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Protesto banga
Carinis režimas, savo metu uždraudęs lietuviams 

lotyniškąjį raidyną, paskatino juos kovoti už savo teises, 
pavertė liaudį knygnešių tauta. Kažkas panašaus Lietu
voje ir šiandien vyksta. Raudonieji carų įpėdiniai, tiesa, 
kaiko iš praeities pasimokė, tačiau nevisiškai. Jie šian
dien nebruka lietuviams kirilicos, tačiau pernelyg leng
vabūdiškai žaidžia liaudies masių pasipiktinimo jaus
mais. Naujieji muravjovai, kaufmanai, klingenbergai ta
riasi, kad visas sunkias problemas lengviausia išspręs
ti jėga, kalėjimais, drakoniškomis bausmėmis.

Šiemet sukanka 90 metų nuo Kražių skerdynių. Anuo
met žemaičiai, gindami savo šventovę, smarkiai nuken
tėjo, tačiau Kražių gynėjų vardas išgarsėjo visame pa
saulyje, juos užstojo net to meto pažangioji Rusijos vi
suomenė, nuožmiuosius carinius budelius pasmerkė is
torija.

Sovietinių organų savivaliavimas ir smurtas Lietu
voje sudarė tokias sąlygas tikintiesiems, kad jie stumte 
stumiami priešintis, jungtis į masinį protestų sąjūdį. Su
sidaro užburtas ratas. Norėdama įbauginti tikinčiųjų 
mases, valdžia mėginą negailestingai susidoroti su at
skirais žymesniais veikėjais, tačiau jos smarkavimas su
kelia dar didesnį masių pasipiktinimą. Į išverstojo stul
po vietą tuojau statomas kitas, kaip mokė didysis varpi
ninkas V. Kudirka.

Šiuo požiūriu ypač dramatiškas buvo šis gegužės mė
nuo. Dešimt metų kalėjimo ir tremties bausmė paskirta 
kunigui Alfonsui Svarinskui. Skelbdamas tą ištarmę, 
teismas pradėjo baudžiamąją bylą kitam veikliam Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto nariui kuni
gui Sigitui Tamkevičiui. Netrukus septynerių metų kalė
jimo ir tremties bausmė buvo paskirta Jadvygai Bieliaus
kienei — mūsų laikų knygnešei ir vargo mokyklos moky
tojai. Dabar jau gauta žinia ir apie ilgą laiką visaip var
ginto vilniečio Jono Sadūno nubaudimą pusantrų metų 
laisvės atėmimu. Koks neprotingas šis represinių orga
nų siautimas, matyti iš to, kad visi apkaltinti standartiš
kai — “šmeižimu” kaip savo metu po karo — tariamu “tė
vynės išdavimu”.

Žiūrint į didėjantį nuteistųjų skaičių, atrodo, kad 
smurtas laimi. Taip gal ir būtų, jei į nukentėjusių vietą 
nestotų nauji kovotojai, jei platieji tautos sluogsniai 
leistųsi įbauginami. Tik žinios apie tai netaip greitai 
sklinda. Čia ypač būdingas kunigo Svarinsko atvejis. Vos 
tik pasklido žinia apie jo klastingą suėmimą sausio 26-ją, 
visoje Lietuvoje kilo nauja protestų banga. Vien tik iki 
balandžio 3 d. “LKB Kronika” užregistravo protestų iš 
daugiau kaip 70 vietovių su maždaug 37.000 parašų. Tai 
tik dalis parašų, kurie ir toliau renkami. Vien 57-me “Kro
nikos” numeryje paskelbtas toks įspūdingas sąrašas vie
tovardžių, kad tik labai detalizuotas Lietuvos žemėlapis 
juos sutalpintų. Kuriasi nauja visuomeninės veiklos ir 
mokslinio tyrimo šaka — Lietuvos tikinčiųjų protesto 
geografija. Savo krašto mylėtojams iškyla nauja patrio
tinė problema — šiame sąjūdyje neatsilikti nuo kitų, bū
ti jame tinkamai atstovaujamiems.

Naujausių protestų dvasią Prienų tikintieji genera
liniam Sov. Sąjungos kompratijos sekretoriui Andropo
vui taip išreiškė: “Mes, Prienų parapijos tikintieji, su 
dideliu skausmu pergyvename ir protestuojame dėl Vi
duklės parapijos klebono ir Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
Katalikų Komiteto nario kunigo Alfonso Svarinsko su
ėmimo ir apkaltinimo antikonstitucine bei antitarybine 
veikla . . . Šio skaudaus fakto akivaizdoje mes pareiškia
me, kad savo tautos kunigus gynėme ir ginsime, prašyda
mi Dievą, kad jie būtų drąsūs, gintų tiesą, Dievą, Bažny
čios ir mūsų tikinčiųjų reikalus”. Šį Prienų tikinčiųjų 
pareiškimą pasirašė 1305 asmenys.

Prieš tokį masinį protesto sąjūdį valdžia norėtų už
merkti akis. Pareigūnai aiškina žmonėms, kad jų para
šai nieko nepadės. J tai “Kronika” visų vardu atsakė: “Pa
dės ar ne — tai antraeilės reikšmės klausimas. Svarbiau
sia, kad tikinti tauta solidariai užstoja tą, kuris jai bran
gus. Dar daugiau. Kiekvienas parašas už kunigą Alfonsą 
Svarinską — tai apsisprendimas už tas idėjas, kurioms gy
venimą pašventė šis uolus Lietuvos kunigas”. Tai rodo, 
kad Kražių gynėjų dvasia gyva ir po 90 metų. A. L.

Pasaulio įvykiai
MILIJONINES MALDININKŲ MINIOS SUSILAUKĖ POPIE
ŽIAUS Jono-Pauliaus II laikytos Mišios Varšuvos sporto aikštėje, 
Niepokalanuose ir Čenstakavoje, kur minima Dievo Motinos pa
veikslo 600 metų sukaktis. Savo pamoksluose Jonas-Paulius II 
prisiminė kenčiančią lenkų tautą. Susitikime su gen. W. Jaru- 
zelskiu jis netgi iškėlė ir nepriklausomybės klausimą. Esą Len
kija, siekdama nepriklausomybės, II D. kare neteko šešių milijo
nų savo gyventojų. Jų gyvybės auka Lenkijai duoda teisę į nepri
klausomą gyvenimą, jai skirtą vietą Europoje tarp Rytų ir Vaka
rų. Uždaras Jono-Pauliaus II pasitarimas su gen. W. Jaruzelskiu 
truko porą valandų. Jo detalės nebuvo paskelbtos. Spėjama, kad 
buvo paliestas karo stovio atšaukimas, amnestija politiniams ka

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmieji išrinktojo žingsniai
Naujasis konservatorių vadas 

B. Mulronis lankėsi parlamen
te, susitiko su konservatorių at
stovais. Parlamento posėdį jis 
stebėjo iš svečių galerijos, bet 
ministerio pirm. P. E. Trudeau 
buvo pakviestas pačion sa- 
lėn ir pasveikintas. Savo vietą 
parlamente B. Mulroniui nu
tarė užleisti konservatorius E. 
MacKay, išrinktas N. Škotijos 
Central Nova apylinkėje, kur 
rinkimus konservatoriai laimi 
jau 26 metus. Pats E. MacKay 
ten pirmą kartą buvo išrinktas 
1971 m. Ministeriui pirm. P. E. 
Trudeau dabar belieka pa
skelbti papildomų rinkimų da
tą. Viena laisva vieta buvo 
rinkiminėje Britų Kolumbijos 
apylinkėje, bet joje vyrauja 
NDP socialistų rėmėjai. Cent
ral Nova apylinkė yra netoli 
Šv. Pranciškaus Ksavero uni
versiteto, kuriame studijavo B. 
Mulronis. Jis taipgi yra vado

vavęs to universiteto lėšų tel
kimo vajui. Kai konservatorių 
vadu 1967 m. buvo išrinktas 
parlamente vietos neturėjęs R. 
Stanfieldas, papildomi rinki
mai, atsistatydinus vienam 
konservatoriui, įvyko Halifak- 
se. Tada ir liberalai, ir socia
listai tiems rinkimams nepa
skyrė savo atstovų, norėdami 
užtikrinti R. Stanfieldo laimė
jimą. Šį kartą, atrodo, taip ne
bus pasielgta. B. Mulronio 
lauks kova su abiejų partijų 
atstovais. Jo įsijungimo par- 
lamentan betgi nori P. E. Tru
deau, siekiantis politinių jė
gų išbandymo.

I
Gallupo institutas paskelbė 

gegužės pradžioje pravestus 
viešosios nuomonės tyrimo re
zultatus, liečiančius bendros 
rinkos įsteigimą Kanadai ir JA 
Valstybėms. Šiai minčiai, pa
naikinančiai muito varžtus ka-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Solistė NELĖ PALTIN1ENĖ ir muzikas ARVYDAS PALTINAS, buvęs muzikinio vieneto “Kopų balsai” vadovas 
Klaipėdoje, neseniai apsigyvenę V. Vokietijoje, su pramoginės muzikos koncertais aplankė visą eilę lietuvių 
gyvenviečių Š. Amerikoje. Jų koncertais domėjosi ir jaunimas. Nuotraukoje — abu menininkai po koncerto 
Hamiltone su vietiniais moksleiviais Nuotr. J. Miltenio

Bendruomenės seimas ir politika
Balsai praplėsti PLB seimo bazę, išjungti politinę veiklų

J. V. DANYS
“TŽ” 1983.VI.9 straipsnyje 

“Išeivijos balsas”, kalbant apie 
II PLD ir VI PLB seimą, paste
bima, kad šie renginiai turi 
plačią pasaulinę bazę —juose 
dalyvauja lietuviai iš daugelio 
laisvų kraštų. PLB seimo bazė 
jau plati, bet siūloma pasvars
tyti šios bazės praplėtimą, 
jungiant pagrindines laisvojo 
pasaulio organizacijas, ku
rių rinkti pirmininkai ar jų 
pavaduotojai dalyvautų seime 
kartu su PLB išrinktais atsto
vais.

Prieš 17 metų
Jonas Kardelis, vienas pa

grindinių Kanados Lietuvių 
Bendruomenės formuotojų 
1949 m., šitaip rašė panašia te
ma 1966 m. (“N. Lietuva”, 1966. 
1.26):

— “Neturime autoritetingo 
organo. Tad ir iškyla autorite
tingo organo sukūrimo klau
simas ...”

— “Rašančio (Kardelio) giliu 
įsitikinimu autoritetingu iš
eivijos organu ir gali ir turi bū
ti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizacija, kuriai visi 
turime paklusti ir visi turime 
būti gyvais jos nariais. Beje, 
PLB organizaciją mes turime. 
Deja, kol kas ne tokią autori
tetingą, kokia ji turėtų būti, 
nes ji dar nepajėgia globali
niu mastu planuoti. Tad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
reikia perorganizauoti. Rei
kia ją padaryti globališkai au
toritetingą.

Esamoji PLB organizacija 
gera, bet ji nepakankama tau
tos išeivijoje uždaviniams .. . 
Ją todėl reikia papildyti.. .

