo aiškia 
kalba j lietuvius ir kitų tautų 
meno mylėtojus. Jie atskleidė 
Lietuvą, jos žmonių sielą, dva
sines vertybes. Jie reiškė lie
tuvio pažiūras į darbą, meilę, 
žaismo dvasią, žmonių bendra
vimą. Sutiksime, šie trys de
šimtmečiai, šokant ‘Grandi
nėlei’, praturtino ir visuoti
nius žmonių giminės laimėji
mus!”

Tą vakarą ir visuomenė yra 
taip pat kviečiama atsilanky
ti Oberlin kolegijoj, Finney 
Chapel. įėjimas — auka.

Rūta Giedraitytė

DEŠIMTASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS — 1983 m. rugpjūčio 
7-21 d.d. Loyola on the Lakes neto
li Akrono miesto, Ohio, JAV. Apie 
registraciją ir sąlygas teirautis: 
I’LJS Ryšių Centras, seminaro ko
misija. 5620 South Claremont Ave., 
Chicago. IL 60636, USA. Priimami 
vidurinį mokslą baigę studentai. 
Jau laikas registruotis.
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Uoliam ir nuoširdžiam lietuvių visuomenės veikėjui 
ir Kanados Lietuvių Žurnalistų Sąjungos nariui

JONUI-ROBERTUI 
SIMANAVIČIUI 

netikėtai mirus,
didžio skausmo ištiktai jo šeimai, giminėms ir 
artimiesiems meldžiame Augščiausiojo paguo
dos, o velionies sielai amžinos ramybės dangaus 
glūdumose Kanados Lietuvių Žurnalistų

Sąjunga

/ uiskusines mintys ir nuomones^Tedirba visi - senukai ir jaunukai
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Įdomu, kad modernios, kont
raversiškos ir naujoviškos dr. 
J. Šarausko mintys sukėlė gy
vas diskusijas ir išjudino 
tuos, kurie galvoja apie mūsų 
išeivijos veiklos pagrindines 
gaires
Laisvos spaudos puslapiuose 
tokioms diskusijoms yra plati 
dirva, o ir skaitytojai yra ver
čiami svarstyti bendras mūsų

ir veiklos paskirtį:

I m. !■■■ III.................... ■

Buvusiam Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkui, žymiam lietuvių visuomenininkui

a. a. J. R. SIMANAVIČIUI
mirus,

žmonai VALENTINAI, šeimai ir visiems artimiesiems 
skausmo bei liūdesio valandoje reiškiame nuošir
džiausią užuojautą -

KLB Sudbūrio apylinkės valdyba

A. Gečys savo straipsnyje 
labai daug vietos skiria VLI- 
Ko kritikai ir A. Kasulaičio 
minčių analizei, jo pavardę 
pakartodamas net 23 kartus. 
Diskusijose, keliant proble
matiškus klausimus, nedera 
interpretuoti nepareikštų 
oponento minčių ir apie jas 
daryti toli siekiančių išvadų, 
vartojant tokius išsireiškimus, 
kaip “A. J. Kasulaitis groja 
gerokai nudėvėtą partinę gies-

Lankantis Šveicarijoje pas 
dr. Albertą (Jerutį^ vieno po
kalbio metu apie mūsų veiklą 
JAV garbusis diplomatas pa
reiškė: “Jūsų Amerikoje tiek 
daug; jūs tokie pajėgūs. Argi 
jau iš tikro pritrūko darbų, 
kad jūs tiek daug laiko ir ener
gijos skiriate ginčams dėl dar
bų pasidalinimo?”

Darbo tiek daug,- kad ir jau
nimas, ir senukai, ir visi kiti, 
kurių dar amžiumi niekas ne-

AfA
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
staigiai mirus,

giliame liūdesyje likusius - jo žmoną VALENTINĄ, 
buvusią mūsų choristę, sūnų JONĄ, dukras — 
VIOLETĄ ir MARGARITĄ su šeimomis, mielą brolį 
mūsų choro globėją Tėvą AUGUSTINĄ, OEM, 
mielą choro narį brolį VLADĄ, mūsų choro bend
radarbį brolį ALGį, šeimos narius bei artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Prisikėlimo parapijos choras

Buvusiam KLB krašto valdybos pirmininkui ir 
dabartinės krašto valdybos kultūros 

komisijos pirmininkui

AfA
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus,

jo žmonai VALENTINAI, dukroms — VIOLETAI 
LAURINAVIČIENEI, MARGARITAI KYBARTIENEI 
su šeimomis, sūnui JONUI, seserims-EUGENIJAI 
RAGAŽINSKIENEI, ZUZANAI REJACKIENEI su 
šeimomis, broliams — VINCUI, PETRUI, VLADUI, 
ALGIUI su šeimomis, T. AUGUSTINUI, OFM, 
nuoširdžią užuojautą reiškia bei kartu liūdi —

KLB Londono apylinkė

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
staigiai mirus, jo žmonai VALENTINAI, dukroms — 
VIOLETAI ir MARGARITAI, jų šeimoms, s ū n u i 
JONUI, broliams ir seserims reiškiame gilią užuojautą 
bei kartu liūdime —

Kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai
Uršulė Bleizgienė

Mylimam vyrui
AfA 

JONUI-ROBERTUI 
SIMANAVIČIUI

staiga atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai VALENTINAI 
SIMANAVIČIENEI ir jos šeimai, seserims, broliams, jų 
šeimoms, giminėms bei artimiesiems. Kartu su šeima 
liūdinčios Liucija Skripkutė ir mama

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

jo žmoną VALENTINĄ, sūnų, dukras su šeimomis, 
brolius, seseris ir visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Lidija Vilembrektienė,
Toronto, Ont.

Elė ir Rudy Vilembrektai,
London, Ont.

problemas ir vėliau atitinka
mai reaguoti, kad ir pasyviai, 
savo reakciją įrodant balsavi
mu, aukų davimu ar tylaus boi
koto forma. Nemanau, kad pa
staroji reakcija yra naudinga 
mūsų veiklai, tačiau ir jos 
išvengti negalima, atsižvel
giant į žmogiškosios prigim
ties pagrindus: reaguojame į 
viską skirtingai, pagal savo 
išsilavinimą, politines bei 
religines pažiūras, charakte
rį ir 1.1.

Alginiantas Gečys savo 
straipsnyje “Rikiuotis-] bend
rą kovos grandinę” (“TŽ” 1983 
m. balandžio 24), gindamas 
Bendruomenės veržimąsi į po
litinį dominavimą, tai daro 
kitų sąskaiton. Kalbėdamas 
apie įtakingą Helsinkio komi
sijos pareigūnę, pastebėjo, 
esą ji bandžiusi “taktiškai 
pasakyti, kad nesiųstume mie
lo senuko į Madrido konferen
ciją”. Teko patirti iš visai 
oficialių šaltinių, tas “mie
las senukas” (šiuo atveju vi
siems gerai žinomas ALTos at
stovas) toje konferencijoje 
pasirodė labai efektingai ir 
jo buvimo atgarsiai dar ir 
šiandieną aidi mūsų spaudoje. 
Taip pat norėčiau pastebėti, 
kad net ir Amerikos preziden
tą, neseniai atšventusį 70- 
ąjį gimtadienį, visi dar kvie
čia į konferencijas, jo neva
dindami “mielu senuku” ...

Mano kukliu supratimu, Lie
tuvos laisvinimo darbą gali 
dirbti visi — ir jaunimas, 
ir “mieli senukai”, kol jie 
tą sunkų vežimą tempia viena 
kryptimi. Atrodo, Kad, Bend
ruomenės pareigūnai, atsidū
rę oficialiose įstaigose] clis- 
kutuo.įa^T<itų"V5tkėjųTya  1 ifi- 
Kacijas. Galiu įsivaizduoti, 
kokį tai įspūdį padaro tiems, 
su kuriais susiduriame.

melę”, arba “A. J. Kasulaičio 
subtilios užuominos rodo”, 
arba “nusiėmus dūmais ap
trauktus partijos akinius” ir 
t.t. Šitokio turinio straips
niai nepadeda eiliniam visuo
menės nariui išnarplioti visų 
mazgų ir orientuotis padėtyje.

Pripažįstu, A. Gečys turi pil
ną teisę remti savo tvirtini
mą, kad ir LB privalo dalyvau
ti politinėje veikloje. Kaip 
ilgametė Bendruomenės rė
mėja, aš būčiau jo teigimui 
palanki, jei jis Bendruome
nės darbus keltų kaip gyvos, 
pozityvios veiklos pavyzdį, o 
ne kaip įrankį suniekinimui 
kitų. Teisės politinio darbo 
monopoliui LB neišsikovos, 
jei jos pagrindinis metodas 
bus atėmimas tos teisės se
nom organizacijom. Pati bū
dama bepartyvi, nes mano par
tija yra lietuvių tauta, netu
rinti savo nepriklausomos 
valstybės, aš nevisada ir su 
A. J. Kasulaičio nuomone su
tinku, tačiau nenorėčiau, kad 
jo nusistatymo lietuviams bū
tų nebeleidžiama spiestis kad 
ir tame pačiame mirčiai pa
smerktame VLIKe arba “se
niukų” ALToje, neradus vie
tos kitur. LB yra organizaci
ja, kuriai priklausomumą ap
sprendžia ne vien buvimas lie
tuvių kilmės asmeniu, bet ir 
jo laisvas pareiškimas būti 
tos organizacijos nariu. Nie
kas negali būti prievarta į 
jokią organizaciją įrašytas. 
Net ir gyvenamo krašto pilie
tybė nėra primetama, o atvy
kusiam svetimtaučiui reikia 
dar pareikšti norą pilietybei 
įsigyti. Visi lietuviai nėra 
automatiškai PLB nariai, to
dėl PLB neturi visų lietuvių 
mandato betkuriai gyvenimo 
sričiai diktuoti.

suklasifikavo, yra vienos šei
mos nariai, kuriems privalo 
būti brangūs mūsų himno žo
džiai “vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”.

Monsinjoras PETRAS BUTKUS, 
Sydnėjaus lietuvių katalikų kape
lionas, paminėjęs 45-rių metų ku
nigystės sukaktį 1983 m. gegužės 22 
diena. Už nuopelnus religinėje, vi
suomeninėje ir literatūrinėje veik
ioje apdovanotas ne lik monsinjoro 
titulu, bet ir Britanijos karalienės 
žymeniu

• Kur skundžiamasi entuziaz
mo1 stoka, ten iš tikro skundžiama
si1 idealizmo stoka.

JUOZAS GIRNIUS

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

*. /H
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.