Rašančiojo (Kardelio) nuo
mone nėra geresnio kelio į tą 
tikslą, kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę papildyti Tary
ba, kurion įeitų didieji išei
vijos autoritetai: PLB valdy
ba, autoritetingiausieji visų 
mūsų organizacijų pirminin
kai ar atstovai, politinių sro
vių pirmininkai, bažnyčių au
toritetai, jaunimo organizaci
jų atstovai, ekonominių orga
nizacijų vadovai, mokslo, meno 
ir sporto atstovai, jei būtų rei
kalas — ir diplomatijos bei 
VLIKo atstovai”.

Dabar
Žinoma, nuo 1966 m. daug 

kas pasikeitė; PLB savo Pasau
lio Lietuvių Dienomis, jauni
mo kongresais, menininkų pa
sikeitimu, ryšių išvystymu jau 
pasidarė globalinė. Bet Karde
lio ir “Tėviškės Žiburių” (re
daktoriaus) pagrindinės min
tys apie PLB bazės išplėtimą 
yra panašios ir tikrai vertos 
rimtai pasvarstyti ir eiti prie 
jų įgyvendinimo.

Kardelio siūlymai bene ma
žiausiai ras pritarimo JAV-se, 
kaip ir jo patangos sukurti KLB 
tada nepatiko jo ideologijos 
žmonėms.

Didžiausias sunkumas būtų 
susitarti, kurios organizacijos 
savo mastu ir tikslais derintų
si su PLB. Pastaroji yra nepar
tinė, remiasi laisvų rinkimų 
principu, nekontroliuoja as
meninių žmonių įsitikinimų. 
Be to, gal organizacijos jaus
tųsi atiduodančios dalį savo 
suverenumo jungiantis prie 
PLB.

Kanadoje kol kas neturime 
ir nėra judėjimo sukurti lygia
grečią organizaciją Kanados 
Lietuvių Bendruomenei ar ją 
reorganizuoti. Kanadoje yra 
glaudus ryšys tarp KLB, orga
nizacijų ir parapijų. Tai atsi
spindi organizuojant Vasario 
16, sibirinių trėmimų minėji
mus, kariuomenės šventes ir 
pan. Juos organizuoja KLB su 
organizacijų pagalba arba at
virkščiai.

KLB krašto taryba pirmoji 
savo ir valdybos sudėtin įtrau
kė jaunimo sąjungos ir spor
to atstovus. Greičiausiai nebū
tų didelių sunkumų padaryti 
ir sekantį žingsnį, siekiant 
glaudesnio bendradarbiavi
mo. Bet pats principas, kad bū
tų veiksmingas, turi išeiti iš 
PLB, todėl dabartiniame sei
me šis klausimas turėtų būti 
svarstomas.

Neliesti politikos?
Artėjant II-sioms PLD ir VI- 

jam seimui, JAV lietuvių spau
doje iškyla ten įprastinės dis
kusijos: ką PLB padarė ar ne
padarė, ką PLB turėtų ir ko ne
turėtų daryti, ką kuris tiksliai 
ar netiksliai pasakė ar pavar
tojo tinkamus žodžius šventės 
šūkiui?

Išvakarėse didžiulių PLD, 
apimančių seimą, dainų šven
tę, jaunimo kongresą, sporti
nes žaidynes ir daugelį kul
tūrinių renginių, kaikurių 
asmenų susirūpinta, kad PLB 
nori perimti visas veiklos sri
tis. Iš tikrųjų nesijaudinama 
švietimo, kultūros, visuome- 
niniais-socialiniais reikalais. 
PLB gali (kartais sakoma — tu
ri) rūpintis mokyklų organiza
vimu, parama joms, vadovėlių 
paruošimu, mokytojų kursais, 
jaunimo išauklėjimu susipra
tusiais lietuviais, tautinių šo
kių, dainos, teatro puoselėji
mu, švenčių organizavimu, 
sportu ir t.t. “Politinės veik
los neliečiamumo apsaugos” 
žmonės lanko tokius parengi
mus (dažnai jų vaikai aktyviai 
dalyvauja) ir mielai duoda ne- 
mokainus patarimus, kaip tai 
geriau atlikti.

Bet sritis kurioje šie asme
nys turi labai tvirtą nuomonę 
ir kartais net tariamą “tiesos 
monopolį”, yra “politiniai rei
kalai”, “politinė veikla”, į ku
rią esą nepagrįstai ir be tinka
mos nuovokos bei dalykų su
pratimo veržiasi PLB (kartu, 
žinoma, KLB', JAV LB ir t.t.).

Kas gi iš esmės yra politika? 
Pagal “LE” XXII-XXIII t. po
litika plačiąja prasme yra kiek
viena veikla ir veiklos būdai, 
nukreipti pirmoje eilėje į val
džios ir galios sritis. Siaures
niąja prasme politika yra 
valstybės veikla, nukreipta į 
valstybės galios išsaugojimą, 
jos pagrindinių tikslų vykdy
mą. Valstybėje svarbiausi po
litikos nešėjai ir politinės min
ties kūrėjai bei vykdytojai yra 
politinės partijos. O politinė 
partija yra piliečių susigrupa- 
vimas pasiekti daugumai val
džios organuose ... tvarkyti 
valstybės reikalus.

Pagal M. Krupavičių (“Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
keliu”, 75 p. brošiūra, išleista 
1950 m. gale ar 1951 m. pradžio
je), PLB turi du tikslus — pa
grindinį ir atsitiktinį (laikiną
jį, JVD). Pagrindinis — išlai
kyti išeiviuose lietuvybę, atsi
tiktinis — atkovoti Lietuvai 
laisvę. Nepriklausomybę atga-

(Nukelta j 3-čią psl.) 

liniams. “Solidarumo” unijos 
plakatai pasirodė maldininkų 
miniose, po pamaldų įvykusio
se vaikštynėse, kurių nedrįso 
trukdyti sutelkta milicija. Sau
gumiečiai tik fotografavo pla
katų nešėjus, matyt, norėdami 
tomis nuotraukomis pasinau
doti ateityje. Numatytas popie
žiaus Jono-Pauliaus II susitiki
mas su L. Walensa Čenstakavo
je neįvyko, nors susitikimui 
yra gautas gen. W. Jaruzelskio 
režimo leidimas. Atrodo, jis 
įvyks kitoje vietovėje paskuti
nėmis Jono-Pauliaus II viešna
gės dienomis. L. Walensa 
Gdanske laikomas beveik na
mų arešte, saugomas trijų mili
cininkų, be kurių negali išeiti 
iš savo buto.

Naujas prezidentas
Centrinis kompartijos ko

mitetas Kremliuje augščiau- 
siojo sovieto pirmininku pa
tvirtino J. Andropovą. Iš tikrų
jų tas postas neturi didesnės 
reikšmės, išskyrus oficialias 
keliones užsienin, kur pirmi
ninkas yra laikomas Sovietų 
Sąjungos prezidentu ir trak
tuojamas kaip vyriausybės gal
va. Įdomiausia, kad J. Andro
povą pirmininko pareigoms 
pasiūlė jo pagrindiniu varžo
vu laikytas K. Černenka, ma
tyt, norėdamas pabrėžti kom
partijos vienybę. Pats J. Andro
povas, ką tik sulaukęs 69 metų 
amžiaus, atrodo, turi proble
mų su sveikata. Posėdžių salė
je jam netgi buvo parūpintas 
specialus mikrofonas, kad ne
reikėtų eiti į netoli esančią pa
kylą kaip kitiems kalbėtojams. 
Buvo stengiamasi sumažinti jo 
vaikščiojimą ir netgi dalyvavi
mą posėdžiuose.

Pakeitė ininisterius
Britanijos premjerė M. That

cher, susilaukusi triuškinan
čios pergalės parlamento rin
kimuose, pakeitė kaikuriuos 
savo ministerius, pasirinkda
ma dešiniojo sparno konser
vatorius. Pagrindine auka ta
po užsienio reikalų ministe- 
ris F. Pymas, politikoje daž
nai nesutardavęs su premjere 
M. Thatcher. Užsienio reikalų 
ministerija dabar teko G. 
Howe, artimesniam premjerės 
M. Thatcher bendradarbiui. 
F. Pymui ji pasiūlė parlamen
to pirmininko pareigas, bet 
jis jų atsisakė. Vadų pakeiti

Šiame numeryje:
Protesto banga

Suėmus kunigą A. Svarinską, Lietuvoje kilo protestų banga
Saugumiečių siautėjimas sanatorijoje “Lietuva” 

Dr. K. Ėringis pasakoja savo pergyvenimus Lietuvoje
Bendruomenės seimas ir politika

Balsai praplėsti seimo apimtį ir nepartinė jo politika 
Steikime lietuvių archyvą Kanadoje!

Norint išsaugoti savo pėdsakus istorijai, reikia savo archyvo
Vilnius ir mūsų kaimynai

Mūsų sostinės sritis yra apsupta nedraugiškų kaimynų
Airių dovana Lietuvai

Marijos statula, skirta Vilniui, atsidūrė Šiluvos šventovėje
Su stebuklingu kilimu per pasaulį

Originali programa būsimoje moksleivių ateitininkų stovykloje
Sukaktuvinė skautų stovykla

Pokalbis su Kanadoje rengiamos skautų stovyklos rengėjais
Proletarinis romanas

Rašytojo Kazio Barėno romanas “Beragio ožio metai”
Knyga apie Telesforą Valių

Žymiojo dailininko monografija pakeliui į tarptautinę visuomenę

mo susilauks ir rinkimus pra
laimėjusios opozicinės parti
jos. Pirmiausia planuojamą 
atsistatydinimą paskelbė dar- 
biečių vadas M. Footas. J i s 
bus pakeistas kitu politiku šį 
rudenį. Iš socialdemokratų va
dų pasitraukė šią partiją įstei
gęs R. Jenkinsas, vadovavęs 
koalicinei socialdemokratų ir 
liberalų grupei. Jį pakeitė ant
rasis socialdemokratų partijos 
steigėjas D. Owenas. Apie at
sistatydinimą kalba ir libera
lų vadas D. Steelas. Premjerė 
M. Thatcher yra pasiryžusi su
stiprinti karinį Britanijos pa
jėgumą. Vien tik JAV “Trident” 
raketoms povandeniniuose lai
vuose numatoma išleisti $11,4 
bilijono.

Pirmoji astronautė
Erdvių lėktuvas “Challen

ger" antrajam skrydžiui paki
lo su rekordine penkių astro
nautų įgula. Į jų eiles buvo 
įjungta ir pirmąja astronaute 
tapusi astrofizikė Sally Ride, 
32 metų amžiaus. Ligšioliniams 
erdvėlaivių skrydžiams ameri
kiečiai jau yra panaudoję 57 
astronautus, o dabar susilau
kė pirmosios astronautės. 
“Challenger” orbiton nugabe
no tris ryšių satelitus. Kana- 
diškas “Anik” satelitas bus pa
naudotas televizijos translia
cijoms JAV. Satelito radijo bei 
telefono ryšiams susilaukė 
Indonezija, turinti daug salų 
bei salelių.

Karo problemos
Izraelio premjerą M. Beginą 

vis labiau ima slėgti uždels
tas pasitraukimas iš Libano. 
Opozicinės partijos net du kar
tus pareikaląvo viešai ištirti 
Izraelio įsivėlimą į nesibai
giantį karą. Tą reikalavimą 56: 
50 ir 56:49 balsų santykiu at
metė premjero M. Begino koa
licija parlamente. Libane žu
vusių Izraelio karių skaičius 
jau peržengė 500. Aukos pama
žu didėja vietinio pobūdžio 
susikirtimuose su palestinie
čiais ir libaniečiais. Kalba
ma, kad Izraelio kariuomenės 
dalinius teks atitraukti toliau 
nuo pagrindinių Libano mies
tų, surasti jiems saugesnes 
pozicijas, sunkiau pasiekia
mas partizaninių grupių na
riams. Sustiprintai karių ap
saugai galėtų būti panaudo
tos upės, minų užtvaros.
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® RELIGINIAME GYYEMME
Vatikano radijas š.m. gegužės 

23 d. paskelbė, kati vietoje pasi
traukusio iš pareigų Panevėžio 

.vysk. R. Krikščiūno vyskupijos 
reikalus tvarko naujai išrink
tas kapitulinis vikaras prel. 
Kazimieras Dulksnys. Sovietų 
“Gimtasis Kraštas” gegužės 19 
d. laidoje pranešė, kad Pane
vėžio vyskupijos valdytoju iš
rinktas Krekenavos par. klebo
nas kun. K. Dulksnys, bet visiš
kai nepaminėjo vysk. R. Krikš
čiūno pasitraukimo. Pastarasis 
Šv. Tėvo pageidavimu, pasitrau
kė iš pareigų dėl nesveikatos. 
Tai jis padarė lankydamasis Ro
moje š. m. balandžio mėnesį.

Vysk. Julijonas Steponavičius, 
kaip ir kiti Lietuvos vyskupai, 
buvo gavęs Šv. Tėvo kvietimų 
atvykti Romon oficialaus vizito, 
bet; kaip rašo “LKB Kronika” 57 
nr., sovietinė valdžia neleido, 
bijodama, kad nesugriūtų jos 
planai, numatyti Lietuvos Kat. 
Bendrijai. Oficialiai sakoma, 
kad buvo pertrumpas laikas vi
zai paruošti.

Naujas prancūzų žurnalas 
“L’actualite religieuse dans le 
monde”, einąs vietoje “Informa
tions catholiques internationa
les”, 1983 m. 1 nr. išspausdino 
ilgoką informaciją apie Lietuvą 
ir pridėjo nuotrauką popiežiaus 
su Lietuvos vyskupais, besilan
kančiais Romoje. Informacijoje 
pavaizduojama tikinčiųjų būk
lė Lietuvoje, jų persekiojimas 
ir sakoma, kad Vatikanui ir to
liau rūpi išgauti iš komunistų 
valdomos valstybės kulto lais
vę, išlaikyti pilną hierarchiją 
ir jos prižiūrimą kunigų semi
nariją. Tokia laikysena Vati
kanas esą rizikuoja sukelti na
cionalistų nepasitenkinimą, bet 
jis esąs įsitikinęs, kad joks pa
sipriešinimas jėga nei Lenki
joje, nei Baltijos valstybėse ne
gali būti sėkmingas. Jis tik pra
lietų daug kraujo ir dar labiau 
pasunkintų priespaudą.

Palaimintasis Mykolas Giedrai
tis, miręs 1485 m., yra palaido
tas Krokuvoje Šv. Morkaus šven
tovėje. Prie jos yra įrengtas mu- 
zėjus-koplyčia su įvairiais pa
laimintojo palaikais ir vadina
mas “Giedroycianum”. Lenki jį 
laiko savu, vadina Giedroye ir 
stengiasi paspartinti jo kano
nizaciją, kad būtų paskelbtas 
šventuoju 1985 m., kai sueis 500 
metų nuo jo mirties. Dabartinis 
Šv. Tėvas yra buvęs Krokuvos 
vyskupu. Mykolas Giedraitis yra 
Lietuvos didikų atžala. Buvo 
vienuolis, pasižymėjęs šventu 
gyvenimu.

“The Sooner Catholic”, JAV 
laikraštis, . 1983.IV. 10 išspaus
dino ilgą Martha Mary McGaw, 
CSJ, pokalbį su prof. V. S. Val
džių, pridėdama ir jo nuotrau
ką. Pokalbyje pavaizduotas pro
fesoriaus kelias nuo gimtosios 
Lietuvos iki profesūros JAV-se. 
Pabrėžiamas profesoriaus susi
rūpinimas katalikų būkle sovie
tų okupuotoje Lietuvoje, iške
liama tenykščių tikinčiųjų drąsa 
ginant savąjį tikėjimą. Surinki
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mas parašų po peticijomis iki 
150.000 esąs didelės drąsos ženk
las. Pasak profesoriaus, esan
čios dvi nuomonės dėl katalikų 
laikysenos Lietuvoje. Vieni ma
no, kad reikia priimti visus 
varžtus, pasyviai kentėti perse
kiojimus, o kiti sako, kad reikia 
aktyviai priešintis ir gintis nuo 
ateistinių pasikėsinimų. Pirmo
sios nuomonės šalininkai esą or
todoksai, kurie tuo būdu tapo 
ateistinės valdžios įrankiais. 
Lietuviai esą linkę kovoti, ape
liuoti į pasaulio opiniją. Tuo 
būdu jie iki šiol nemažai laimė
ję, nes sovietai paiso viešosios 
pasaulio opinijos.

Galileo Galilei, italas astro
nomas, fizikas ir matematikas, 
1632 m. išleido knygą “Pokalbis 
apie dvi didžiąsias pasaulio sis
temas”, kurioje jis tvirtino, kad 
ne saulė sukasi apie žemę, bet 
žemė apie saulę. Už tai jis buvo 
atitinkamos K. Bendrijos įstai
gos apkaltintas heretinėmis 
mintimis ir laikomas namų areš
te. Šiomis dienomis Romoje su
sirinko 200 žymių pasaulio moks
lininkų paminėti 350 m. sukak
ties nuo tos knygos išleidimo. 
Dalyvavo ir Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II, kuris 1980 m. sudarė 
specialią Vatikano komisiją, su
sidedančią iš fizikų, istorikų 
ir teologų, peržiūrėti medžia
gai, kuria remiantis anais lai
kais buvo pasmerkta minėtoji 
teorija. Šios iškilmės proga po
piežius pareiškė, kad ano ne
lemto įvykio patirtis K. Bend
riją yra privedusi prie brandes
nės laikysenos ir tikslesnio sa
vojo autoriteto plotmės supra
timo. Popiežius pareiškė, kad 
Galileo Galilei anuomet netei
singai nukentėjo nuo tam tikrų 
to meto K. Bendrijos įstaigų.

Hamiltono vyskupijai paskir
tas naujas vyskupas pagalbinin
kas 47 m. amžiaus armėnų kil
mės mons. Anthony Tonnos iš St. 
Catharines vyskupijos. Jis mokė
si Toronto universiteto Šv. My
kolo kolegijoje, Toronto Šv. Au
gustino seminarijoje ir Romos 
“Angelicum” universitete. Kuni
gu įšventintas 1961 m. Paskuti
niu metu jis ėjo St. Catharines 
vyskupijos generalvikaro parei
gas. Vyskupu jį konsekruos St. 
Catharines vyskupijos katedro
je liepos 12 d. buvęs St. Catha
rines vyskupas Thomas McCar
thy, asistuojamas dabartinio St. 
Catharines vyskupo T. Fultono 
ir Hamiltono vyskup P. Redingo.

Kun. J. Stš.
• Kas žygiuoja keliu, vadinamu 

“vėliau”, baigia keliu, vadinamu 
“niekados”. (Jonas-Paulius I)
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Saugumiečių siautėjimas sanatorijoje “Lietuva”
DR. KAZYS ĖRINGIS

Jau 8-tame straipsnyje mi
nėjau, kad po lengvos gerklės 
operacijos dėl vietų stokos 
specialioje Vilniaus ligoni
nėje 1979 m. kovo mėn. buvau 
perkeltas į Druskininkų sana
toriją “Lietuva”. Pastaroji pri
klauso tai pačiai ketvirtajai 
valdybai (dar gerai, kad ne 
penktajai kolonai!). Šios sana
torijos rehabilitaciniame sky
riuje išbuvau dvi savaites, po 
kurių KGB provokatoriai su
kliudė skyriaus vedėjai pra
tęsti būtiną gydymą dėl per
sišaldymo. Kaip jau rašyta 
7-me straipsnyje, jų planuo
se buvo suniekinti mane balan
džio 1 d. proga, kai dėl KGB 
veiksmų Maskva nepatvirtino 
man profesoriąus vardo.

Sanatorija “Lietuva” įreng
ta pagal paskutinį technikos 
ir komforto žodį, jeigu neskai
tyti kamšaties dvivietėse pa
latose. Tiesa, yra prabangios 
dvivietės ir vienvietės pala
tos — apartamentai su televi
zoriais ir telefonais, kurios 
mokslininkams nepasiekia
mos. Todėl sanatorijoje tele
vizijos programų, kaip ir Vil
niaus ligoninėje, tenka žiūrė
ti fojė, galynėjantis su atėjū
nais ir KGB agentais. Bet apie 
tai vėliau. Vienok sanatorija 
žvilga, yra daug įvairioms ana
lizėms atlikti laboratorijų, 
gydytojų kabinetų, įvairios 
gydomosios paskirties vonių 
kabinetų, gydomosios gimnas
tikos salė, sporto salė, ma- 
sažinė, uždaras baseinas, suo
miška pirtis, didelė kino sa
lė, šokių salė, erdvi valgykla, 
parankinė biblioteka, žaidi
mų kambariai — tikra “medaus 
statinė” raudonajam elitui, 
kuria šiek tiek pasinaudoja 
mokslininkai ir kultūrinin
kai. Bet toje “statinėje” yra 
ir pavojingo deguto .. .

LEMIA NE GYDYTOJAS
Atvykus į rehabilitacinį sky

rių, nereikia daug laiko, kad 
įsitikintum, jog gydytoja — 
skyriaus vedėja yra pasišven
tusi profesijai ir pluša kaip 
bitė. Kitaip dirba skyriaus 
med. sesuo Jūratė Sokolova, 
kuri, kai neklauso gydytojos 
— skyriaus vedėjos, klauso 
KGB agentų nurodymo.

Gal artėjant 1979-ųjų balan
džiui, aš buvau išimtinai KGB 
agentų dėmesio centre. Čia ru
siškai juos galima tiksliau 
apibūdinti — “samadury” (pus
galviai). Prie jų skirtina ir 
viena skyriaus masažistė. Tuo
kart Vilniuje aš stengiausi 
pakeisti butą, esantį triukš
mingoje gatvėje, nes negalė
jau priprasti prie triukšmo. 
Ir štai “nekaltas” nuotykis 
su sanatorijos masažiste.