4 kainą įe/na.' >
* 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 patarnavimo 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, 
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

Mielam bičiuliui
AfA 

JONUI-ROBERTUI 
SIMANAVIČIUI

peranksti amžinybėn iškeliavus,
jo žmonai VALENTINAI, sūnui JONUI, dukroms — 
VIOLETAI ir MARGARITAI su šeimomis, seserims, 
broliams, bei visiems giminėms reiškiu nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdžiu —

Romas Michalauskas

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
mirus,

jo žmoną, dukras bei jų šeimas, sūnų, visus gi
mines ir artimuosius nuoširdžjai užjaučiame —

Jonas, Vytas, Šarūnas, Egidijus 
Zaleckiai

AfA
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI 
staigiai ir netikėtai 

iškeliavus amžinybėn,
giliame liūdesyje likusius — žmoną VALENTINĄ, 
dukras VIOLETĄ ir MARGARITĄ su šeimomis, 
sūnų JONĄ, seseris, brolius bei visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Janina, Stasys, Diana ir Edvardas 
Bubuliai

AfA 
JONUI TUMOSAI 

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, dukterį JANINĄ su šeima, sūnų 
ALGį, brolį ZENONĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiu —

Bronius Beržanskis

AfA 
JUOZUI MATULEVIČIUI

mirus, 
broliui VYTAUTUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —

G.Kocienė V. G. Butkiai
A. S. Ciplijauskai

AfA 
broliui IPOLITUI

Lietuvoje mirus,
JERONIMUI PLEINIUI — Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos sekretoriui reiškiame nuošir
džią užuojautą-

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

AfA 
IPOLITUI PLEINIUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį JERONIMĄ ir šeimą, brolį PIJŲ, gimines 
bei artimuosius giliai užjaučiame —

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos taryba

AfA
IPOLITUI PLEINIUI

Lietuvoje mirus,

jo brolį JERONIMĄ ir šeimą, brolį PIJŲ, gimines 
užsienyje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime —

A. V. Kėžinaičiai S. J. Domeikos
M. P. Šiūliai H. K. Norkai
A. K. Bungardos R. V. Bartininkai
Z. J. Rickai M. A Garkūnai

1. A. Zalagėnai

r i



Detroito lietuvių mergaičių choras, atlikęs dalį meninės programos Motinos Dienos minėjime. Priekyje — choro 
vadovas R. KASPUTIS V Nuotr. K. Ražausko
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JONAS GUTA USKAS

Iš rinkinio:
“Prie antrojo kranto”

Marksizmo pagautas jaunuolis
Premijuotas rašytojo Anatolijaus Kairio romanas “Kelionė į Vilnių”

PR. NAUJOKAITIS

Darbštusis išeivijos lietu
vių rašytojas Anatolijus Kai
rys laimi premiją po premi
jos. Jis laimėjo ir “Draugo” 
trisdešimt antrojo romano kon
kurso premiją už knygą (rank
raštį) “Kelionė į Vilnių”. Ver
tintojų komisija buvo sudary
ta Čikagoje: pirm. kun. And
rius Naudžiūnas (marijonas), 
sekretorė Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė, nariai — Danutė Bin- 
dokienė, Julija Švabaitė-Gy- 
lienė ir Česlovas Grincevičius. 
Visais balsais premijuotinu 
pripažintas Aro Arūno slapy
vardžiu pasirašytas rankraš
tis. Atidarius voką, paaiškė
jo, kad autorius yra Anatoli
jus Kairys. Jam ir paskirta 
$2000 premija, kurios mecena
tė — Irena Vinclovienė iš Kle- 
velando.

Romanas yra idėjinis-psi- 
chologinis, rodąs lietuvio jau
nuolio ideologinį ir psicholo
ginį lūžį.

Apie pagrindinį veikėją jau
nuolį Mindaugą Gudutį, kuris 
pats pasakoja savo vidinę is
toriją, ir sukasi visas romano 
veiksmas. Mindaugas yra gi
męs Vilniuje, bet dar mažame
tis su tėvais išvyko iš Lietu
vos Gyvena Čikagoje. Tėvas 
rūpestingas, tikras patriotas, 
bet -į sūnaus auklėjimą mažai 
kišasi. Motina labai jautri ir 
nuoširdi sūnaus auklėtoja. Jos 
rūpesčiu Mindaugas baigė lie
tuvišką šeštadieninę mokyklą, 
šoko tautinius šokius, reiškė
si mokyklos parengimuose, be 
jokio svetimo akcento kalba 
lietuviškai, tačiau lietuvybė 
ir pati Lietuva jam mažai te
rūpi.

Jau pirmaisiaiais studijų 
metais jis įstojo į kairiųjų stu
dentų amerikiečių organizaci
ją “Students for Democratic 
Action”. Motinai toks sūnaus 
posūkis labai nepatiko. Už 
tai jį pavadino sūnumi nevy
kėliu. Tačiau motinos autori
tetas išliko sūnaus širdyje. 
Jis stengėsi motinai būti švel
nus, jos neužgauti, bet savo 
siauras marksistines pažiūras 
formavo iš savo organizacijos 
ir knygų. Netrukus visai pa
smerkė kapitalistinę santvar
ką ir Amerikos gyvenimo bū
dą. Vis labiau žavėjosi mark
sizmu, socialistine santvar
ka, net idealizavo sovietinę 
sistemą.

Jo įsitikinimus dar stiprino 
iš okupuotos Lietuvos atsiųs
tas neva draugas Vacys Girkal
nis, kuriam Mindaugas kiek 
įmanydamas pataikavo, jį vai
šino, vedė į visokias pramo
gas, net skolinosi pinigų, kad 
tik Vaciui įtiktų. Idealia atei
ties valstybe Mindaugas laiko 
socialistinę valstybę. Ypač 
jam imponuoja Sov. Sąjungos 
galybė ir didybė. Nei Lietu
va jam nėra sava žemė, nei Vil
nius — jo miestas. Jis gerbia 
Lietuvą tik kaip jo tėvų, o ne 
savo žemę.

Mindaugo tėvai Amerikoje 
įsikūrę vidutiniškai — sugeba 
gražiai gyventi ir sūnų parem
ti einant mokslus.

Mindaugo motina, atrodo, ga
na gerai pažįsta komunizmo 
teoriją ir praktiką. Ji seka 
žinias ypač iš pavergtos Lie
tuvos gyvenimo. Ji tiki Mindau
go atsivertimu — stebuklu, rū
pinasi, kad sūnus nuvažiuotų į 
pavergtą Lietuvą ir ten pažin
tų komunistinę tikrovę ne vien 
iš knygų. Ilgai trunka motinos 
įkalbinėjimai aplankyti savo 
tėvų žemę. Tik baigęs mokslus, 
įsigijęs teisių daktaro laips
nį ir tapęs komunistuojančio 
profesoriaus asistentu, Min
daugas įvykdo motinos troški

mą — skrenda į Lietuvą net su 
sovietų ambasados rekomen
dacijomis.

Tačiau nei Maskvoje, nei 
Vilniuje jo nepasitinka Va
cys Girkalnis.

Nusivylimas prasideda pa
mačius išorinę netvarką, ypač 
kai jį vietoje Vacio pasitinka 
kažkoks nepažįstamas Cibuls
kas, kurio globa atrodo nenuo- 
širdi, formali. Nors vakare 
Cibulsko žmona ir labai sten
giasi Mindaugui įsigerinti, 
kad tas pažadėtų abiem Cibuls
kam iškvietimą į Ameriką. Pa
sirodo, kad ir kiti sutikti 
sovietiniai Lietuvos pareigū
nai nuolatos svajoja apie iš
vykimą į Ameriką, o vietinį 
buvimą laiko kalėjimu.

Iš numatytų penkių Mindau
go paskaitų Vilniaus univer
sitete teko skaityti tik dvi, 
nes “tvarkos saugotojams” ne
patiko po paskaitų kilusios 
diskusijos. Buvo pareikalau
ta paskaitas iš anksto įteikti 
cenzūrai. Pasirodė, kad vaka
rietiškas marksistinis idealiz
mas netiko rytietiškai tos ideo
logijos praktikai.

Buvo ir platesnių susitiki
mų su vietiniais visuomenės 
ir universiteto veikėjais, bu
vo vaišių, kuriose daugiausia 
geriama svaigalų, o kalbos — 
arba tuščios, arba priekabin
gos. Ypač neigiamai Mindaugą 
nuteikė vaišės pas žymų pro
fesorių. Žodžiu, nieko pamo
kančio ir priimtino Mindau
gas nepatyrė tuose oficialiuo
se priėmimuose.

Kasdieninį gyvenimą stebėti 
Mindaugui labai daug padėjo 
sąmojinga, gudri ir atsargi 
taksiste Virga. Ji nuveža prie 
parduotuvių, kur ilgiausios 
žmonių eilės, laukiančios ku
rių nors prekių, supažindina 
su slaptojo turgaus prekyba, 
suveda į pažintį su Rasų ka
puose slapta veikiančiais “lu
natikais”, jau daug nukentė
jusiais nuo žiaurių saugumie
čių.

Atskirą įdomų, gal kiek iš
tęstą epizodą romane sudaro 
kelionė į Kryžių kalną ir pas 
slaptą dievadirbį miške. Ten

Mindaugas patiria pasyvų ir 
aktyvų jaunimo pasipriešini
mą okupantų kėslams ir jų 
ideologijai.

Mažu kišeniniu aparatėliu 
Mindaugas stengiasi nufoto
grafuoti saugumiečių žiauru
mus su kryžių nešėjais. Už tai 
netenka aparato ir pakliūva į 
Šiaulių kalėjimą. Ten iš kaž
kur atsiranda ir Vacys Girkal
nis, dabar jau tapęs saugumo 
ir kalėjimo viršininku. Jis siū
lo Mindaugui laisvę už parašą 
— pažadą šnipinėti Amerikoje 
Sov. Sąjungai. Mindaugo atspa
rumas palūžta — jis pasirašo, 
tik širdyje pasižada to paža
do nevykdyti. Per prievartą 
įsodinamas į lėktuvą ir iš
siunčiamas į Ameriką, net ne
išbuvęs okupuotoje Lietuvoje 
nė trečdalio jam leisto laiko. 
Grįžta į Čikagą jau visai ki
tas jaunuolis — atsikratęs 
marksistinių prietarų ir mela
gysčių, įsimylėjęs tikrąją Lie
tuvą, ne marksistinę, atmetęs 
ir bedievybę, į kurią buvo anks
čiau belinkstąs. Pamatymas 
tikrovės savomis akimis pagy
dė komunizmo bakterijomis 
užsikrėtusią Mindaugo sielą.

Mindaugo charakteris at
skleistas gyvai, natūraliai, 
įtikinamai. Jis — gyvas žmo
gus, nors pro jo akis, protą ir 
širdį praeina daug negyvų, gy
venimą luošinančių idėjų. Ro
mano autorius matyt, yra ge
rai susipažinęs su marksizmo 
doktrina ir gerai žino mark
sistinės santvarkos praktiką. 
Pavergtos Lietuvos vadovau
jantieji visuomenininkai ir 
mokslininkai jau yra tik pus- 
žmogiai, melagingų idėjų su
luošinti, sugebą rūpintis tik 
kasdienine varginga buitimi.

Romano forma pateikta ko
munistinės ideologijos ir vals
tybinės santvarkos kritika yra 
labai įtaigi: ji pagydys nevie
ną mūsų išeivijos dvasios pa
liegėlį.

Anatolijus Kairys, KELIONĖ į 
VILNIŲ. Premijuotas romanas. 
Viršelį ir aplanką nupiešė dail. 
A. Sutkuvienė. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė. Čikaga, 
1983 m., 248 psl. Kaina — $10.

Strėle aš lekiu 
įkitą krantą. 
Baigiu šios žemės bylą. 
Žinau,
Kad akmeniu grimsiu 
į užmiršimo tylą.

* * *

Išskrisime kaip paukščiai 
Į amžinas dausas, 
O kūnus tegu saugo 
Kapų rimtis kol kas.

* * *

Laimingi medžių lapai, 
Kai rudenį į žemę krisdami. 
Sužimba auksu ir variu.
Sudiev gyvenimui sakydamas. 
Ir pačią mirtį pasitikdamas, 
Tik kasdieninį rūbą teturiu.

* * *

Nuskendo praeitis 
Ir miršta dabartis. 
Jau beldžia į duris 
Belaikė ateitis.

* * *
Drauguži, ar jauti 
Kaip esame arti 
Be vakaro dienos? 
Taip nesame dar buvę 
Mes niekad, niekados.

* * *

Nereikia man gėlių 
Prie mano karsto 
Argi vienos mirties 
Dar negana? 
Pasiklausykite, 
Iš jų vainikų 
Girdėti aimana.

KOTRYNA 
GRIGAITYTĖ

Viltys šešėliuose
Tu liudiji pasaulį.
Mes lukštenant jo detales; 
kaip skruzdės kopiame 
į kalnus, į erdves 
ir žadam palaidoti žemę. 
Davei ją mums 
žydėjimu pripildytą 
ir vandenis — atokaitoj 
bekraščių spindulių. 
Pajusti leidai ritmą 
skambančios bangos 
ir paukščio skrydį, 
žvilganti danguos.