Gydytoja paskyrė masažą. 
Su nepažįstama masažiste pa
šnekesys, kaip visuomet to
kiais atvejais, prasidėjo apie 
viską po truputį. Po dienos 
kitos ši pagyvenusi moteris 
vieną k a r' t pasiskundė, kad 
esanti neišsimiegojusi. Pra
tęsdamas mintį pasakiau, kad 
ir-man tai dažnai ne naujie
na. Ir kartą, ir kitą, ir paga
liau artėjant laikui išvykti ji 
kažkaip pretenzingai paliesda
vo šią temą. Papasakojau apie 
savo vargus dėl buto, esančio 
trukšmingoje gatvėje, ir dide
lius sunkumus jį pakeisti, nes 
per 15 metų negalėjau pripras
ti prie gatvės triukšmo. Tada 
pašnekovė pasakė, kad ji turin
ti draugą čia pat Druskininkuo
se, kuris augina kambarinį au
galą. Tą augalą uostant žmogus 
tuojau užmiega. Na, ir sugal
vok tu man! Lietuvių liaudies 
medicinoje ir prietaruose to
kių dalykų negirdėti, nors šiam 
tikslui kitokių receptų nestin
ga. Masažistė ir kartą, ir kitą 
kažkaip dirbtinai siūlė nakčiai 
eiti pas tą “draugą”. Žinoma, 
padėkojau už “rūpestį" ir šių 
paslaugų atsisakiau.

Pradžioje kažkaip pagalvo
jau. kad tą moteriškę kaitulys 
ima ar kas. Bet vėliau paaiškė
jo tą kartą KGB inspiruotų 
prieš mane veiksmų grandinė 
(prieš gydytojo sprendimą iš
rašė mane iš sanatorijos So- 
kolovos dėka, surežisavo, su- 
orkestravo įsodinimą į KGB au
tomobilį išvykstant į Vilnių, 
įžeidė ir perspėjo “pasveiki
nimu” balandžio pirmosios 
proga, surengė politinę pro
vokaciją Vilniaus troleibuse, 
įsilaužė į knygų sandėlį ir 
įmetė sutraiškinta galva ka

tiną; apie visa tai jau rašyta 
“TŽ” šios serijos 7-me straips
nyje). Todėl ir masažistės tar
tum “nekalta” šnekta įgavo tą 
pačią reikšmę.

Rehabilitacinio skyriaus gy
dytoja pagal išleidžiamuosius 
iš sanatorijos laboratorinius 
duomenis nustatė, kad mano 
sveikatos būklė pablogėjo dėl 
persišaldymo. Gydytoja laikė 
tikslinga pratęsti gydymą sa
natorijoje ir nurodė Sokolo- 
vai paskutinės planinio laiko 
sanatorijoje dienos ankstyvą 
rytą pakartoti laboratorines 
analizes. Nepagerėjus ar pa
blogėjus būklei, gydytoja tu
rėjo gauti specialios Vilniaus 
ligoninės leidimą gydymą pra
tęsti sanatorijoje.

Med. sesuo Sokolova, pagal 
skyriaus vedėjos nurodymą, 
pirminę parengtį analizėms 
atliko, bet tolimesnę jų eigą 
sustabdė. Išvykimo dienos vė
lyvą rytą paskendusią darbuo
se skyriaus vedėją paklausiau, 
kodėl aš nekviečiamas į labo
ratorijas. Gydytoja nustebo, 
išsikvietusi Sokolovą išbarė 
ir pareiškė, kad nedelsiant 
laukianti analizės rezultatų. 
Sokolova vedėją atsiprašė, 
bet jau buvo atlikusi Judo dar
bą, kad mane iš sanatorijos 
išrašytų ir pasodintų į KGB 
automobilį. Gydytoja atsipra
šė mane, kad pagal gautus pa
kartotinės analizės duomenis 
nesuskubo pratęsti gydymo 
laiko sanatorijoje, ir nurodė 
tęsti gydymą Vilniaus spec, 
ligoninės poliklinikoje.

Aprašytas įvykis turi žymiai 
platesnę reikšmę, nes toks “gy
dymas” gali būti praktikuoja
mas ne tik spec, ligoninėje ir 
jos sanatorijoje. Jis liudija, 
koks sunkus pavergtos lietu
vių profesijonaliosios inteli
gentijos darbas okupacijos są
lygomis.
TELEVIZIJA SANATORIJOJE

Druskininkai yra prie nu- 
grimzdusio legendinio Rai
gardo ir priklauso prie tų 
Lietuvos vietų, iš kurių mato
si Lenkijos televizijos laidos. 
Todėl sdna^rijoje “Lietuva” 
televizijos žiūrovai atėjūnų ir 
KGB agentu skirstomi taip: 
Maskva-Minskas-Vilnius-Var- 
šuva. Maskvą pabrėžtinai žiū
ri atėjūnai ir parsidavėliško- 
ji augštoji partinė hierarchi
ja iš Lietuvos. Minską žiūri 
įvairi publika, ypač atvykę iš 
Baltarusijos. Maskolius nervi
na graži sena slavų kalba, kuri 
kartais girdima Minsko laido
se. Dėl Vilniaus lietuviai ir 
sanatorijoje, ir spec, ligoni
nėje galynėjasi su atėjūnais. 
Jie yra priversti bėgioti iš vie
no augšto į kitą, iš vieno sky
riaus į kitą, kol kurioje nors 
žiūrinčiųjų televiziją grupėje 
prarėkia atėjūną. Pasiūlyti ne
žiūrėti pvz. Maskvos politinių 
komentatorių dviejų kasdieni
nių programų “Šiandien pa
saulyje” arba žudymosi filmų 
serijos “II pasaulinio karo 
religija” reiškia geriausiu 
atveju blogą politinį skonį. 
Apie 1965-1970 m. Vilniaus 
televizijoje buvo išaugusi 
gabių ir kultūringų jaunų po
litinių komentatorių grupė, 
kuri, derindamas! prie oku
pacinių užgaidų, nebuvo sve
tima tautos psichologijai. Ji 
buvo intelektuali ir iškilo 
kaip antitezė rėksmingam ka
ro metų talentingo Maskvos 
radijo pranešėjo Levitano 
įkyrėjusiam stiliui. Karas 
jau buvo seniai pasibaigęs 
ir pasenusi radijo maniera 
juo labiau netiko televizijai. 
Deja, minėtą Vilniaus komen
tatorių grupę okupantas pa
naikino, su žeme sulygino.

Atėjūnas nesiskaito su dau
gybe įžūlių veiksmų, kuriais 
jis pažemina ir įžeidžia po
karinę profesionaliąją inte
ligentiją ir visą lietuvių tau
tą. Jam svarbu tik, kad rake
tos stovėtų mūsų žemėje.

PROGRAMOS IŠ LENKIJOS
Kai dėl Varšuvos televizijos, 

tai apie ją išeivių spaudoje 
jau nemažai rašyta. Čia tik no
rėčiau nušviesti atėjūnų KGB 
žinybos jai nusiteikimą sana
torijoje “Lietuva”.

Sanatorijoje susipažinau su 
savita menininke. Pašnekesiai 
lietė televizijos programas 
kultūros, naudos ir žalos klau
simais. Pagaliau paaiškėjo, 
kad abu mažai esame matę 
Varšuvos televizijos progra
mų, o jų naktinių filmų visai 

nematę. Sutarėme pasižiūrėti. 
Bet sanatorijoje po 10 v.v. te
levizijos žiūrėti neleidžia. Sa
ko, televizija trukdo poilsiau
tojų ir ligonių poilsiui, nes 
čia, kaip ir spec, ligoninėje, 
televizijos žiūrima koridori- 
niuose trisieniuose (fojė).

Trisienio baldai geri, vidu
ryje stovi žemas stalas su me
dicininio turinio brošiūromis: 
skrandžio ligos, širdies ligų 
profilaktika, kodėl laiku rei
kia taisyti dantis ir pan. Atė
jome lygiai 12 v. vidurnaktį, 
įsijungėme Varšuvą. Pasisekė 
— niekas aparato neišjungė. 
Taigi rimti žmonės žiūri rim
tos programos — amerikiečių 
filmo. Atėjo vienas kitas, sa
kyčiau, neutralus žiūrovas. 
Kartkartėmis sukaliojosi ir 
tokie, kurie “nesidomėjo”. Va
karas buvo šaltokas — šį tą 
pasiėmėm šiltesnio ir pasidė- 
jome ant fotelių prie brošiū
rų stalo. To šiltesnio drabu
žio neprireikė. Kai baigę žiū
rėti filmą, priėjome prie sta
lo pasiimti drabužių, tai bro
šiūros visos buvo nurinktos ir 
atnešta viena vienintelė bro
šiūra—“Sifilis” .. .

Pradžioje toks pokštas Var
šuvos televizijos žiūrovams 
net patiko, nes pamanėme, kad 
tai iš “Šluotos” satyrinio 
žurnalo poilsiautojo darbas. 
Bet kai rytojaus dieną paaiš
kėjo, kad “Šluotos” atstovas 
čia nieku dėtas, tai mano 
bendražiūrovė nuščiuvo, nuti
lo ir kiti besikvatojantys 
žiūrėjusieji. Šio reiškinio 
esmę pilnai supratau tik po 
to, kai pergyvenau visą nu
kreiptą prieš mane KGB tero
rą ir pažeminimą, kuris buvo 
anksčiau aprašytas.

Turint galvoje tų nulemtu 
veiksmų grandinę, man buvo 
aišku, kad tai buvo įžūlus 
KGB agentų, dirbančių sana
torijoje “Lietuva”, išpuolis.

FILMO TURINYS
Skaitytojui tikriausiai įdo

mu žinoti, ką gi mes tame 
amerikiečių filme matėme. 
Filmo dvasia buvo beveik so
vietiška, tik viskas diametra
liai kitaip. Sovietų filmuose 
mėgstama vaizduoti iškilų par
tijos sekretorių naujose sun
kiose darbo sąlygose ir aplin
kybėse, kuris, įveikdamas sun
kumus, išeina nugalėtoju ir 
dienos “didvyriu”.

Matytame amerikiečių fil
me turįs dar taurių savybių pa
lūžęs valkata apsigyvena dyku
mos oazėje. Atsitiktinai atsi
randa abejotinos reputacijos 
moteris. Šeimininkas apatiš
kas gyvenimui, bet “viešnia” 
be atvangos įrodinėja, kad šei
mininkas elgiasi neišmintin
gai. Šeimininkas nustojo prie
šintis, ir buitinė aplinka pa
gražėjo. Bet abu sujudę dar
buotis skurdo įveikti negali. 
Moteris išvažiuoja metams ki
tiems į miestą. Šeimininkas 
neužblokuoja jai grįžimo ga
limybės. Likęs vienas žiaurio
je kovoje, nubaudžia atsibas- 
čiusius nedorus ir be sąžinės 
valkatas. Be perstojo darbuo
jasi, kuria gyvenimą. Grįžta 
moteris su aplamdytu automo
biliu, pilnu gėrybių ir su pil
na pinigine. Gyvenimas nu
švinta. Pluša dykumoje abu, 
panaudodami ir automobilį. 
Bet tas automobilis mirtinai 
pritrenkia šeimininką, kuris 
pasikankinęs miršta. Nelai
mės prislėgta moteris aprau
da ii* palaidoja draugą. Pasta
to paminklą ir užrašo: “Čia 
gyveno ir mirė Mr. XX”. Liū- 
dėdama palieka dykumą.

Jeigu neskaityti vienos ki
tos pradinės pusėtinai nešvan
kios scenos, kurių gausu ir 
sovietų filmuose, mūsų maty
tas amerikiečių filmas kažkuo 
buvo taurus. Ir ne tik todėl 
“Sifilio" brošiūras derėtų pa
sitaupyti vidaus rinkai.