Šiandien kiti 
kitas jau dovanas dalina, 
išvarę Tave iš namų 
ir ženklus pakelės nutrynę. 
Šalia netilsiančių raudų 
klaikiau, kasdien klaikiau 
vis skamba mandolinos.
Tik Nežinia, šešėly užsislėpus, 
kitas gaidas jau renka 
ir giesmę kitą pina.
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Leidinys apie senuosius ateivius
“Between 2 Worlds” by Ona Kazlauskaitė-Benstėad

Mažai teturime literatūros 
apie senąją lietuvių imigraci
ją Kanadoje. Dar mažiau — tos 
pačios kartos žmonių parašy
tos. Todėl su dideliu malonu
mu teko paimti į rankas gražiai 
išleistą, gausiai iliustruotą, 
68 psl. leidinėlį anglų kalba 
“Between 2 Worlds”. Autorė 
yra Vakarų Kanados lietuvė, 
mirusi 1982 m. Leidinys 
atspausdintas jos vyro.

Leidinio medžiagą galima 
suskirstyti į dvi dalis, nors 
knygoje nėra tiksliai tos da
lys išskirtos. Pirmąją dalį 
sudaro Lietuvos istorijos met
menys. Matyti, kad tai rašoma 
grynai patriotiniais sumeti
mais — duodama anglų kalba 
mūsų istorijos žinių tiems, ku
riems lietuviškieji šaltiniai 
yra persunkus. Nors daug kur 
cituojama iš įvairių šaltinių, 
tačiau tai mėgėjiškas darbas, 
nors ir gerais tikslais atlik
tas. Pasitaiko gana stambių 
istorinių klaidų ar praleidi
mų. Pvz. nepasakyta, kad Min
daugas buvo nužudytas. Nemi
nimas Žalgirio mūšis. Visai 
neteisingas tvirtinimas, kad 
dėl Vilniaus lietuviai “broke 
off full relations with the 
Holy See and turned to their 
god of ages past” (p. 22).

Gal vertingiausia to skyriaus 
dalis yra istoriniai Lietuvos

žemėlapiai, kurių čia įdėta 
net septyni. Gaila tik, kad 
nepažymėta, iš kur jie imti.

Antroji leidinio medžiagos 
dalis yra senosios imigraci
jos lietuvių kūrimasis Vakarų 
Kanadoje, daugiausia prie 
tiesimo “Trans-Canada” gele
žinkelio. Tai yra svarbi ir iki 
šiol, rodos, dar neskelbta 
medžiaga, iš kurios sužinome, 
kad lietuviai yra buvę kaiku- 
rių Vakarų Kanados vietovių 
netgi pionieriai. Pvz. dabar 
žinomo miesto Medicine Hat 
vienas pionierių buvo W. Na- 
vickis. Įdėta ir fotografija, 
rodanti jį stovintį prie savo 
senojo namo, statyto XIX šimt
mečio gale.

Toliau pasakojama autorės 
giminės istorija: jos tėvai 
Kazlauskai, sesuo Birutė, se
nelis iš motinos pusės Stanke
vičius. Anos kartos vyrai tar
navo anglų daliniuose karo me
tu, kaikurie ir žuvo (p. 44), 
kiti grįžo į Lietuvą ir yra tar
navę mūsų kariuomenėje (p. 
42). Autorės duktė Nina Rea 
yra tapusi artiste muzike, sa
votiško Pietų Amerikos instru
mento “marimba” specialiste.

Leidinį galima užsisakyti 
pas autorės vyrą H. Benstead, 
2447 Me Cleary Cresc., Cran- 
brook, B.C. A. R.

Kazimiera Kaupaitė - Motina Marija 
Vyskupo Vincento Brizgio monografija apie kazimieriečių 

seserų vienuolijos steigėją
ONA MIKAILAITĖ

1982 m. išėjo vysk. Vincento 
Brizgio paruošta monografija 
apie Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos įsteigėją Kazimie
rą Kaupaitę. Šią nedidelę 189 
puslapių, minkštais viršeliais 
knygelę išleido kazimieriečių 
rėmėjai, spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Knygelė iliustruo
ta nuotraukomis. Šis kuklus 
leidinėlis yra skirtas ne tik 
supažindinti lietuviškąją vi
suomenę su Kaupaitės asme
niu ir darbais — tai dar vienas 
žingsnis, ruošiant kelią jos 
beatifikacijai. Jos byla, rodos, 
jau yra pradėta Romoje.

Šis gana lengvai skaitomas 
leidinys kronikiniu stiliumi 
atpasakoja Kazimieros Kau
paitės gyvenimą, ypač tą jo 
dalį, kai ji rūpinosi Šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos 
įsteigimu Amerikoje. Nušvie
čiamas, nors netiesiogiai, jos 
asmuo bei išgyventi vargai ir 
rūpesčiai, siekiant įgyvendin
ti ilgametę svajonę, arba tiks
liau, įkvėpimą steigti lietu
višką vienuoliją Amerikoje 
gyvenantiems lietuviams imi
grantams padėti, ypač jų vai
kų bei jaunimo auklėjimo dar
be. Parodomas ir tolimesnis 
vienuolijos išsišakojimas bei 
užmojai.

Iš knygos galima susidaryti 
įspūdį, kad Kazimiera Kaupai
tė buvo įdomi ir imponuojanti 
asmenybė. Šventumas, kaip 
dažnai girdime, remiasi žmo
giška prigimtimi, o ta prigim
tis mus labiausiai ir domina. 
Kad ir šventas žmogus, nori
me žinoti “iš kokio molio jis 
nulipdytas”. Apie Kazimierą 
Kaupaitę nedaug žinių buvo 
paskleista mūsų lietuviško
je visuomenėje, nebent Čika
goje, kur yra likę daugiausia 
ją akivaizdžiai prisimenančių 
asmenų. Dabar, laiko perspek
tyvoje, galima geriau įvertin
ti ir ją, ir jos veiklą, įvertintą

Gedimino ordinu, ir šventumo 
garsą. Mums, lietuviams, tai 
didelė'garbė ir didelis turtas.

Knygos pabaigoje dar pridė
tos Motinos Marijos — Kazi
mieros Kaupaitės mintys, iš
traukos iš jos užrašų bei laiš
kų. Šios jos galvosenos nuo
trupos rodo jos realų, bet drau
ge tvirtą ir giedrą žvilgsnį į 
gyvenimą; žvilgsnį, kuris nu
šviestas ne romantišku, bet 
daugelio vargų išbandyto ti
kėjimo šviesa. Jos veikli drą
sa ir paprastas, nesudėtingas, 
praktiškas religingumas la
bai taiklūs mūsų sudėtingam, 
išblaškytam laikotarpiui. Štai 
keli pavyzdžiai:

“Šv. Kazimiero karališkoji 
kilmė nepadarė jo šventuoju. 
Tai padarė savęs valdymas 
ir nusigalėjimas ...”

“Mūsų dienos tebūna skir
tos daryti gera, užuot ieš
kojus priekabių ir rūgus dėl 
esamų blogybių ...”

“Kas neturi vertingų turtų 
savo širdyje, tas ir kitiems 
dalina tik menkaverčius daly
kus ...”

Ir galop kas gali nesidžiaug
ti kilnumu asmens, kuris nuo
širdžiai gali pasakyti:

“Mano gyvenime viena dide
lė dovana: niekad niekam ne
jaučiau kokios nors neapykan
tos”.
\ Atsiųsta paminėti

Karolis Milkovaitis, LEDINĖS 
KREGŽDĖS. Eilėraščiai. Išleido 
DLK Gedimino šaulių kuopa, Del
hi, Ont. Viršelį piešė Jonas Paštu- 
kas. Čikaga 1983 m., 104 psl. Kaina 
— $5.00.

J. Burkus, GAILA MINIOS. Iš
leido “Sūduva” (809 Ramble St., 
Hot Springs, AR 71901, 7414 Dun
barton Ave., Los Angeles. CA 
90045, USA). Čikaga 1983 m., 255 
psl. Kaina—$8.00JAV.

TORONTO LIETUVIŲ KREDI
TO KOOPERATYVAS “PARAMA" 
1952-1982. Redagavo Aug. Kuo
las, viršelis — V. Pranaičio. Tira
žas— 3000 ėgz.

Dail. A. TAMOŠAITIS su “Gyvataro” vadove G. BREICIIMANIENE “T. 
Žiburių” spaudos baliuje Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

JAV LB kultūros tarybos 1982 
m. $1.000 radijo premija paskir
ta prof. dr. Jokūbui Stukui, kuris 
jau 42 metus vadovauja “Lietuvos 
atsiminimų” radijo valandėlei iš 
stiprios WEVD stoties Niujorke. 
Jis yra senosios lietuvių imigra
cijos sūnus, čia gimęs ir mokslus 
išėjęs. Premijai buvo, gauta 20 lie
tuviškų radijo programų įrašų. 
Premiją prof. dr. J. Stukui pasky
rė Vašingtone sudaryta vertinto
jų komisija: pirm. Vlada Būtėnas, 
sekr. Gražina Blekaiticnė, narys 
Jonas Vaitkus.

Žurnalo “Laiškai Lietuviams” 
konkursinių premijų įteikimas ir 
koncertas gegužės I d. buvo su
rengtas Čikagoje, Jaunimo Cent
re. Premijas už straipsnius pasky
rė vertintojų komisija — kun. J. 
Kidykas, SJ, R. Jautokienė, D. 
Likanderįenė, R. Marchertienė ir 
P. Šaulys. Vyresniųjų grupėje 
$200 I premiją laimėjo D. Bindo- 
kienė, $150 II premiją—G. Kriau
čiūnienė, $100 III premiją— M. 
Saulaitytė-Stankuvienė. Šių pre
mijų mecenatai — G. ir Š. Micke
vičiai, V. Vizgirda ir V. Janušai- 
tienė. Jaunimo grupėje pirmoji 
$75 premija teko S. Zalatoriūtei, 
antroji $50 — A. Gražytei, trečio
ji $25 — G. Eidukaitei. Premijas 
įteikė JAV LB kultūros tarybos 
pirm. I. Bublienė. Dainų ir operų 
arijų programą atliko jaunoji sol. 
Rūta Pakštaitė su pianistu S. 
Gathmanu.

Dramaturgas Kostas Ostraus
kas^ svečias iš Filadelfijos, lankė
si Čikagoje. Viešnagės proga ba
landžio 23 d. Jaunimo Centro kavi
nėje buvo surengtas dramaturgo 
susitikimas su čikagiečiais. Daiva 
Markelytė, Marytė Smilgaitė ir 
Arvydas Žygas suvaidino K. 
Ostrausko “Lozorių”. Autorius, 
atsakinėdamas į klausimus, aiški
no, kad yra keletas legendų apie 
Lozorių, kad Lozorius, buriamas 
gyvas, turėjo daug vargo su savo 
seserimis Morta ir Marija. Esą jis 
mėgsta pasirinktą medžiagą pa
teikti kitu atžvilgiu. K. Ostraus
kas kartais remiasi istorija, bet 
daugiau nei pusė jo kūrinių netu
ri nieko bendro su istorinėmis te
momis. Pasak jo, sąmoningai ven
gia romanų ar eilėraščių, nes jam 
geriausiai sekasi dramaturginėje 
kūryboje.

Apžvalginė velionies dail. Ado
mo Galdiko darbų paroda, skirta 
devyniasdešimtosioms jo gimimo 
metinėms, bus surengta spalio 15- 
16 d.d. Niujorke, Kultūros Židinio 
salėje. A. Galdikas buvo gimęs 
1893 m. spalio 18 d. Parodai steng
iamasi sutelkti kiek galint daugiau 
jo kūrinių iš privačių rinkinių, kur 
didelė jų dalis atsidūrė po mirties. 
Tada juos gausiai pirko pomirti
nių parodų lankytojai.

Pavasarinis Niujorko “Laisvės 
Žiburio” radijo valandėlės kon
certas, tapęs tradiciniu vadove 
Romo Kezio renginiu, įvyko ba
landžio 9 d. Kultūros Židinyje. 
Estradinio pobūdžio lietuvių kom
pozitorių dainas atliko jaunų mer
gaičių trijulė iš Montrealio, va
dovaujama muz. Aleksandro Stan
kevičiaus. Humoristinėmis aktua
lijomis dalyvius linksmino save 
“Vieno žmogaus teatru” vadinan
tis aktorius Vitalis Žukauskas. 
Šis jo pasirodymas buvo skirtas 
teatrinės veiklos keturiasdešimt
mečiui. Ta sukaktis pradedama 
1942 m. rudenį įstojimu į Kauno 
dramos teatro studiją. Pradžioje 
dirbo teatro sekretoriumi, vėliau 
režisoriaus pavaduotoju. Dramos 
studija turėjo trejų metų kursą. 
Jos lankytojai kartais gaudavo 
nedidelius vaidmenėlius, dalyvau
davo masinėse scenose, su ram
pos šviesa susipažindavo kaip 
statistai. V. Žukauskui Kauno 
dramos teatre plačiau neteko pa
sireikšti, nes jis, net nepradėjęs 
III kurso, pasinaudodamas gau
ta stipendija, išvyko Vienon stu
dijuoti režisūros. II D. karas nu
traukė planus, sukliudė grįžimą 
Lietuvon. Sukaktuvininkas poka
ryje dalyvavo profesinių lietuvių 
aktorių veikloje, su H. Kačinsku. 
A. Škėma, A. Brinką lankėsi lietu
vių pabėgėlių stovyklose. Niujor
ke dirbo su saviveiklinio teatro 
grupe, bet labiausiai išgarsėjo su 
savuoju “Vieno žmogaus teatru", 
pats jam parašydamas humoristi
nes bei satyrines aktualijas ir jas 
atlikdamas įvairiose lietuvių ko
lonijose. Sukaktuvininkui teko 
gastroliuoti ir kituose žemynuo
se — P. Amerikoje^ Australijoje, 
Europoje. Tad V. Žukauskas ak
toriumi tapo ir subrendo išeivijo
je, kur, deja, nebuvo profesinio 
lygio lietuviškų dramos treatrų. 
leidžiančių plačiau išskleisti kū
rybinius sparnus sudėtingais vaid
menimis.

Kauno skulptūros ir vitražo 
galerijoje koncertą ^surengė sve
čiai iš Vilniaus — M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas R. Zdanavičiaus, 
fleitų ansamblis su mokytoju P. 
Koncc ir styginis orkestras, kurio 
vyr. vadovas yra prof. S. Sondec
kis. Be kitų kūrinių, programon 
buvo įjungtos ir J. Haydno “Ma
žosios Mišios” chorui, sopranui, 
vargonams, styginiams instrumen
tams. Moksleiviams talkino vargo
nininkas B. Vasiliauskas ir Vil
niaus konservatorijos studentė 
S. Trimakaitė.

Vilniaus mokslininkų rūmuose 
90-tųjų gimimo metinių proga bu
vo prisimintas ekonomistas ir ko
operatininkas Petras Šalčius (1893- 
1958). 1919 m. velionis įsteigė ir 
iki pirmosios sovietinės okupaci
jos redagavo kooperacijos reika
lams skirtą žurnalą “Talka”. Apie 
30 metų Kauno ir vėliau Vilniaus 
universitetuose dėstė politinę eko
nomiją ir kooperacijos pagrindus, 
ruošė vadovėlius augštosioms mo
kykloms. Pokaryje buvo įjungtas 
į Lietuvos Mokslų Akademiją, 
kur Jam visą savo energiją teko 
skirti liaudies ūkio istorijos stu
dijoms. Vilniuje surengtame mi
nėjime pranešimą apie P. Šalčiaus 
gyvenimą padarė prof. M. Struk- 
činskas, apie jo kūrybinį paliki
mą— docentas V. Lukoševičius.

M. K. Čiurlionio galerija Kau
ne surengė deimantinės amžiaus 
sukakties sulaukusio prof. Rim
to Kalpoko tapybos darbų paro
dą. Ji buvo apžvalginio pobūdžio, 
sutelkusi 120 sukaktuvininko kū
rinių, apimančių kūrybinį 1923- 
83 m. laikotarpį. Lankytojai ypač 
žavėjosi peizažais “Žemaitijos 
senatvė". “Pavasario talkoje”, 
menininkų portretais.

Lietuvos dailės inuzėjus Vilniu
je nuolatinei savo globai gavo 
dail. Adomo Gladiko (1893-1969) 
kūrybinį palikimą, lig šiol saugo
tą respublikinės Vilniaus biblio
tekos rankraščių skyriuje. Čia bu
vo sutelkti prieškarinės A. Galdi
ko dirbutvės turtai — piešiniai, 
gamtos etiudai, kompozicijų eski
zai, tapybos darbai. Dalis kūrybi
nio palikimo-buvo gauta iš A. Gal
diko artimųjų po jo mirties. Mu- 
zėjaus fonduose dabar yra 80 tapy
bos kūrinių. Dalis A. Galdiko pa
likimo jau sutvarkyta, atnaujinta, 
įrėminta. Centriniuose muzėjaus 
rūmuose neseniai buvo surengta 
90-tosioms A. Galdiko gimimo 
metinėms skirta jo piešinių pa
roda, turėjusi beveik 200 rodinių.

Mažąją gobelenų parodą kau
niečiams surengė Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos šio miesto skyrius. 
Pusšimtį tekstilės kompozicijų 
šiai parodai pateikė 20 dailinin
kų. Parodai panaudotos skyriaus 
patalpos.

Dviguba aktoriaus Arno Ro- 
seno sukaktis — amžiaus penkias
dešimtmečio ir kūrybinio darbo 
trisdešimtmečio paminėta Vil
niaus dramos teatre Libano poeto 
bei dramaturgo Ž. Šechadės pje
se “Emigrantas iš Brisbeno”. Bar- 
bį vaidino sukaktuvininkas, gi
męs Kaune 1933 m., teatrinį Vil
niaus konservatorijos fakultetą 
baigęs 1956 m. 'Savo repertuare 
jis turi apie 80 įvairių vaidmenų, 
pradedant Vyturiu V. Rimkevi
čiaus “Vandens lelijoje”, Rimu K. 
Sajos “Nerime", Viktoru L. Zori- 
no “Varšuvos melodijoje”, bai
giant Vismantu Justino Marcinke
vičiaus “Mindauge”, Berankiu 
“Mažvyde", Laurynu "Katedro
je". A. Rosenas taipgi yra vai
dinęs filmuose, radijo ir televizi
jos spektakliuose, dalyvavęs li
teratūros vakaruose.

Šiaulių fotografijos niuzėjus 
pernai susilaukė 22.000 lankytojų. 
Per pirmus tris šių metų mėnesius 
muzėjaus fondai buvo papildyti 
150 rodinių. Vedėjo V. Kisielio 
pranešimu, iš Stanislovos Būdvy
tienės Palangoje buvo gauta nuo
traukų bei atvirukų, įamžinusių 
sol. K. Petrauską, dr. J. Šliūpą, 
vysk. M. Valančių, aktorę P. Pin- 
kauskaitę bei kitus žymius žmo
nes. Jos parūpintos įvairios etno
grafinės nuotraukos atskleidžia 
Lietuvos gyventojų buitį ir tradi
cijas nuo XIX š. pabaigos iki 1956 
m. Prienuose gyvenantis J. Skrins- 
kas muzėjaus fondus papildė ke
turiasdešimties nuotraukų rinki
niu “Lietuvos vaizdai", kuris bus 
įjungtas į parodą “Senoji fotogra
fija”. 1902 m. gamybos firmos 
“Kodak” aparatas “Century” bu
vo gautas iš fotomėgėjo G. Giza- 
tovo Sverdlovske. Naujas patal
pas vieninteliam fotografijos mu- 
zėjui Lietuvoje yra pažadėjęs 
vykdomasis Šiaulių miesto komi
tetas. 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............ 8’/2%
E term, indėlius 1 metų............. 83/4%
= term, indėlius 2 metų............. 9 %
= term, indėlius 3 metų............. 91/2%
= pensijų s-tą........................... 10 %
E spec. taup. s-tą..................... 7 72 /o
E taupomąją s-tą ..................... 7 /2%
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................  12 %
E mortgičius nuo......... 1O’/2%-121/2%

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 FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

Tel. 533-5454

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite j 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
v . _------o---------------------------

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

PR OCR FSS LTDI IvV7VjIVILOO 1072 BĮoor st w 
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.

Savininkas FRANK PETITT

★
★
★
★ GOODRICH, RADIAL ir kt.

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., _ , , 
Toronto, Ontario TelefORHS 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

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą
o 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 ir F. Janavičiai

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSO5 BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Jaunimas su vėliavomis Lietuvos Kankinių šventės procesijoje Anapilyje — skautų ir ateitininkų atstovai. Savo 
dalyvavimu jie pagerbė gausius Lietuvos kankinius Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bombonešio lakūnu II D. kare, 
parlamente atkakliai gynė se
nuosius “CF-104”. Pasak jo, jie 
yra visiškai saugūs. Jais skrai
do geriausi Kanados lakūnai, 
yra netgi norinčių skraidyti la
kūnų sąrašas. “CF-104” lėktu
vus po kelerių metų pakeis 
naujieji JAV konstrukcijos “F- 
18” naikintuvai. Kitokios nuo
monės yra konservatorių atsto
vas parlamente A. McKinno- 
nas, buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris, kai Kanadą trumpai 
valdė ministerio pirm. J. dar
ko vyriausybė. Esą apie 42% 
Kanadoje pagamintų “CF-104” 
naikintuvų nukritimas pasta
rajame dvidešimtmetyje tai
kos sąlygose privalo turėti 
priežastis. Galimas dalykas, 
yra struktūrinių klaidų, ku
rių niekas lig šiol net neban
dė jieškoti. Kas gi būtų tada, 
jeigu prasidėtų karas? Geriau
si Kanados lakūnai tokiuose 
lėktuvuose taptų mirčiai pa
smerktomis sėdinčiomis an
timis. i

Nemalonios bylos susilaukė 
liberalų parlamentaras B. 
Mackasey, turėjęs net kelias 
ministerijas P. E. Trudeau ka
binetuose. Montrealio dien
raštis “Gazette” senąjį politi
kos vilką apkaltino kyšių ėmi
mu už paslaugas jau bankrota- 
vusiai vienai inžinerijos fir
mai Montrealyje. Esą B. Mac
kasey jai 1981-82 m. padėjo 
gauti aviacijos reikmenų už
sakymus iš valdžios įstaigų, 
o ta bendrovė iš jo už $400. 
000 nupirko akcijas, kurių tik
roji vertė tebuvo $178.000. Pats 
B. Mackasey paneigė apmoka
mų paslaugų teikimą ir parei
kalavo, kad jo nekaltumą iš
tirtų specialiai sudarytas Ka
nados parlamento komitetas. 
To komiteto darbą nutraukė 
RCMP policijos teismui pa
teikta medžiaga, pakartojan- 
ti “Gazette” mestus kaltini
mus. Jam dabar iškelta byla 
kartu su dviem tarpininkais — 
Montrealio prekybos tarybos 
pirm. R. Harrisonu ir montrea- 
liečiu verslininku J. Bruyeru. 
B. Mackasey sakosi esąs nekal
tas ir nesuspenduoja savo dar
bo parlamente, tikėdamasis 
susilaukti išteisinimo.