KGB išpuolis sanatorijoje 
dėl to amerikiečių filmo tik 
paviršutiniškai žvelgiant at
rodo neesminis. Jo pagrinde 
glūdi atžagareiviška sovietų 
politika ir didžioji strategi
ja statyti bilijonines sumas 
kainuojančią radijo laidų truk
dymo sistemą, telkti kaikurias 
trečiojo pasaulio šalis, sie
kiant sutrukdyti sudarymą 
tarptautinės televizijos sis
temos, priešintis viskam, kas 
eina iš užsienio, apeinant par
tijos ir KGB koštuvus. Beje, 
sanatorijos kino salėje rodo 
nemažai filmų, kuriuos rinkti-

(Nukelta į 6-tą psl.)

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI,
staigiai mirus, jo žmonai VALENTINAI, šeimos nariams 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Antanas ir Birutė Matulaičiai

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus, jo žmonai VALENTINAI, dukroms su šeimomis, 
sūnui JONUI, seserims, broliams ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Aldona ir Vytautas, Raimundas, Ramunė 
Kvedarai

AfA 
JONUI-ROBERTUI 

SIMANAVIČIUI
mirus, 

jo brolį — mūsų dvasios vadą kleboną Tėvą 
AUGUSTINĄ, OFM, ir jo artimuosius giliai užjau
čiame bei kartu lūdime -

Prisikėlimo parapijos 
Šv. Pranciškaus Trečiojo Ordino

Kongregacijos nariai

Didžiajam bendruomenininkui-idealistui

a.a. JONUI-ROBERTUI
SIMANAVIČIUI

mirus,
žmoną VALENTINĄ, brolį kunigą AUGUSTINĄ, 
OFM, sūnų, dukteris, brolius, seseris bei jų šeimas 
ir kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir 
dalinamės Jūsų didžiuoju skausmu -

■ Daniliūnai

Mylimam vyrui
AfA

KAZIMIERUI APERAVIČIUI
mirus, mūsų mielą narę ANICETĄ APERAVIČIENĘ, 
dukrą su šeima ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

AfA
Lietuvos kariuomenės savanoriui majorui

KAZIMIERUI APERAVIČIUI
mirus, jo žmonai ANICETAI, dukteriai VIDAI, žentui 
VYTAUTUI PAŠKAM ir kitiem giminėm reiškiame 
nuoširdžią užuojautą-

Dr. Jonas ir Halina Žmuidzinai

Mirus kurėjui-savanoriui majorui
KAZIMIERUI APERAVIČIUI

jo žmonai ANICETAI, dukrai VIDAI su vyru, vaikaičiams 
EDVARDUI ir ANDRIUI bei visiems artimiesiems liū
desio valandoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime -

Kūrėjų-Savanorių Sąjungos Toronto skyriaus 
valdyba ir nariai

(Onadiaii £lrt jUflemorialšUtiJ.:
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Antroji nepriklausomos Lietuvos dainų šventė 1928 m. Kaune. Viršuje 
trečias iš kairės — prezidentas ANTANAS SMETONA, apačioje pirmas 
iš kairės — gen. VL. NAGIUS-NAGEVIČIUS ir kiti augštieji pareigūnai

Bendruomenės seimas ir politika

Steikime lietuvių archyvą Kanadoje!

(Atkelta iš 1-mo psl.)

vus, PLB pasiliks vykdyti pa
grindinį tikslą, o atsitiktinis 
— laikinas tikslas jau bus pa
siektas.

Panašios mintys buvo daug 
karty pareikštos ir kitų. Kai 
M. Krupavičius jas reiškė, Ka
nadoje KLB jau praktiškai vei
kė, o JAV-se reikėjo dar poros 
metų iki Bendruomenė buvo 
suorganizuota. Taigi jau dau
giau kaip 30 metų iš PLB tiki
masi, kad ji rūpinsis visais lie
tuvybės ir Lietuvos reikalais.

Šio meto sąlygomis Lietuvos 
laisvinimui praktiškai galima 
padėti: (a) renkant informaci
ją apie padėtį Lietuvoje, per
sekiojimus, suvaržymus, žmo
gaus ir tautos teisių pažeidi
mus, religinius ir tautinius slo
pinimus; (b) šią informaciją 
perduoti ne tik saviesiems, bet 
ir savo gyvenamo krašto pilie
čiams, vyriausybei, religinėms 
bendrijoms, vyriausybės atsto
vams, spaudai; (c) nuolatos už
tikrinti Kanados valdžios to
limesnį Lietuvos inkorporavi
mo Sov. Sąjungon nepripažini
mą, diplomatų tęstinumą; (d) 
informuoti tarptautines insti
tucijas tiesiogiai ir ypač per 
savo krašto politikus, remti 
informacijos perdavimą Lietu
von.

Šitokia veikla yra nepartinė. 
Tai bendri tautos reikalai. Jai 
veiksmingai vykdyti reikia ne
mažai žmonių, kurie orientuo- 
tųsi ne tik lietuviškuose rei
kaluose, bet ir turėtų glaudų 
ryšį su savo gyvenamo krašto 
politikais, spauda, įtakingais 
asmenimis ir žinotų, kas jų dė
mesį (ne mūsų) patraukia.

Lietuvių Bendruomenė yra 
nepartinė organizacija, bet 
savo plačia baze turi didelį po
tencialą jungti reikalingus as
menis. Bendruomenė Lietuvos 
laisvės kovoje neplanuoja, ar 
laisvę atgavusioje Lietuvoje 
žemės ūkiai bus 150,80,30 hek
tarų, ar kitokio dydžio; ar vi
sos įmonės, ar tik dalis bus 
privačios; nesvarsto, kaip bus 
tvarkomas energijos ūkis, ko
kias teises turės savivaldybės 
ir 1.1. Tai išspręs Lietuvoje su
sikūrusios politinės partijos, 
kaip kad jos padarė ir 1918 me
tų Lietuvoje.

Politinė veikla Kanadoje
Kanadoje KLB pradžioje tu

rėjo autonominę “politinių rei
kalų komisiją" su savo atskiru 
statutu. Veiklai mažai besi- 
reiškiant (bene daugiausia ne
pakankamai prisitaikant prie 
Kanados politinių sąlygų), tos 
pareigos buvo perduotos vie
nam krašto valdybos nariui, 
kuris pagal savo nuožiūrą su
daro mažesnę ar didesnę pa
galbinę komisiją. Ji pavadin
ta visuomeninių reikalų ko
misija.

Vardo pakeitimą bene dau
giausia paveikė susitikimai su 
Kanados vyriausybės atsto
vais ir politikais. Prisistačius 
kaip “politinių reikalų komi
sijai”, jiems buvo įdomu, ko
kiom politinėm programom 
atstovaujame; konservatorių, 
liberalų, socialistų ir pan. Iš
siaiškinus ko mes siekiame 
(bepartinio Lietuvos reikalų 
gynimo), jie mūsų tikslus skiria 
daugiau į žmogaus ir tautos 
teisių sritis. Dabar mūsų ak
tyvių rėmėjų tarpe yra ir par

lamentarų, ir politikų iš visų 
Kanados politinių partijų: kon
servatorių, liberalų, NDP (so
cialistų), nes mūsų suformu
luoti tikslai visiems yra pri
imtini, jiems “non-partisan” 
politika.

Dabar vartojamas pavadini
mas “visuomeniniai reikalai”, 
“visuomeninių reikalų komisi
ja” yra perplatus, todėl dažnai 
sakome “visuomeninė-politi- 
nė veikla” (sakome ir visuome
ninė-kultūrinė veikla). Todėl 
šią veiklą būtų tiksliau vadin
ti “tautos reikalais”, atitinka-, 
mai — “tautos reikalų komisi
ja” (Public Affairs), kuri apim
tų nepartinę politika plačią
ja prasme. Terminas “politi
nė veikla” siauresniąja pras
me liktų politinių partijų veik
lai, nes jos sudaromos valsty
bės politikai nustatyti ir vyk
dyti.

PLB vaidmuo
Kad “tautos reikalais”, taigi 

ir Lietuvos laisvės reikalais, 
turi rūpintis PLB (atitinkamai 
KLB ir t.t.), negali būti abejo
nės. Jungdama tiek daug gyve
nimo sričių, PLB negali nevyk
dyti praktiškai galimos tauti
nės programos, kuri buvo iš
vardinta anksčiau. Nevykdant 
minėtos programos, nebūtų 
prasmės organizuoti visas tas 
kitas veiklos sritis.

Šiuos tikslus galima vykdyti 
ir be tiesioginio politinių par
tijų dalyvavimo. Kanadoje tai 
darome jau daugiau kaip 30 
metų. Dirbant nepartiniu prin
cipu išvengiama daug trinties. 
Kanadoje, pagal mūsų skaičių 
ir išgales, ypač mažą finansi
nę paramą, proporcingai at
liekama nemažiau kaip kituo
se kraštuose arba kitų didžių
jų veiksnių.

Kraštų Bendruomenės jun
giasi į PLB-nę veiklos koordi
nacijai, todėl PLB turi akty
viai šią veiklą ir palaikyti — 
negali būti dirbtinai atskirta 
nuo visos kitos Bendruomenės 
veiklos. Paskutinį dešimtme
tį Kanadoje lietuvių "tautos 
reikalų” veikla palaipsniui 
sustiprėjo daugiausia dėlto, 
kad ir PLB, ir JAV LB ėmėsi 
aktyvaus darbo, parūpino ge
rų leidinių, ruošė informaci
nius seminarus, pagamino 
juosteles radijo transliaci
joms ir t.t. Metinis leidinys 
“Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” 
yra vienas pagrindinių leidi
nių informacijai vyriausybės 
įstaigoms. Lietuvių Informa
cijos Centras (Brooklyn, vad. 
Kun. K. Pugevičiaus) yra ki
tas KLB informacijos šaltinis. 
Kanados L. Katalikų Centras 
parūpina dalį leidinių nemo
kamai KL Bendruomenei pla
tinti valdžios institucijose.

Kanadoje tikrų problemų, 
dirbant vadinąmajį “politinį” 
darbą (jis čia vykdomas ne
partiniu pagrindu), nėra grei
čiausiai dėlto, kad labai maža 
norinčių tikrai dirbti. Bet pa
pučia skersvėjai iš JAV-ių, 
dvelkiantys skaldymo nuotai
ka ir kaikurie asmenys jiems 
pasiduoda. Jeigu JAV-se du, 
trys ar keli veiksniai negali 
susitarti savo darbų derinimo, 
tai tegul kiekvienas paskel
bia savo programą ir stengia
si ją įvykdyti, kitiems nekliu
dydamas. Laikas pagal gam
tos dėsnius atliks atsijojimą.

RASA MAŽEIKAITĖ

Vertas dėmesio pasirodęs 
“Tėviškės Žiburiuose” (1983 m. 
21 nr.) vedamasis, siūlantis 
steigti archyvą lietuvių išei
vijos Kanadoje istorijai. Iš 
savo patirties noriu pridėti, 
kad tai būtinas reikalas.

Oficialus institutas, kuris 
Toronte rūpinasi imigracijos 
istorijos medžiagos rinkimu, 
yra “Multicultural History 
Society of Ontario” (MHSO). 
Jo žurnale “Polyphony” pasta
ruoju metu buvo išspausdinti 
du straipsniai apie lietuvius 
— abiem atvejais apie veiklą 
komunistinės srovės prieškari
nių imigrantų. Nusiskundimas 
MHSO vedėjo ir žurnalo atsa
kingo redaktoriaus prof. R. 
Harney, kad oficialiuose ar
chyvuose nėra dokumentinės 
medžiagos apie kitokius lie
tuvius, nėra visai tikslus. 
Jo paties institute yra nema
žai medžiagos, daugiausia 
dovanotos prieškarinių imi
grantų (katalikų ir socialis
tų), bet netrūksta ir knygų, 
brošiūrų, informacinių leidi
nių iš dabartinio Toronto lie
tuvių gyvenimo.

Šią medžiagą aš tvarkiau ir 
aprašinėjau, dirbdama viene
rius metus MHSO archyvinia
me skyriuje. Pastarasis, va
dovaujamas profesijonalės ar- 
chyvistės, visuomet sąžinin
gai atlikdavo istorinio pali
kimo apsaugojimo darbą. Ta
čiau 1983 m. balandžio mėne
sį jis buvo uždarytas, archy- 
vistė atleista iš pareigų ir su
rinkta medžiaga (taigi ir ma
no sutvarkytas lietuviškas rin
kinys) perduotas Ontario val
džios archyvui. Žinoma, tai 
saugiausia vieta dokumen
tams, bet, valdžiai žymiai 
sumažinus piniginę paramą 
visoms bibliotekoms ir archy
vams, centrinis archyvas ne
turi lėšų samdyti lietuviškai 
mokančių žmonių tiems doku
mentams tvarkyti, kataloguo
ti. Taigi nepatartina šiuo 
metu lietuviškus dokumentus 
perduoti nesutvarkytus val
džios archyvui.

Tačiau “Multicultural His
tory Society” dar veikia — 
turi biblioteką, leidžia žur
nalą, organizuoja suvažiavi
mus. Ar to nepakanka išsaugo
ti lietuvių išeivijos istorijai? 
Deja, tenka suabejoti. Kai grį
žau į Torontą 1982 m. rudenį, 
vėl gavau darbą MHSO institu
te, šį kartą jau centrinėse 
patalpose (Queen's Park g- 
vėje), kur įsteigta biblioteka. 
Knygos, kurioms aš rašiau ka
talogo korteles 1981 m. vasa
rą, gulėjo toliau nepaliestos 
1982 m. rudenį. Nei lentynų, 
nei kartotekos tariamai bib
liotekai dar nebuvo, nors bib
liotekininkas jai buvo pasam
dytas jau pradžioje 1981 m. 
Aš per tris mėnesius rašiau 
katalogo korteles ir apibūdi
nimus lietuviškų leidinių, 
kurių buvo bent pora šimtų: 
juos sudarė buvusi bibliote
ka “Liaudies Balso” redakto
rių ir knygų rinkinys, naudo
tas pirmoje lietuviškoje ka
talikiškoje šeštadieninėje mo
kykloje. Deja, taupumo sumeti
mais man nebuvo leista šias 
korteles perrašyti mašinėle, 
kad jomis galėtų kiti lengvai 
naudotis.

Lapkričio mėnesį, MHSO 
lėšomis pasibaigus, mane ir 
daugumą įeitų to instituto tar
nautojų atleido iš darbo. Jo 
rinkinius dabar tvarko tik ke
letas Ontario valdžios lėšomis 
pasamdytų studentų, jų tarpe 
ir Kathleen Harney, direkto
riaus duktė.

Tolimesnės MHSO veiklos 
pateisinimas turėtų būti bib
lioteka, kuri turi patalpas ir 
lentynas. Deja, aplankiusi 
MHSO institutą 1983 m. birže
lio 2 d., apžiūrėjusi bibliote
ką, radau tik beveik tuščias 
lentynas: lietuviškame skyriu
je (kuriam, kaip ir kitoms tau
tybėms, paskirta tiktai viena 
lentynėlė; kur gi tilps šimtai 
knygų laikomų MHSO sandė
liuose?) yra tik penkos knygos, 
visos anglų kalba ir visos iš 
prof. Harney atrinktos biblio
tekėlės, kuri anksčiau stovėjo 
jo kabinete ir kurią man kadai
se teko tvarkyti. Šimtai žurna
lų bei knygų, kurioms aš ra
šiau korteles, dar vis guli dė
žėse rūsyje, kaip gulėjo jau 
kelerius metus, be atitinka
mos kartotekos. Čia kalbu apie 
knygas, dovanotas Jono Ylos, 
Kevėžos ir Balčiūno. Šie asme
nys ar jų draugai turėtų susi

rūpinti jų likimu. Įdomu, kad 
prof. Harney vyriausia asisten
tė Paula Groenberg mane pra
šė lietuviams pranešti, kad 
MHSO veikia pilnu tempu ir 
mielai priims betkokią dova
notą istorinę medžiagą. Aky
liau apklausinėta, ji pripa
žino, kad kataloguoti ar api
budinti (t.y. rašyti vadinamus 
“finding aids”, be kurių tik
ras archyvas negali apsieiti) 
tos medžiagos šis institutas 
negalės, “nebent savanoriai 
iš pačių lietuvių pasisiūlys 
tai padaryti”.

Visa tai mane pagaliau įti
kino, kad negalim pasitikėti 
vien kitais mūsų istorijai iš
saugoti. Tikras ir vienintelis 
būdas įamžinti mūsų imigraci
jos veiklą yra mūsų pačių ini
ciatyva ir pačių lėšos. Kvali
fikuotų žmonių tokiam darbui 
yra, medžiagos taip pat: kiek
viena organizacija turėtų iš
saugoti dokumentus ir proto
kolus, kurie liečia jos įstei
gimą bei veiklą. Kiekvienas 
išeivis turi dokumentų, laiš
kų ir t.t., kuriuose atsispindi 
visų imigrantų pergyvenimai, 
pradedant gyvenimą svetima
me krašte. Visa tai jau daro
si gan tolima praeitis, kurią 
senesnė karta užmirš, o jaunes
nė nesužinos. Taip pat būtų 
naudinga sudaryti rinkinį įvai
rių leidinių ir programų, ku

Meniskui įrištos knygos ALEKSO PLĖNIO knygrišykloje “Samogitia"
Toronte-Mississaugoje. Tel. 625-2412

Vilnius ir mūsų kaimynai
K. BARONAS

Lenkai, tvarkę mūsų sosti
nę tik 19 metų, pretensijų į Vil
nių ir toliau nenumato nu
traukti. Gudai, lenkų okupaci
jos metu prisiglaudę prie Vil
niaus krašto lietuvių (Šv. Mi
kalojaus šventovėje), savo bū
simos valstybės ribas žymi net 
prie Žemaitijos. Skaudu žiūrė
ti į tokius gudiškus svaičioji
mus, prisiminus jų mažos inte
ligentų grupelės giedotą gu
dišką himną Vasario 16 minė
jime Vilniaus Vytauto Didžio
jo gimnazijoje lenkų okupaci
jos laikais. Tai buvo ženklas, 
kad gudai, kaip ir senovėje, 
nori būti po lietuvišku sparnu.

Lietuviai, kaip ir Gedimi
no, Vytauto laikais, buvo to
lerantiški, niekad gudų neat
stumdavo, dalindavosi dažnai 
paskutiniu kąsniu. Štai pavyz
dys. Prof. Viktoro Biržiškos 
knygoje “Neužgijusios žaiz
dos” 202 psl. rašoma: “Jau 1922 
m. II. 7 d. susirinkę 33 trem
tiniai išrinko tremtinių komi
tetą: Pr. Augustaitį, Mykolą 
Biržišką ir J. Krasovskį. Šio 
komiteto pirmuoju žingsniu 
buvo aprūpinti tremtinius gu
dus, kurie, nemokėdami lietu
vių kalbos, pateko itin sunkion 
būtin nepriklausomoje Lietu
voje. Kai 1922.11.8 d. Kauno 
miesto taryba paskyrė 33 Vil
niaus tremtiniams 33 tūkstan
čius auksinų (vokiečių markių) 
pašalpos, tai lietuvių tremti
nių daugumas, komitetui pa
siūlius, atsisakė nuo skirtos 
pašalpos gudų — draugų nau
dai”. (1922 m. su 33 Vilniaus 
veikėjais į nepriklausomą Lie
tuvą buvo ištremta 13 Vilniaus 
gudų).

Ant senelio Vilniaus lietu
viškų pečių kartais užgula ir 
latviai. Pvz. jų slaviška pa
varde pirmininkas išeivijoje 
kvietė užmiršti mūsų sostinę 
ir palikti ją lenkams! Ką tuo
met kalbėti apie vokišką Rygą 
ir kt. Latvijos miestus, įsteig
tus daugiausia ir apgyvendin
tus germaniškos rasės atstovų?

Ar lietuviai kada nors sakė, 
kad Rygą reikia “atiduoti” vo
kiečiams? Šiandieninės Vokie
tijos gimnazijos vadovėliuose 
beveik visa Latvija žymima 
kaip vokiška žemė, o apie Ry

rie svetimtaučiams nušviestų 
dabartinę lietuvių veiklą (tam 
galima panaudoti ir lietuviš
kus dokumentus —juos tik rei
kėtų tiksliai ir moksliškai api
būdinti anglų kalba).

Šitokiam projektui įgyven
dinti reikėtų tik gerai vėdina
mo, apšviesto kambario, lėšų 
nusipirkti bibliotekos reikme
nims ir pasamdyti žmogui ar 
žmonėms, kurie organizuotų 
medžiagos rinkimą bei tvarky
mą. Tam nereiktų milijonų, 
kuriuos išleido MHSO, pirk
damas archyvui lentynas, bal
dus, daugintuvą. Tuos reikme
nis galima pirkti vartotus, o 
archyvo personalas galėtų 
dirbti tik 2-3 dienas į savaitę. 
Taip tvarkosi mažesnieji ar
chyvai. Mums parodžius ini
ciatyvą, gal būtų galima ti
kėtis ir valdžios paramos.

Lietuviško archyvo įsteigi
mas labai tiktų ateinantiems 
šv. Kazimiero metams, nes mū
sų šventasis yra tapęs simbo
liu lietuviškos bendruomenės 
išsilaikymo nepalankiose sąly
gose. Neleiskime savo pėdsa
kams Kanados gyvenime pra
dingti be žymės! Steikime sa
vo archyvą, kaip jau padarė 
Toronto estai, lenkai, žydai 
ir suomiai. Išsaugokime sa
vo praeitį — iš jos naujos 
Kanados lietuvių kartos sem
sis stiprybės!

gą rašoma: . wurde als
deutsche Stadt 1201 gegruen- 
det” (įkurta 1201 m. kaip vokiš
kas miestas).

Mėgstu knaisiotis Muenche- 
no ar Heidelbergo knygynų 
istoriniuose leidiniuose. 
Niekur neradau Vilniaus len
kiškumo, nors dažniausiai žy
mimas Lenkijos ribose. O is
torinė Lietuva — Grossfiurs- 
tentum Litauen — su Vilnium, 
Minsku, Kijevu minima žymiai 
plačiau.

Vilniečių suvažiavime rei
kėtų išrinkti bent trijų as
menų komisiją, kuri sueitų į 
kontaktą su mūsų diplomatais, 
dažnai posėdžiaujančiais su 
latviais ir estais. Toks minė
to latvių atstovo pareiškimas 
turi būti Latvijos diplomatų 
viešai lietuviškoje spaudoje 
pripažintas kaip nesusiprati
mas.