Savo laiku B. Mackasey buvo 
žymus liberalų politikas, daug
kartinis ministeris, netgi sva
jojęs būti kandidatu į vidus, 
kai pasitrauks P. E. Trudeau. 
Jo poziciją sumenkino pasi
traukimas iš Kanados parla
mento 1976 m. ir perėjimas 
Kvebeko politikon vesti ko
vos prieš Kvebeko partijos se
paratistus. B. Mackasey buvo 
išrinktas į Kvebeko parlamen
tą, bet rinkimus pralaimėjo 
liberalai. Opozicinis darbas 
Kvebeko parlamente jam buvo 
ne prie širdies. Po pusantrų 
metų pasitraukė iš Kvebeko 
parlamento ir bandė grįžti Ka
nados parlamentan, tačiau 
pralaimėjo papildomus rinki
mus vienoje apylinkėje. Seną
jį savo politiką P. E. Trudeau 
vyriausybė 1979 m. paskyrė 
valdinės bendrovės “Air Cana
da” direktoriumi su gera alga. 
Jį betgi atleido 1979 m. gegu
žės mėnesį rinkimus laimė
jęs, naują vyriausybę suda
ręs J. Clarkas. Spaudoje tada 
plačiai nuskambėjo eksdirek- 
toriaus B. Mackasey kova už 
kompensaciją, kuriai jis pasi
rinko pilną metinę direkto
riaus algą, nors buvo dirbęs 
tik kelis mėnesius ir yra aprū
pintas gera Kanados parla
mento pensija. Parlamentan 
jis vėl grįžo 1980 m. rinkimuo
se kartu su triumfuojančiais 
liberalais, bet ministerijos 
jau nebegavo.

Juodos dėmės susilaukė ir 
kitas liberalų veikėjas A. Gil- 
lespis, buvęs energijos ištek
lių ministeriu. Pasitraukęs iš 
politikos, jis suorganizavo 
“Synfuels” bendrovę Naujojo
je Škotijoje gaminti naftai iš 
akmens anglies. Šiam tikslui 
jis bandė gauti finansinę Ka
nados valdžios $750.000 para
mą, projektą pateikdamas sa
vo buvusiai energijos išteklių 
ministerijai. Parlamento tra
dicijos draudžia buvusiems 
ministeriams pasinaudoti sa
vo įtaka turėtoje ministerijo
je. Opozicinės partijos pradė
jo šaukti, kad A. Gillespis pa
žeidžia šias taisykles. Esą ton 
bendrovėn jis tėra investavęs 
vos $25.000, o su valdžios pa
rūpinta parama galėtų uždirb
ti apie $700.000. Anuometinis 
energijos išteklių ministeris 
M. Lalondas sakėsi nieko ne
žinojęs apie buvusio ministe
rio projektą ir pastangas. Esą 
parama buvo paskirta be jo ži
nios, tiesioginio susitikimo 
su A. Gillespiu. Praėjus trims 
mėnesiams, A. Gillespio kom
binaciją užbaigė dabartinio 
energijos išteklių ministerio 
J. Chretieno pranešimas N. 
Škotijos premjerui J. Bucha- 
nanui, kad finansinė $750.000 
parama naftos gamybai iš ak
mens anglies nebus duota 
“Synfuels” bendrovei.

Sportas Lietuvoje
Kulkinio šaudymo varžybose 

Suchumyje vėl pasižymėjo vil
nietė Auksė Treinytė. Olimpinia
me MP-5 pratime, išmušusi 597 taš
kus, ji pasiekė naują pasaulio 
rekordą, kuris priklausė kijevie
tei G. Korzun. Auksė rekordą pa
gerino penkiais taškais. Sėkmė 
vilnietę lydėjo ir pratime MP-10, 
išmušusią 582 taškus, pasiekusią 
naują Sovietų Sąjungos rekordą. 
Komandiniu požiūriu I vietą lai
mėjo Rusijos atstovės, II — Uk
rainos, III — Lietuvos.

Pirmosiose pasaulio taurės 
meninės gimnastikos varžybose 
Belgrade vilnietė Dalia Kutkai- 
tė, 21-sios vidurinės mokyklos 
abiturientė, išsikovojo sidabro 
medalį kartu su bulgare A. Ralen- 
kova. Jos abi daugiakovėje surin
ko po 39,25 tšk., kaip ir 1982 m. 
Europos pirmenybėse Norvegijo
je. Taurė ir- aukso medalis teko 
Bulgarijos gimnastei L. Ignato- 
vai (39,55 tšk.), bronzos — bulga
rei I. Rajevai <39,20 tšk.). Atski
ruose pratimuose aukso medalius 
laimėjo: D. Kutkaitė — su kaspinu, 
L. Ignatova — su lanku, A. Ralen- 
kova — su kuokelėmis ir kamuoliu.

Vilniaus “Žalgirio" futbolinin
kai šiemet žaidžia augščiausio- 
je lygoje, turinčioje 18 komandų. 
Atrodė, kad žalgiriečiams, perėju
siems iš pirmosios lygos į augš- 
čiausiąją , bus sunku užimti geres
nę vietą. Jie betgi įsitvirtino VI 
vietoje ir po 10 rungtynių iškopė į 
IV, surinkę 13 taškų. Iki gegužės 
17 d. “Žalgiris” laimėjo ketverias 
rungytnes, lygiomis sužaidė pen- 
kerias, pralaimėjo vienerias. Silp
noji “Žalgirio” pusė — perdidelis 
lygiomis sužaistų rungtynių skai
čius, nes už jas gaunamas tik vie
nas taškas, o už laimėtas — du. 
Silpnai atrodo ir “Žalgirio” įvar
čių santykis 9:6, priklausantis 
dešimčiai rungtynių. Kamuolys vis 
dar tebėra retas svečias priešo 
vartuose.

Augščiausioje moterų rankinio 
lygoje žaidžia Vilniaus “Eglės” 
ir Kauno “Žalgirio” komandos. 
Dvylikos komandų lentelėje “Žal
giris” yra VIII vietoje, “Eglė” — 
X. Šios lygos kbmandos betgi turi 
merginų prieauglio komandas, ko
vojančias jaunimo pirmenybėse. 
“Eglės” merginų komanda trejus 
metus buvo laimėjusi sidabro me
dalius, o šiemet baigminėse ko
vose Klaipėdoje išsikovojo čem- 
pijonių vardus ir aukso medalį. 
Jaunosios vilnietės surinko 47 
taškus. Sidabro medalis teko Kau
no žalgirietėms su 37 taškais,

Ateitininkų žinios
Visi dalyvaukime metinėje šven

tėje — birželio 3-5 savaitgalyje! 
Birželio 3, penktadienį, 7.30 v.v., 
laužas High Parke (netoli stirnų); 
birželio 4, šeštadienį, įvairi pro
grama visom grupėm. Birželio 5, 
sekmadienį, 9.30 v.r., renkamės 
Prisikėlimo par. salėje įžodžiui, 
kuris bus atliktas Prisikėlimo 
šventovėje 9.45 v.r. Bendros Mi
šios — 10 v.r. Po Mišių — agapė 
Liet. Vaikų Namuose.

Jau laikas galvoti apie vasaros 
stovyklas. Šiais metais nebus atei
tininkų stovyklos Wasagoje. Vie
toje jos bus Prisikėlimo parapi
jos rengiama stovykla liepos 17- 
30 d.d. Wasagoje. Ją organizuoja 
Lina Kuliavienė.

Moksleivių stovykla Dainavoje 
bus liepos 10-17 d.d., jaunučių — 
liepos 17-31 d.d.

Stovyklos Neringoje — jaunučių 
ir moksleivių — liepos 31 — rug
pjūčio 13 d.d.

Gili užuojauta Balių šeimai Kle- 
velande, mirus Romai Balytei, ku
rią daugelis Toronto studentų pa
žinojo. L. U.

Skautų veikla
• Gegužės 15 d. jaun. skautės, 

vad. A. Šernaitės, iškylavo Science 
Centre. Ačiū p.p. Kušneraitienei, 
Skrinskienei ir Batūroms už talką.

• Gegužės 24 d. Toronte lankė
si v.s. A. Samusis, knygos “Mūsų 
skautybė” leidėjų k-to pirm., ir 
turėjo pasitarimą su rajono va
du. Šiuo metu yra taisoma gautų 
straipsnių kalba. Tikimasi, kad 
dar prieš sukaktuvinę stovyklą 
bus pradėti rinkti tekstai.

• Romuvos vadovybė su talki
ninkais gegužės 21 d. paruošė pa
status nuomininkams, kurių pir
moji grupė pradėjo stovyklauti 
geguž,ės 24 d. Tai daugiausia mo
kyklų gamtos pažinimo būreliai.

• JSOK-to posėdis įvyko gegu
žės 26 d. Sekantis — birželio 16 d., 
7.30 v.v., skautų būkle.

• Registracija į sukaktuvinę 
stovyklą — iki birželio 15 d. Kreip
tis į tuntininkus. Č. S.

bronzos •— Zaporožės 7JI koman
dai su 35 tšk. Jaunimo klasės 
merginoms geriau sekasi už vy
resniąsias jų koleges augščiau
sioje lygoje.

Lietuvišku maratonu yra vadi
namas tradicinis 30 km bėgimas 
iš Trakų į Vilnių. Jis pradedamas 
prie Trakų pilies ir baigiamas Vin
gio parke. Pernai pasiektas 1 vai. 
30 min. rekordas priklauso mask
viečiu! V. Kotovui, Maskvos olim
piados maratone užėmusiam IV 
vietą. Šiemetinį bėgimą per 1 vai. 
37 min. laimėjo Kauno kūno kultū
ros instituto studentas Romas Tra- 
kymas, II vietoje palikęs N. Golo- 
vanovą iš Kirovogrado (1 vai. 42 
min. 23 sek.), III — Šilutės atstovą 
M. Calytį (1 vai. 42 min. 30 sek.). 
Moterys bėgo tik 20 km. Laimėtoja 
tapo Kauno kūno kultūros instituto 
studentė Rasa Viršilovaitė, šį nuo
tolį įveikusi per 1 vai. 16 min. 2 
sek. Ji yra auganti maratonininkė, 
pernai rudenį Užgorode 42 km 195 
m nubėgusi per 3 vai. 11 min.

Pajieškojimas
Jau 30 metų neturiu žinių apie 

savo gimines. Štai jų vardai: Apo
linaras Radvilavičius, jo žmona 
Vanda, vaikai — Edmundas, Regi
na, Juozas. Laiške iš Lietuvos bu
vo rašyta, kad jie buvo išvežti Ru
sijon, o iš ten emigravo Čikagon. 
Jie patys arba apie juos žinantie
ji prašomi rašyti: Olga Radvilavi
čius, Las Lilas 209-(1804) Ezeiza, 
Buenos Aires, Argentina.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

81/2% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius 
83A% 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
7'/2% už specialią taup. s-tą 
7'12% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 103/4%
2 metų ..................111/2%
3 metų ..................121/2%
(fixed rate)

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

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

A. E. LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Steve Ignatavičius, b.a., b.piie, beū.
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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

jOilCfflfpl Simpson’s, 176 Yonge St,
Z11IOIC1IG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

©ifts International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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



Lietuvių pensininkų rūmai
Šis didelio užmojo projektas 

Toronte baigiamas įgyvendinti — 
šį rudenį pradėtieji rūmai bus 
baigti. Tada bus galima visą lieT 
tuvių pensininkų klubą perkelti 
į naujas patalpas. Yra betgi vie
nas reikalavimas, kurį turime iš
pildyti dar prieš rūmų statybos 
užbaigimą, būtent, išnuomoti vi
sus butus. Statybą finansuojanti 
įstaiga OMHC reikalauja tai pada
ryti, jei norima, kad lietuviai 
būtų pilnateisiai šeimininkai.

Pensininkų namų statybos komi
teto pirm. Henrikas Adomonis 
metiniame klubo susirinkime 
nusiskundė neperdideliu tautie
čių susidomėjimu šiuo bendrana- 
miu. Yra daugybė pajėgių pen
sininkų, kurie gąlėtų jam pa
gelbėti, sumažinti jo pečius 
užgulusią naštą (virš 6-ių milijonų 
dolerių vertės statyba) savo pa
tarimais bei darbu. Kažkodėl jie 
laikosi nuošaliai, nes galbūt 
nemano tenai apsigyventi. Betgi 
reikia truputį ir idealizmo.

Pensininkų namų statybos ko-
mitetas su H. Adomoniu prieš
akyje dirba visiškai nemokamai, 
norėdamas padėti savo tautie
čiams. Kodėl gi negalėtų pajėgūs 
dirbti ir turintys atliekamo 
laiko ateiti į pagalbą?

Paskutiniame pensininkų klubo 
susirinkime buvo pranešta, kad 
yra 350 teisėtų narių. Argi tik 
tiek Toronte lietuvių pensinin
kų? Galbūt šiek tiek turi neigia
mos įtakos nesusipratimai dėl 
nevisai sklandžių klubo vadovy
bės pasikeitimų 1982 m. Bet da
bar turėtų būti visos ūkanos iš
sklaidytos, nes pastatas jau sto
vi visoje savo didybėje. Atrodo, 
visiems aišku, kad pirmoji val
dyba, nors ir nutiesė kelius į 
projekto įgyvendinimą, bet buvo 
neveiksminga, statybą užtęsė

daug metų, per tai ir kaina žy
miai padidėjo.

Metiniame klubo susirinkime 
buvo minėta, kad statybos komi
tetas prašo aukų (namo vidaus 
įrengimui) iš organizacijų ir 
pavienių asmenų. Rodos, jau apie 
porą tūkstančių gauta. Reikia 
nepamiršti, kad šis pensininkų 
klubas jokio kapitalo neturi, vi
si milijonai yra skolinti. Pats 
klubas yra prisiglaudęs Toronto 
Lietuvių Namuose, kur gauna pa
talpas be jokio atlyginimo.

Klubas išleido savo statutą 
abiem kalbom, nes ankstyvesnių 
metų statutas negalioja. Jį gali
ma įsigyti.

Naujoji 1983 m. valdyba išrink
ta šios sudėties: pirm. H. Adomo
nis, vicepirm. St. Grigaliūnas, 
administracijos reikalams J. Poš
ka, sekr. P. Juodienė, kult, rei
kalams L. Novogrodskienė, pata
rėjas J. Pikelis, ižd. P. Jurėnas,
ūkvedys K. Daunys, visuom. ry
šiams VI. Jankaitis, informaci
jai G. Adomaitienė. Revizijos ko-
misija: A. Vaičiūnas, V. Petrai
tis, M. Račys.

Statybos komitetas liko tas pats: 
koordinatorius H. Adomonis, pa
vaduotojas ir butų nuomojimo 
tvarkytojas J. Poška, ryšininkas 
su miesto įstaigomis VI. Jankai
tis, statybos patarėjas O. Delkus.

Iš sąrašo matyti, kad klubo val
dyba pasipildė keliais naujais 
pajėgiais nariais. Reikia tikėtis, 
kad ateityje veikla bus suaktyvin- 
ta. Pens.________________________

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924

KAI GREITOJI PAGALBA PRARANDA 
LAIKĄ, ŽMONĖS PRARANDA GYVYBĘ

Pavojaus momentu laikas yra brangus, ir kiekviena minutė 
yra svarbi.

Kai išgirstate sireną arba pamatote blykčiojančią šviesą ugniagesių 
sunkvežimio, greitosios pagalbos autovežimio, policijos automobilio, 
atsiminkite, kad gyvybės yra pavojuje ir laikykitės šių taisyklių:
O Visuomet sustabdykite savo automobilį kiek galint arčiau 

kelio pakraščio ir neužblokuokite sankryžos.
O Važiuokite 150 metrų (500 pėdų) atstu nuo skubančio 

ugniagesių departamento autovežimio.

LAIKAS, KURI JIE LAIMI, GALI IŠGELBĖTI GYVYBES
Ministry of Transportation 

and Communications

©Ontario
James Snow, Minister 
William Davis, Premier

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

(4 16) 233- 3323
233-4741
231- 2839
270-5256
232- 1990

(305)626-7406

Pranas Barauskas
Iy Į /'m Antanas Genys

1 Juozas Gudas 
ik IO 11 Vacys Žižys

Arūnas Strasdas-

WORLD”MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Nuotr. R. Pranaičio
Toronto Maironio mokyklos mokinių būrelis “Tėviškės Žiburių" spaustuvėje. Naujausias elektronines rinkimo 
mašinas jiems aiškina spaustuvės vedėjas VYTAUTAS BALČIŪNAS

AfA 
JUOZUI MATULEVIČIUI

mirus,
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 

jo žmoną, dukras, brolį VYTAUTĄ su šeima, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

P. M. Krilavičiai
B. A. Petkevičiai

TORONTO**
Kun. J. Petraitis, MIC, porą 

mėnesių pavadavęs sergantį 
kun. A. Špurgį Australijos Ade
laidėje, grįždamas į Argenti
nos Buenos Aires miestą, bu
vo sustojęs Toronte ir aplankė 
lietuvių parapijas, “TŽ” ir ki
tas institucijas. Argentinoje 
jis darbuojasi lietuvių para
pijoje.

Ontario meno taryba 1983. 
V.24 paskelbė sąrašą organiza
cijų ir asmenų, gavusių finan
sinę paramą iš provincinės vy
riausybės. Tokių buvo — 217 
meno vienetų ir 514 asmenų. 
Sąraše nėra nė vieno lietuvių 
vieneto as asmens. Rašytojų 
paramą gavusių eilėje (iki 
$5000) yra latvė Anita Krum ins 
ir daugiakultūrio teatro są
junga ($4000). Adresas prašy
mams: Ontario Arts Council, 
Suite 500, 151 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M5S 1T6. Telefo
nas informacijai: (416) 961- 
1660.

Metropolinio Toronto tary
bos socialinių reikalų komi
tetas patvirtino $1,9 milijono 
paramą 145 daugiakultūrėm 
organizacijom. Pvz. etninio 
meno taryba gavo $35,000, ra
sinių santykių taryba $25,000, 
daugiakultūris ryšių centras 
$21,126 ir t.t.

Toronto Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Klubas, kuriame 
spiečiasi komunistinio nusi
statymo seniosios ateivijos 
tautiečiai, 1983 metams išrin
ko valdybą: pirm. J. Yla, bu
vęs “Liaudies Balso” redakto
rius, vicepirm. J. Morkūnas, 
sekr. J. Morkis, ižd. A. Guobie
nė, nariai — T.Rimdžius, E. 
Laurusevičienė; revizijos ko- 
misijon — A. Ragauskas, A. 
Blesing, A. Kevežienė. Šio klu
bo veiklą remia lėšomis Kana
dos valdžia per pensininkų 
programą “New Horizon”. Sa
lės reikalų vedėjas — J. Mor
kis.

V 

Šypsenos

Kada?...
— Kada žmogus pradeda 

senti?
— Kai šeštadienio vakarą 

pradeda jaustis taip, kaip 
anksčiau jausdavosi pirma
dienio rytą.

Buitis ir baimė
— Ot gausi nuo mamos pipi

rų, — bara Audra broliuką.
— Neduos. Jų sunku gauti, — 

ką į sriubą dės... — atsakė

“I 983 metų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

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

Menas Sovietijoje
Grįžęs iš anapus geležinės 

uždangos menininkas pasako
ja apie meno klestėjimą sovie
tinėse respublikose, ypač “Ta
rybų” Lietuvoje.

— Ar teko sutikti tenai dai
lininkų abstraktistų? - paklau
sė vienas ilgaplaukis.

— O, taip, — atsakė meninin
kas. — Mačiau vieną gatve ei
nant ir paskui jį sekant du ci
viliškai apsirengusius socrea- 
listus ...

Parinko Pr. A Iš.

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

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Mūsų klubo ir valdybos nariui

AfA 
VLADUI BAGDONUI 

mirus,
jo broliams — APOLINARUI Čikagoje ir ANTANUI 
su šeima Lietuvoje, kitiems giminėms ir draugams 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —

Hamiltono Lietuvių Pensininkų KLubas

Kanados lietuvių šaulių suvažiavimas
Kanados lietuviai šauliai, 

sudarę savo rinktinę, ją pava
dino Vilniaus Šaulių Rinktine 
Kanadoje. Jų atstovų suvažia
vimas įvyko Montrealyje, Auš
ros Vartų par. salėje, gegužės 
21-22. Jį pradėjo rinktinės 
pirm. J. Šiaučiulis, pakviesda
mas prezidiuman LŠST garbės 
pirm. prof. dr. V. Mantautą, A. 
Mylę ir P. Kanopą. Invokaciją 
skaitė kun. J. Kubilius, SJ. 
Suvažiavimo dalyvius, kurių 
buvo 43, sveikino: KLB krašto 
valdybos vardu vicepirm. inž. 
J. V. Danys, prof. V. Mantau- 
tas, VI. Putvio šaulių kp. pirm. 
St. Jokūbaitis. Raštu sveikino 
LŠST pirm. K. Milkovaitis, Ka
lifornijos, Australijos šauliai 
ir kiti.

Pranešimą apie VŠR veiklą

Ontario kukūros ir piliety
bės ministerija, kuriai vado
vauja min. B. McCaffrey, pra
nešė, kad Ontario vyriausybė 
paskyrė $350,000 Daugjakultū- 
rei Ontario Istorijos Draugi
jai. Pastaroji telkia etninių 
grupių archyvinę medžiagą ir 
leidžia žurnalą “Polyphony”, 
kuriame spausdina įvairius 
straipsnius apie etninių gru
pių praeitį. Viename to žur
nalo numerių buvo įdėtas 
straipsnis apie lietuvių ko
munistų veiklą, visai neminin- 
tis, kad tai mažos grupės 
veikla, neatstovaujanti lietu
vių daugumai. Iki šiol nei Lie
tuvių Bendruomenė, nei kitos 
organizacijos į tai nereagavo.

padarė jos pirm. J. Šiaučiulis, 
apie iždą — A. Mylė (1983.V.21 
saldo — $14,416.92). Revizijos 
komisija viską rado tvarkoje. 
Apie moterų šaulių veiklą kal
bėjo St. Petkevičienė iš Hamil
tono.

Dalinių pirmininkai bei jų 
pavaduotojai pranešimus pa
darė žodžiu arba raštu.

Į rinktinės pirmininkus bus 
du kandidatai — St. Jokūbaitis 
iš Toronto ir J. Šiaučiulis iš 
Montrealio. Išrinktas pastara
sis. Moterų vadove palikta St. 
Petkevičienė su teise pasirink
ti tris padėjėjes.

Po tris valandas trukusio su
važiavimo įvyko pokylis. Me
ninę programą atliko Montrea
lio vyrų oktetas, akompanuo
jamas ponios M. Roch. Pasta
rajai, kaip choro dirigentei, 
buvo įteiktas rinktinės vardu 
padėkos raštas. Šokiams grojo 
J. Rimeikio orkestras.

Sekmadieniį, 11 v.r., AV 
šventovėje kun. J. Kubilius, 
SJ, atlaikė pamaldas ir pasa
kė patriotinio turinio pamoks
lą. Dalyvavo uniformuoti šau
liai su vėliavomis, vadovau
jami Ign. Petrausko. Šaulės O. 
Mylienė ir p. Šiaučiulienė ne
šė gėlių vainiką, kurį padėjo 
šventovėje prie paminklinės 
lentos žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Po pamaldį įvyko vaišės pa
rapijos salėje ir atsisveikini
mas su šio suvažiavimo daly-

J. Šarapnickas
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TORONTO^ M MONTREAL
Anapilio žinios

— Kapinių lankymo diena ge
gužės 29 susilaukė labai daug 
maldininkų iš Toronto, Mississau- 
gos, Hamiltono, Delhi, St. Catha
rines ir kitų vietovių. Numatytos 
pamaldos 3 v.p.p. kapinių aikšte
lėje dėl lietaus buvo perkeltos Lie
tuvos Kankinių šventovėn, kurioje 
galėjo tilpti tiktai dalis maldinin
kų. Didžioji jų dalis turėjo pasi
tenkinti sale. Mišias koncelebravo 
6 kunigai, pamokslų pasakė kun. 
dr. T. Žiūraitis, domininkonas, iš 
Vašingtono. Po ' pamaldų buvo 
šventinami nauji paminklai kapi
nėse.

— Jaunų šeimų sekcija rengia 
išvykų — gegužinę birželio 4, šeš
tadienį, B. Jonaitienės sodyboje 
prie Wasagos ir kviečia dalyvauti. 
Skambinti V. Narušiui tel. 277- 
1128.