Poznanės ir Varšuvos uni
versitetuose lenkų okupacijos 
laikais buvo palaikomi labai 
glaudūs ryšiai su ukrainie
čiais. Ši didelė tauta vieną 
dieną taip pat atgaus nepri
klausomybę ir bus geriausiu 
lietuvių sąjungininku Vilniaus 
klausime, nes ir jiems prieš 
akis atsistoja lenkų užmačios 
į ukrainietišką Lvivą.

Pereinant į lietuvišką dir
voną, čia būtų keli prašymai 
PLB-nės valdybai. Kiekvienais 
metais spalio mėn. ji turėtų 
skelbti Vilniaus mėnesiu, li
tuanistinėse mokyklose pirmą 
to mėnesio šeštadienį skirti 
Gedimino miestui. Vilniaus 
vardas turi išlikti gyvas, tad 
PLB-nės kraštų valdybos turė
tų prašyti apylinkių valdybas 
pirmą ar antrą spalio mėn. 
sekmadienį pamaldom, trum
pa akademija-koncertu prisi
minti mūsų sostinę, o progra
mą turėtų atlikti mūsų atža
lynas. Vilniaus vardas negali 
dingti iš mūsų gražiausio žie
do širdžių. Organizuoti augš- 
tesnėse lituanistinėse klasė
se, kursuose konkursinius ra
šinius apie Vilnių, apdovanoti 
laimėtojus lietuviškom (ne pi
niginėm!) dovanom. Premijų 
įteikimas galėtų būti pvz. 
Vilniaus Dienos minėjime Či
kagos Jaunimo Centre ar To
ronto kurios nors parapijos 
salėje.
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II Pasaulio Lietuvių Dienu pareigūnai. Iš kairės: V. MOMKUS — dainų 
šventės rengėjų komiteto pirmininkas, dr. A. RAZMA — vyriausio PLD 
rengėjų komiteto pirmininkas. V. VERIKAITIS — muzikinės komisijos 
pirmininkas Nuotr. V. Jasinevičiaus

Airijos dovana Lietuvai
Airių siųsta Marijos statula pagaliau pasiekė Lietuvą ir pastatyta 

Šiluvos šventovėje. Apie tai rašo “LKB Kronika” 57 nr.

Prieš kelerius metus Airi
jos katalikai padovanojo per
sekiojamiems Lietuvos katali
kams simbolinę dovaną — Ma
rijos statulėlę, kuri turėjo bū
ti Vilniaus Aušros Vartuose. 
Sovietinė valdžia nesutiko, 
kad ši statulėlė būtų perga
benta į Lietuvą ir todėl laiki
nai buvo saugojama Dubline 
Šv. Kazimiero bažnyčioje (lie
tuvių Šv. Kazimiero šventovė
je Londone, “TŽ” red.).

1983 m. sausio mėn. po Angli
ją ir Airiją važinėjo dvasinin
kų “ekumeninė delegacija” iš 
Tarybų Sąjungos. Delegaciją 
organizavo Religijų reikalų 
taryba, ir jos tikslas buvo 
ne ekumenizmas, bet propa
ganda, kad Sovietų Sąjungo
je esanti tikėjimo laisvė. Mask
voje instruktažo metu, kaip 
dvasininkai turi laikytis ke
lionės metu, Šakių dekanas 
mons. J. ŽEMAITIS paklausė 
atsakingą RRT darbuotoją, ką 
jam daryti, jei Airijos kata
likai prašys parvežti Švč. 
Mergelės Marijos statulą į Lie
tuvą. Pareigūnas sakė, jog ga
lįs paimti. Atrodo, kad Airi
jos katalikai su savo reikala
vimais persiųsti statulą į Lie
tuvą jau taip buvo sovietinei 
valdžiai įgrisę, kad ši ryžosi 
panaudoti šią delegaciją sta
tulos pargabenimui į Lietuvą. 
Dubline sovietinės ambasados 
darbuotojai džiaugte džiaugė
si, kad galų gale atsikratys 
Marijos statula.

Delegacijai sugrįžus į Mask
vą, prisistatė muitinės darbuo
tojai ir statulą atėmė. Parvy
kęs į namus, mons. J. ŽEMAI
TIS paskambino RRT įgalioti
niui Petrui ANILIONIUI. pra
nešdamas apie nemalonų įvy

[ Beac^gh 1 
Quag/$49.50

3 dienos, 2 naktys gyvenant dviese) 
Tai vieta, kur išsvajotos atostogos tampa tikrove...

• Prabangus butas su virtuvėle
• Privatus balkonas (Meksikos [lankos pusę
• Nemokamas butelis šampano
• Nemokama spalvota televizija
• Privatus priėjimas į paplūdimį Meksikos įlankoje
• Raketbolo aikštės ir ping-pong
• Šildomo vandens maudykla, "jacuzzi", "shuffleboard” 
f Restoranas ir baras

Rezervuojama iš anksto
Skambinti (813) 394-8860 

Beach Club of Marco
901 South Collier Boulevard 

Marco Island. Florida 33937, USA 
Mokesčiai ir arbatpinigiai neįskaitomi.

Galioja iki 1983 m. rugsėjo 30 d., jei yra vietos

Kviečiame į IVlarco Island
Keach Club Hotel

Skambinkite (813)394-886O)

kį. Po kiek laiko RRT įgalio
tinio pavaduotojas JUOZĖN AS 
pranešė, kad Marijos statulą 
bus galima pasiimti, tik ji tu
rės būti Šiluvos bažnyčioje. 
KGB nenorėjo, kad statula lik
tų sostinėje ir į ją trauktų 
maldininkus.

Pagaliau Airijos katalikų 
dovaną mons. Juozas ŽEMAI
TIS ir Šiluvos dekanas Vac
lovas GRAUSLYS iš Maskvos 
parvežė į Lietuvą vasario 16 d., 
būtent tą dieną, kai viso pa
saulio lietuviai mini sunkiai 
atkovotos Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį.

Ne be RRT įsikišimo Airijos 
katalikų dovana į Šiluvą buvo 
nugabenta tyliai, be iškilmių. 
Kunigai ir tikintieji apie tai 
nebuvo painformuoti. O kad 
Airijos katalikai liktų paten
kinti tokiu tyliu dovanos pri
ėmimu, RRT įsakė, kad vysk. L. 
POVILONIS Airijos kardino
lui pasiųstų padėką.

Šis Švč. M. Marijos statulos 
pargabenimas pagal KGB pla
ną turėjo būti įrodymu, kad 
Lietuva nėra kankinių tauta. 
Šis įrodymas buvo reikalingas 
šiuo metu, kai vienas iš ge
riausių Lietuvos Bažnyčios sū
nų — kun. Alf. SVARINSKAS 
okupanto ranka buvo įmestas 
už grotų.

Lietuvos katalikai labai šil
tai prisimena savo brolius Ai
rijoje ir jiems yra labai dė
kingi už solidarumą ir maldas 
tuo momentu, kai reikia eiti 
erškėčiuotu keliu. Ypatingą 
vietą Lietuvos tikinčiųjų šir
dyse yra užėmęs Kestono ko
legijos direktorius Michael 
BOURDEAUX, parašęs nevie
ną knygą apie Lietuvos ka
talikų vargus.
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© PAVERGTOJE TEVYMEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PAAUGLIAI IR JŲ MOTINOS
Radviliškyje pernai vasarą 

įvykusią tragediją “Komjaunimo 
Tiesos” gegužės 24 d. laidoje 
aprašo šio laikraščio korespon
dentas Vytautas Valionis ir mi
licijos kpt. Eugenijus Mačiu- 
laitis. Esą du II-sios vidurinės 
mokyklos vienuoliktokai Ginta
ras Dailidonis ir Gintautas But
vilas,'neturėdami ką veikti, tą 
dieną slampinėjo po Radviliškį. 
Pirmiausia jiedu išgėrė du bute
lius vyno, paskui paragavo alaus. 
Geležinkelio stoties perone 
mergaitė laukė traukinio. G. 
Dailidoniui ji buvo pažįstama 
iŠ matymo. Abu paaugliai mer
gaitę, kurios pavardė neskel
biama, nusitempė į Antaniškių 
parką. Dar perone, kur tuo metu 
nebuvo kitą žmonių, G. Butvilas 
jai smogė kumščiu į kepenis. 
Antaniškių parke jai buvo pa
grasinta: “Priešinsies? Pašauk
siu! draugus — visi per tave pe
reis ...” Mergaitę išniekinusius 
sūnus bandė gelbėti jų motinos 
— buhalterė Genovaitė Dailido- 
nienė ir mokyklos valytoja Ele
na Butvilienė. Nuvykusios pas 
nukentėjusią mergaitę, jos pri
vertė ją parašyti pareiškimą 
Radviliškio rajono vidaus reika
lų skyriaus viršininkui: “Pra
šau dovanoti Butvilui Gintautui 
ir Dailidoniui Gintarui už man 
padarytą skriaudą. Atleidžiu 
jiems todėl, kad man jų gaila. 
Aš netikiu, kad kalėjimas juos 
pataisys, nes jie dar jauni, jiems 
reikia gyventi ir mokytis ... Aš 
negalvojau, kad taip atsitiks, 
ėjom draugiškai kalbėdami, aš 
net koketavu jiems, šypsojau
si. Matomai mes vieni kitų ne
supratome, jeigu taip įvyko vė
liau ...” Kitu raštu G. Dailido- 
nienė sakėsi esanti skolinga nu
kentėjusiai mergaitei 1.000 rub
lių. Tą “skolą” betgi įsipareigo
jo atiduoti tik tokiu atveju, jeigu 
sūnus nebus teisiamas ir neatsi
durs kalėjime. Tai buvo aiškus 
bandymas papirkti išniekintą 
mergaitę, išgelbėti G. Dailido- 
nį ir G. Butvilą. Jiedu dabar at
lieka bausmę priverstinių dar
bų kolonijoje. Juodą dėmę pa
liko ne tik jie, bet ir jų motinos, 
norėjusios nupirkti mergaitei 
padarytą skriaudą, skausmą ir 
gėdą.

APIPLĖŠĖ DRAUGUS
Pakruojo rajono liaudies teis

mo pirm. Jonas Nekrašius “Kom
jaunimo Tiesos” 91 nr. supažin
dina skaitytojus su keista byla 
Žeimelio kaimo profesinės tech
nikos mokykloje. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo du tos mokyklos 
moksleiviai — Laimutis Kaman
tauskas ir Vidmantas Valteras. 
Esą jiedu vieną praėjusios žie
mos rytą nuvyko į Elėjos mies
tą Latvijoje. Ten V. Valteras 
nusipirko batus. Po to abu iš
gėrė du butelius vyno ir par
važiavo namo. L. Kamantauskas 
tada nutarė iš bendrabutyje gy
venančių moksleivių atimti pi
nigus, panaudojant smurtą, jei
gu neatiduotų gera valia. Taip 
iš vienuolikos moksleivių jie at
ėmė 44 rb. 90 kap. J. Nekrašius 
pasakoja: “Stebino tai, kad du 
teisiamieji, nukentėjusių bend
raamžiai, neišsiskiriantys nei 
ūgiu, nei fiziniu išsivystymu, 
galėjo beveik dvi valandas ne

j;

Birželio 23

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

lydimos savininkų arba patyrusių palydovų

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)

draudžiami, nesulaukę jokio pa
sipriešinimo, tyčiotis ir atimi
nėti pinigus iš mokslo draugų. 
Stebino ne tik tas faktas, kad nu
kentėjusieji nedavė atkirčio už
puolikams, bet ir patys, baimės 
ar kitokių sumetimų vedami, 
klusniai vykdė teisiamųjų nuro
dymus: jiems reikalaujant, pa
kviesdavo kitus savo grupės vai
kinus, nurodydavo, kuriuose 
bendrabučių kambariuose drau
gai gyvena. O keli nukentėjusie
ji iš baimės, nusikaltėlių ver
čiami, išdrįso net patys ranką 
pakelti prieš savo draugus...” 
L. Kamantauskas susilaukė lais
vės atėmimo dvejiems metams 
bendrojo režimo pataisos dar
bų kolonijoje, V. Valteras — vie- 
neriems metams ir šešiems mė
nesiams. Jam betgi nuospren
džio vykdymas kažkodėl buvo 
atidėtas dvejiems metams.