— Susituokė: Vytautas Petraus
kas su Anne-Marie Hopkins, Pau
lius Ališauskas — su E. Munro; 
Bostone susituokė Gytis Andru
lis su Nijole Ivaškaite. Ruošiasi 
tuoktis Rita Jonikaitė su David 
R. Arbon.

— Reguliarios sekmadienių Mi
šios Wasagoje prasidės birželio 
19 d.

— Iš “Paramos” gauta $300 auka 
parapijai; $200 auka gauta iš dr. 
V. A. Lenausko, $100 — iš V. Bar- 
tininkaitienės ir giminių.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
$100 — J. Šeperys, $50 — L. Novo- 
grodskienė, $20 — M. Kybrancienė.

— Mišios birželio 5, sekmadie
nį, 10 v.r., už a.a. Marijonų ir 
Jurgį Skaržinskus, 11 v.r. — už 
a.a. Jonų Yokubynų.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas birželio 5, sekma

dienį, 9.30 v.r., laikys kun. P. Di
lys. Po pamaldų — moterų draugi
jos susirinkimas pas M. Bumeis- 
terienę, 418 Temagami Cres., Mis
sissauga. Tel. 274-5497.

—• Šv. Rašto apmųstymai kas ket
virtadienį, 7.30 v.v., šventovėje.

— Parapijos tarybos posėdis — 
birželio 15, trečiadienį, 7.30 v.v., 
šventovėje.

— Moterų draugijos ruošiama iš- 
vyka-piknikas bus liepos 17 d. 
Clairville parke, Orchardview 
rajone. Pradžia su pamaldom 11 
v.r.

— Ruošiasi tuoktis: Kristina 
L. Delkutė su Samueliu J. Arm
strongu birželio 11 d.

Lietuvių Namų žinios
— Loreta Lenauskaitė teikia 

patarimus bei patarnavimus so
cialiniais klausimais tautiečiams, 
norintiems pasinaudoti miesto 
arba provincijos valdžios teikia
ma pagalba. Kreiptis darbo va
landomis į A. Vaičiūnų tel. 532- 
3311 arba vakarais į V. Kulnį tel. 
769-1266.

— Birželio 5, sekmadienį, L. Na
muose Hamiltono “Aukuras” vai
dins veikalų “Šviesioji valanda”. 
Bilietai — LN raštinėje ir prie 
įėjimo.

— Gegužės 25 d. LN valdybos po
sėdyje patvirtinta $1000 auka 
Maironio mokyklai. LN Moterų 
Būrelio dešimtmetis bus pami
nėtas kartu su tradiciniu LN ba
liumi.

— LN Vyrų Būrelio rengiama 
gegužinė įvyks birželio 26, sek
madienį, Clairville Conserva
tion parke.

— Nuo gegužės 22 d. sekmadie
nių popietės pradedamos 11.30 v.r.

— Lietuvių šachmatininkų klu
bas metropolinio Toronto meiste
rių klasės varžybose laimėjo II 
vietų.

A. a. velionies Jono Tumo- 
sos atminimui jo žmona Sofi
ja paaukojo "T. Žiburiams” 
$100.

“Carling-O’Keefe Breweries” 
bendrovė 1983 m. gegužės 17 d. 
sukvietė spaudos, radijo ir te
levizijos atstovus į “Hilton- 
Harbour Castle” viešbutį ir pa
vaišino priešpiečiais su alumi. 
Užkandžių metu paskelbė, kad 
ji pradėjo gaminti “Miller 
High Life” alų. Jis turi 5% al
koholio ir parduodamas augš- 
tesniuose, gintarinės spalvos 
buteliuose. Miller b-vė yra ant
roji didžiausia alaus gamykla 
JAV. Šis alus yra to paties sko
nio, tik turi daugiau alkoholio 
pagal Kanados gamybos taisyk
les. “T. Žiburiams” atstovavo 
V. Matulaitis.

DLK VYTENIO ŠAULIŲ KUOPA 
Melburne, Australijoje, skelbia vajų: 
“KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS!” Piršlys Vytenis padės 
Jums surasti pageidaujamų lietuvių 
kilmės asmenį net ir kituose 
žemynuose. Todėl kas jieško gyveninio 
draugės ar draugo, terašo Vyteniui, 
pridėdami trumpų savo* biografijų, 
pageidavimus, slapyvardi ir adresų. 
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita 
kalba. Išlaidoms padengti pridėkite 
pusę vienos dienos uždarbio aukų 
vieneriems metams laiko. Adresas: 
Vytenis, P. O. Box 4861, Melbourne 
3001, Victoria, Australia.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šv. valanda — 7 v.v., Mi
šios — 7.30 v.v. Dienos metu kuni
gai lanko senelius ir ligonius iš 
anksto susitarus.

— Nauji kryžiai, kurie puošia 
sienų už šventovės altoriaus, yra 
suprojektuoti architekto A. Kul- 
pavičiaus ir pagaminti J. Poškaus.

— Ateitininkų šventė — šį sek
madienį, birželio 5 d. Visi atei
tininkai dalyvauja organizuotai 
10 v. Mišiose. Po Mišių — agapė 
seselių namuose.

— Jaunų šeimų sekcija ruošia 
metinę gegužinę birželio 12 d., 
12 v.p.p., Etienne Brule parke 
prie Old Mill. Skambinti G. Pet
rauskienei 767-6806.

— Diskusijų būrelis renkasi 
birželio 7 d. parapijos patalpo
se 6.30 v.v. Tema “Kaip jaunimas 
šiais laikais gali įsijungti į Baž
nyčios darbų”. Vadovaus T. Augus
tinas. Dėl informacijų skambinti 
A. Kalinauskui 533-7506 arba R. 
Girdauskaitei 536-4537.

— Pakrikštyta Jessica-Elena, Gi
nos (Draudvilaitės) ir Guy Thorn 
dukrelė.

— Labdaros sekcija praėjusių 
savaitę paruošė 26 siuntinius 
lietuviams Lenkijoje.

— Angliškai kalbantiems ir lie
tuviškai nemokantiems Mišios bus 
laikomos iki birželio mėn. pabai
gos.

— Parapijai aukojo: A. V. Lukai 
$100.

— Mišios — birželio 5, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Petrų Ledų, 9 v.r. 
— už Jokūbų Šimkų, 10 v.r. — už Al
girdų Tarailų ir ateitininkų inten
cija, 11.30 v.r. už Trečiojo Ordi
no kongregacijų, 7 v.v. — už Bronių 
Raškauskų.

A. a. dail. A. Docius, miręs 
prieš 10 metų, bus prisimintas 
Mišiomis birželio 4, šeštadie
nį, 9 v.r., Lietuvos Kankinių 
šventovėje Anapilyje. Jo arti
mieji bei pažįstami kviečiami 
dalyvauti.

Maironio mokyklos choristai, 
kurie yra užsiregistravę 
važiuoti į dainų šventę Čika
goje, repetuoja birželio 5 d. 
ir birželio 12 d. nuo 5.30 v.p.p. 
iki 7.00 v.v. Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje.

Genovaitė Kazokienė-Bud- 
reikaitė iš Aiistralijos/ gavu
si JAV LB kultūros tarybos 
premiją $3000 už veikalą apie 
M. K. Čiurlionį anglų kalba, 
lankėsi Toronte, kur turi pažįs
tamų tautiečių. Per keletą die
nų ji aplankė įvairias meno 
institucijas, dalyvavo daili
ninkų O. ir I. Mickūnų paro
dos atidaryme, įsigijo dail. 
Valiaus bei kitų dailininkų 
kūrinių ir grįžo į JAV-bes, o 
iš ten — Australijon. Dabar 
ji rūpinasi savo veikalo išlei
dimu.

Toronto Lietuvių Pensinin
kų Klubo moterų būrelio su
sirinkimas įvyko gegužės 20 d. 
Kadangi pensininkų rūmai 
bus užbaigti šiais metais, rei
kia ruoštis įvairiems kursams. 
Yra daug gabių moterų, kurios 
galės vadovauti įvairiom pro
gramom naujuose rūmuose. 
Būrelio pirm. L. Novogrods- 
kienė planuoja paskaitų ei
lę apie mitybą.

TLP Klubas nuoširdžiai dė
koja “Paramai” už $300 auką. 
Lėšos bus labai reikalingos 
įrengiant naujuose rūmuose 
skaityklas, sales, raštines.

A. Samušis iš Niujorko lan
kėsi Toronte-Mississaugoje, 
domėjosi lietuvių šventovė
mis bei institucijomis, “T. Ži
buriais”, tarėsi su skautų vei
kėjais dėl išleidimo knygos 
“Mūsų skautybė” (jis vadovau
ja leidėjų komisijai). Niujor
ke jis talkina “Kario” žurna
lui, kurį redaguoja Z. Rauli- 
naitis.

Ukrainiečiai gegužės 28-29 
d.d. paminėjo 50 metų bado 
sukaktį, kai sovietinė valdžia, 
kovodama su ūkininkų pasi
priešinimu kolchozinimui, su
planuotu badu sunaikino apie 
7 milijonus žmonių Ukraino
je. Gegužės 28 d. Massey Hall 
buvo surengtas bandūristų 
choro koncertas, kuriame da
lyvavo 2000 asmenų. Gegužės 
29, sekmadienį, prie Ontario 
parlamento rūmų buvo atlaiky
tos pamaldos ir surengta de
monstracija, kurioje dalyvavo 
8000 ukrainiečių. Demons
tracija baigta Nathan Phillips 
aikštėje įvairių visuomenės 
veikėjų kalbomis. Iš lietuvių 
minėtame koncerte dalyvavo 
J. Dambaras ir kun. Pr. Gaida, 
demonstracijoje — KLB pirm. 
J. Kuraitė-Lasienė ir kiti.

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 [vairių 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:

Sibirinių trėmimų 
minėjimas — birželio 14, antra
dienį, 7.30 v.v., Šv. Pauliaus 
(anglikonų) šventovėje Bloor- 
Jarvis sankryžoje. Bus ekume
ninės pamaldos, kuriose daly
vaus estai, latviai ir lietuviai, 
jų kunigai, chorai, vėliavos ir 
organizacijos. Visi lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Rengia Kanados Baltiečių Fe
deracija.

“Ąžuolai piliakalnyje” — 
naujausia rašytojo J. Krali- 
kausko knyga renkama “TŽ” 
spaustuvėje. Jai išleisti komi
tetas dėkoja visiems aukoto
jams, kurie atsiliepė į jo pra
šymą duosniomis aukomis. Pir
masis mecenatas, atėjęs į pa
galbą su $1000, buvo Aleksas 
Plėnys (ne Pleškys, kaip per 
klaidą išspausdinta “TŽ” 21 
nr.). Tai jau antroji jo tūkstan
tinė lietuviškai raštijai. Pir
mąją tūkstantinę jis paskyrė J. 
Kralikauskui, prieš keletą me
tų laimėjusiam “Draugo” pre
miją už romaną “Įkaitę Vil
niaus akmenys”. A. Plėnys yra 
savininkas knygrišyklos “Sa- 
mogitia” (Žemaitija). Tel. 625- 
2412. Be to, jis yra minėto ko
miteto iždininkas.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų min. J. Flemingas gegu
žės 25 d. buvo susikvietęs et
ninės spaudos atstovus pain
formuoti apie paruoštą pro
jektą sudaryti specialią par
lamentinę komisiją tirti “ma
tomų” etninių grupių proble
moms, susijusioms su didėjan
čiu rasizmu. Diskusijose buvo 
iškelta abejonė dėl tos komi
sijos reikalingumo, nes visos 
etninės grupės dabar telpa į 
daugiakultūrės ministerijos 
schemą. Specialiai išskiriant 
kaikurias grupes, kitos gali 
jaustis nelygiai traktuojamos. 
Be to, minėtose grupėse yra 
rėksnių, kurie atstovauja pa
lyginti nedideliam savo pase
kėjų skaičiui, bet turi didelių 
reikalavimų. Į tai ministeris 
atsakė, kad viskas pasilieka ir 
toliau kaip buvo daugiakultū- 
rėje schemoje, bet susidomėti 
kažkuriomis specialiomis gru
pėmis verčia pats gyvenimas, 
nes prieš jas įvairūs išsišo
kimai didėja. Šioje spaudos 
konferencijoje “TŽ” atstovavo 
A. Rinkūnas.

Po daugelio žygiu įstaigose 
gautas sutikimas sumažinti sta
tomų pensininkų namų apart- 
mentų nuomas: viengungio bu
vo $400, dabar bus $360 mėne
siui; 1 miegamojo butas buvo 
$500, dabar bus $465. Pasta
tas iš lauko šią savaitę baig
tas plytomis apdėti. Vėliau 
seks langų sudėjimas ir vidaus 
darbai. Į savaitę 30 kambarių 
bus paruošta dažymui.

A. a. S. Jaseliūno atminimui 
aukojo Tautos Fondui: $30 T. 
Renkauskienė, $25 Renkaus- 
kaitė-Koller. A. a. J. Tumosos 
atminimui — $20 A. Žemaitis 
iš Hamiltono.

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

JAUNIMO 
STOVYKLOS 
1011 College St. 
Toronto, Ontario 
M6K3B3 
Canada

Premija “Nemariam mirtingajam”
Mecenato kun. dr. J. Pruns- 

kio $2000 premija už religinio 
turinio veikalą šiais metais 
buvo paskirta kun. Pr. Gaidai 
— parengėjui monografijos 
“Nemarus mirtingasis — arki
vyskupas Teofilius Matulio
nis”. Premiją paskyrė Ateiti
ninkų Federacijos sudaryta 
komisija: pirm. kun. dr. T. 
Žiūraitis, OP, rašytojas A. Vai
čiulaitis, V. Gureckienė, K. 
Čižiūnas, A. Badžius.

Premija ir komisijos narių 
pasirašytas aktas buvo įteik
tas monografijos parengėjui 
š. m. gegužės 29 d. Lietuvos 
Kankinių parapijos salėje, 
dalyvaujant labai gausiam 
tautiečių būriui. Iškilmę su
rengė specialus ateitininkų 
komitetas: pirm. dr. O. Gustai
nienė, nariai — dr. J. Sungai- 
la, kun. J. Staškus, V. Bireta, 
K. Manglicas. Pradinį žodį ta
rė dr. O. Gustainienė, pakvies- 
dama dr. J. Sungailą tarti įva
dinį žodį apie pagrindinį kal
bėtoją prof. A. Musteikį. Pasta
rasis, atvykęs iš Buffalo, su
pažindino klausytojus su mo
nografijos turiniu, susieda
mas šį leidinį su kitomis kun. 
Pr. Gaidos knygomis.

Premijos įteikimo aktą at
liko specialiai iš Vašingtono

Tautybių savaitė — Karava
nas įvyks birželio 17-25 d.d. 
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
bus įrengtas Prisikėlimo para
pijos salėse. Veiks kasdien 
nuo 6 v.v., iki 1 v.r., šeštadie
niais nuo 4 v.p.p. iki 1 v.r. ir 
sekmadieniais nuo 4 v.p.p. iki 
10 v.V. Čia kiekvienas atsilan
kęs galės pasivaišinti lietuviš
kais valgiais, gėrimais ir pasi
gėrėti “Atžalyno” atliekamais 
tautiniais šokiais. Sudarytos 
atitinkamų sričių komisijos 
intensyviai dirba, kad mūsų 
lietuviškas paviljonas būtų 
visiems patrauklus, įdomus 
ir originalus. Labai svarbu, 
kad lietuviai gausiai lankytų, 
atsivestų savo kitataučius 
draugus ir tuo paremtų ren
gėjų pastangas. Jau yra gau
ti Karavano lankymo pasai, 
kurių kainos vienam asmeniui 
— $8.00. Su šiais pasais gali
ma bus lankyti visų tautybių 
paviljonus. Juos galima įsi
gyti darbo dienomis Lietuvių 
Namuose, “Paramos” ir Prisi
kėlimo kredito kooperatyvuo
se, sekmadieniais — Anapilio 
ir Prisikėlimo par. knygynuo
se. Patartina įsigyti pasus, 
nes vienkartinis įėjimas į 
paviljoną kainuos $5.00.

Pagerbdami ilgametį visuo
menės veikėją ir lietuviškos 
radijo programos vedėją a.a. J. 
R. Simanavičių, vietoje gėlių 
paaukojo “T. Žiburiams”: Al
dona ir Mečislovas Pranevi- 
čiai $30, Mažosios Lietuvos 
Moterų Draugija $25, V. O. ir 
Danutė Skukauskai $20, Stasys 
ir Herta Gailevičiai $20, Liu
cija Skripkutė $20, Kazimie
ras Mikšys $20, Stp. Šetkus $20. 

atvykęs kun. dr. T. Žiūraitis, 
OP. Savo žodyje jis iškėlė bū
dinguosius monografijos bruo
žus, pagrindines idėjas, įteikė 
gražiai dail. P. Aleksos paruoš
tą aktą bei čekį. Monografijos 
parengėjas visiems padėkojo 
už premiją, knygos įvertini
mą, šios iškilmės surengimą ir 
pranešė, kad gautoji premija 
bus panaudota “Nemaraus 
mirtingojo” laidoms vokiečių, 
anglų ir ispanų kalboms.

Po visų kalbų buvo parodyta 
100 skaidrių, vaizduojančių 
pagrindinius arkiv. T. Matu
lionio gyvenimo etapus. Skaid
res rodė J. Miltenis, atvykęs 
iš Hamiltono su visa savo apa
ratūra, o paaiškinimus davė 
monografijos parengėjas. 

! Skaidrės padarytos iš doku
mentinių nuotraukų, gautų iš 
okupuotos Lietuvos.

Premijos įteikimo proga dau
gelis tautiečių įsigijo premi
juotą knygą ir gavo jos paren
gėjo įrašą.

Premijos įteikimo proga gau
ti sveikinimai iš St. Balčiūno, 
gyv. Floridoje, Alės Rūtos, J. 
Gliaudos, gyv. Kalifornijoje 
ir iš kitų. Krp.

Meno paroda
Gegužės 28-29 d.d. Anapilio 

parodų salėje Anapilio Mote
rų Būrelis surengė Osvaldo ir 
Irenos Mickūnų dailės parodą. 
Osvaldas išstatė savo medžio 
skulptūras, o Irena — paveiks
lus. Abu dailininkai gyvena 
Sarnijoje ir yra gana plačiai 
žinomi kanadiečių visuomenė
je savo darbais bei parodomis. 
Mažiau žinomi jiedu lietuvių 
visuomenėje. Gausūs lankyto
jai kapinių lankymo proga ga
lėjo susipažinti su abiejų tau
tiečių darbais. Jiedu yra gimę 
Lietuvoje, bet labai jauni pa
teko tarp karo pabėgėlių ir vė
liau įsikūrė Kanadoje. Osval
das yra savamokslis meninin
kas iš prigimties linkęs į skulp
tūrą, kurią jis vadina savo “re
ligija”. Irenos Mickūnienės pa
veikslai žėri pagaunančiu spal
vingumu. Vieni jų yra abstrak
tūs, kiti — vaizdiniai, lengvai 
suprantami žiūrovui. Dėl bran
gių kainų nedaug kas iš paro
dos lankytojų galėjo įsigyti jų 
darbų. Parodos atidarymas įvy
ko gegužės 28 d., 4 v.p.p. Pir
mininkės p. Celejevskos pa
kviesta atidaromąjį žodį tarė 
“Moters” redaktorė N. Kulpa- 
vičienė. Būrelio moterys atsi
lankiusius dalyvius pavaišino 
kava ir skanėstais.

CAPECOD
Išnuomojamas vasarnamis. Trys 
miegamieji, dvi prausyklos. Pilnai 
įrengtas. 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.

Auksinio amžiaus pensininką 
klubas birželio 8, trečiadienį, 
1 v.p.p., šaukia informacinį klu
bo narių susirinkimą. Po jo bus ro
domos skaidrės Domo Otto iš jo ke
lionės po Egiptą. Kviečiami atsi
lankyti ir ne nariai. Inf.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Vasa
rai ateinant, veiklioji šią metą 
dalis parapijoje praėjo. Tai bu
vo metai, reikalavę daug sumanu
mo, talkos ir darbštumo. Tačiau 
darbas visada neša vaisių. Dabar 
visi matome, kad parapijoje buvo 
pasiektas dvasinis pakilimas, 
lietuvybės atgaivinimas, o labiau
siai pagerbimas-prisiminimas nu- 
sipelnusių parapijos kunigų, pa
vienių asmenų ir organizacijų. Iš 
biuletenio matome, kad sukakties 
šventė par. davė $3000, o ką tik 
praėjęs bazaras — $7000 pajamų. 
Iki šiol metai buvo sėkmingi su 
naujuoju klebonu kun. St. Šileika. 
— Šio sezono parapijos veiklos 
užbaigimą rengia Šv. Onos Dr-jos 
narės — ruošia pietus birželio 
19 d. Jų metu bus rodomas video
filmas iš sukakties šventės. — 
Pastebėta, kad kaikurie kores

GYVENAMŲ 
NAMŲ DRAUDA 

(savininkams, nuomininkams)
SU NUOSTOLIŲ APMOKĖJIMU PAGAL 
PASTATO ATSTATYMO VERTĘ

SU NUOSTOLIŲ APMOKĖJIMU UŽ 
INVENTORIŲ PAGAL JO DABARTINĘ 
ATPIRKIMO VERTĘ

• Teiraukitės kainų ir sąlygų!
• Dažniausiai rasite priimtinas!
• Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti!

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
TEL. 722-3545

DĖL PERSIKĖLIMO PARDUODU 
tris visai naujas sofas (viena jų 
miegama) labai pigia kaina. Tel. 
638-3171: 663-9096 Toronte.

f ITA0 MONTREALIO lietuvių 
■ ■■HiįĮ KREDITO UNIJA

Darbo valandos Aušros Vartai Rosemount
Pirm., antr. tree. 9.00- 3.00 4e—
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10.00 — 12.30 —

ęertifikatai: min........ ...$1,000.00 = DUODA
1 metų ................ ........ 8.75% =■■ PASKOLAS:

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

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

Čekių sąskaitos ..... U
I 

xO
 

II
I iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.
PARDUODAMAS VVestone moder
nus keturių miegamųjų namas su 
garažu ir įrengtu rūsiu. Kaina — 
$105.900. Skambinti Birutei Spu- 
dienei tel. 431-5462 arba 445-9469 
A. E. LePage Real Estate.

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

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. 

pondentai, rašydami apie koncer
tus, šios parapijos chorvedį kun. 
M. Milox priskiria prie belgų. 
Bet tai netiesa. Mūsų chorvedys 
kun. M. Milox yra gimęs Bayonne, 
pietvakarinėje Prancūzijos daly
je, baskų žemėje. Dalis baskų 
priklauso Ispanijai, kita — Pran
cūzijai. Yra išlikusi jų kalba, 
kultūra ir tradicijos. Chorve
dys save laiko “basque”. Teolo
gines ir prancūzų kalbos studi
jas jis pradėjo 1939 m. Karo me
tu vieneriems metams buvo paim
tas vokiečių prie geležinkelio 
darbų. 1945 m. įšventintas kuni
gu Prancūzijoje. Būdamas muzi
kalus, nuolatos mokėsi muzikos 
ir giedojimo. Iki 1960 m. dėstė 
prancūzų kalbą seminarijoje, po 
to persikėlė į Kanadą Que., kur 
Lac St. Jean profesoriavo. Nuo 
1971 m. dėsto prancūzų kalbą pri
vačioje vidurinėje mokykloje, 
priklauso kunigų “Sacre Coeur” 
kongregacijai. Nuo '1979 m. per
ėmė šios parapijos chorvedžio 
vietą, kur iki šiol su atsidavimu 
vadovauja par. chorui. Per tau
tines liet, šventes dirigavo jungt. 
chorui. Sk.

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

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