KRATA PAS ABRUČIUS
Pogrindžio “Aušros” 34 nr. 

pranešimu, Vytautas Abrutis, 
kuris 1980 m. buvo išsiųstas į 
Sibiro lagerius už tai, kad kal
bėjosi su užsienio koresponden
tais Maskvoje, grįžo Lietuvon 
1982 m. Netrukus jo ir žmonos 
Editos bute Vilniuje saugumie
čiai padarė kratą, vadovaujant 
mjr. Daugalui ir mjr. Marcinke
vičiui, dalyvaujant kviestiniams 
Igoriui Pontui ir Nojolei Česli- 
kauskienei. Kratos metu paimta: 
Abrutienės pareiškimai, doku
mentai, laiškai, žurnalo “Ame
rica” 39 egz., žmogaus teisių 
deklaracija anglų k. ir kt. Taip 
pat kratė ir tuo metu pas Abru- 
čius atėjusius — Romą Klima
vičių ir Angelę Ragaišienę, bet 
nieko nerado. Po kratos saugu
miečiai išsivežė E. Abrutienę. 
Jai iškelta byla pagal 199, 1 str. 
(šmeižtas be tikslo pakenkti san
tvarkai). V. Abrutis pasiliko vie
nas su mokyklinio amžiaus sūnu
mi. Kokia jų padėtis šiuo metu, 
užsienyje neturima žinių.

LAZDYNU DANGORAIŽIAI
Vilniaus Lazdynų mikrorajo

nas susilauks devynių dangorai
žių, kuriais yra vadinami šešio
likos augštų gyvenamieji namai. 
Jiems buvo atsisakyta gelžbeto
ninių plokščių, sienos betonuo
jamos iš keramzitbetonio. Ke
ramzitas yra biri statybinė me
džiaga, pagaminta iš augštoje 
temperatūroje degto molio, sa
vo gerosiomis savybėmis pra
našesnė už kitus betono užpil
dus — smėlį, žvyrą ir skaldą. 
Naujieji pastatai, kildami augš- 
tyn, siaurėja. Tikimasi, kad ke
ramzitbetonio dėka gyventojai 
gaus šiltus ir sausus butus su 
balkonais. Kiekvienas šešiolika- 
augštis turės po 64 butus.

MINOS NEMUNE
Pijaus Čekausko vadovauja

ma žemsiurbės įgula šį pavasa
rį gilino Nemuno vagą ties Se
redžiumi. Kažkas įstrigo tarp 
pagrindinio siurblio sparnų. Kai 
mechanikas Sigitas Mauručas 
išardė siurblį, jame buvo rasta 
152 mm skersmens vokiška mi
na. Vėliau įstrigo ir dar viena 
127 mm skersmens mina. Abiem 
atvejais teko kviesti išminuo
tojus iš Kaliningrado srities. 
Jie tas dvi II D. karo minas pa
darė nepavojingomis. V. Kst.

Simon’s
Travel 
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Naujas dąinos vienetas, sudarytas iš Hamiltono aidiečių ir žengiantis pirmuosius žingsnius. Jo vadovė — “Aido” 
choro dirigentė DARIJA DEKSNYTĖ-POVVELL. Nuotraukoje iš kairės: D. Laugalytė, A. Pleinytė, R. Ciparytė, R. 
Zubrickaitė, S. Ciparytė. A. Gedrimaitė, R. Kvederaitė Nuotr. J. Miltenio

Gausus tautiečių sąskrydis
NOTTINGHAM, BRITANIJA. Š. 

m. gegužės 21 d. Nottinghame įvy
ko Britanijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos metinis sąskrydis, Mo
tinos Dienos minėjimas ir kon
certas. Koncertui buvo pakviesta 
iš JAV sol. Roma Mastienė.

Arti 300 vietinių ir iš tolimų 
Anglijos miestų tautiečių užpil
dė salę.

Motinos Dienos minėjimą ir 
koncertą įvadiniu žodžiu atidarė 
DBLKB centro valdybos pirm. P. 
Popika.

Mišias atnašavo kan. V. Kamai- 
tis ir kun. dr. S. Matulis, MIC, 
už gyvas ir mirusias lietuves mo
tinas ir jų sūnus kankinius, ypač 
tuos, kurie dabartiniu laiku bu
vo teisiami ar nuteisti Vilniuje. 
Puikų pamokslą pasakė kan. V. 
Kamaitis. Per Mišias giedojo 
Nottinghamo choras “Gintaras”, 
vodovaujamas solistės V. Gaspe- 
rienės, sol. R. Mastienė pagiedo
jo A. Mikulskio “Giesmę Aušros 
Vartų Marijai” ir J. Dambrausko 
“Te sau blaškos”. Mišioms patar
navo uniformuoti skautai.

Po Mišių pasirodė vietinės me
no pajėgos. Jaunasis “Gintaras”, 
vadovaujamas N. Vainoriūtės, 
padainavo “Šienpjovėlius” ir “Ke
liaujame su daina”.

Gloucesterio tautinių šokių 
grupė pašoko Kalvelį, Pas mo
čiutę augau ir Vėdarą. Grupės 
vadovė M. Gelvinauskienė, akor
deonistas J. Kukštas ir jaunos 
šokėjos susilaukė ilgų plojimų.

Derby “Tėviškėlė” davė puikią 
programą: deklamacijas, dainas, 
akordeono ir orkestrėlio muziką. 
Visus sužavėjo jaunųjų orkestrė
lis, kuriam vadovauja jaunutė 
Renata Venskutė. Orkestrėlis 
pagrojo V. Barinsko “Kiškučius”, 
“Nykštukus” ir liaudies dainą 
“Ko liūdi, berželi” ir “Lietuva 
brangi”. Visai “Tėviškėlės” gru
pei vadovauja mokyt. J. Venskie- 
nė.

Po trumpos pertraukos susirin
kusieji nerimauja, laukia pasi
rodant solistės — programos 
žvaigždės. Prieš tai B. Bishop 

Kun. K. PUGEVIČIUS iš Niujorko Vankuveryje prie ligoninės koplyčios, 
kur vedė rekolekcijas vietos lietuviams 1983 metų Gavėnioje

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
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ir R. Juozelskis lietuvių ir anglų 
kalbomis trumpai supažindino su 
solistės R. Mastienės biografija, 
pažymėdami, kad tai pirmas jos 
apsilankymas Anglijoj ir trečias 
koncertas šioje šalyje (prieš tai 
koncertavo Londone ir Škotijoje).

Pasirodo akompaniatorė Helen 
Ireland, o po jos ir lauktoji vieš
nia. Salėje ilgas plojimas. Visų 
pirma išgirstame tris liaudies 
dainas: “Oi augin, augin”, “Kad 
aš našlaitėlė” ir “Oi laukiau, 
laukiau”. Toliau sekė lietuvių 
kompozitorių kūriniai — S. Gai- 
levičiaus, A. Jurgučio, Gruo
džio. . . Visi buvo sužavėti pui
kiu, jausmingu solistės balsu.

Trumpą pertraukėlę užpildė B. 
Bishop ir G. Kučinskienės due
tas, padainavęs dvi dainas.

Antroje koncerto dalyje solistė 
dainavo pasaulinių kompozitorių 
kūrinius ir operų arijas.

Po koncerto solistė ir akompa
niatorė buvo apdovanotos puikio
mis gėlių puokštėmis. Šis koncer
tas daugeliui paliko neišdildomą 
įspūdį.

Minėjimą baigė vietos DBL Są
jungos skyriaus ir DBLKB pirm. 
K. Bivainis trumpu žodžiu, pa
kviesdamas sugiedoti Lietuvos 
himną. Toliau sekė loterija, 
šokiai, pasižmonėjimas. Tuo pa
čiu laiku salės rūsyje buvo su
rengta turtinga rankdarbių, fi
latelistų, skautų ir “Šaltinio” 
paroda.

Meno parodoje buvo išstatyti 
P. Bugailiškio, G. Johnstonienės, 
N. Narbuto, F. Ramonio paveiks
lai, R. Popikienės, E. Vainorie
nės, I. Venskienės ir G. Kučins
kienės darbai. R. Popikienės audi
niai, lietuviškais tautiniais dra
bužiais aprengtos lėlės, meniški 
dirbiniai iš kiaušinių kevalų at
kreipė daugumos dėmesį. Turtin
gas filatelistų skyrius parengtas 
Mančesterio filatelistų draugi
jos “Vilnius”. Skautiškas kampe
lis buvo paruoštas v.s. J. Maslaus- 
ko. “Šaltinio” skyrius buvo pareng
tas paties jo redaktoriaus kun. 
dr. S. Matulio, MIC.

Daug darbo parodą ruošdamos 
įdėjo R. Popikienė ir N. Vaino- 
riūtė.

Pamažu artinosi vidurnaktis, 
reikėjo skirstytis ir laukti ki
to tokio puikaus sąskrydžio.

Nottinghamo tautiečiai, ryto
jaus dieną atvykę į Židinį Mi
šioms, dar sykį turėjo progos iš
girsti solistės R. Mastienės bal
są per Mišias. S.B.V.

Vancouver, B. C.
GRAŽI ŠVENTĖ. Vankuveryje 

lietuvių yra mažai, o irtie išsisklai
dę po priemiesčius. Organizuoti 
minėjimus ar pobūvius yra gana 
sunku. Bet šiais metais apylin
kės valdyba ėmėsi naujų žygių 
—( athaujino bendradarbiavimą 
su Seattle lietuviais Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo pro
ga. Vankuverio choristai nuvažia
vo, ten gražiai pasirodė ir pakvie
tė Seattle šokių grupę “Lietutis” 
dalyvauti Vankuveryje Motinos 
Dienos minėjime.

Vankuveris sujudo, prasidėjo 
pasiruošimai, kaip sutraukti kuo 
daugiau mūsų žmonių, ypač jau
nimo, kaip gražiau atšvęsti Moti
nos Dieną. Choras, vadovaujamas 
Vidos Malerienės, mokėsi naujų 
dainų, šeimininkės organizavo 
sudėtinę vakarienę, o valdybos 
nariai tarėsi, kaip surengti rųi- 
nėjimą.

Ir štai didelė staigmena — Van
kuveryje pralaužti ledai! Gauna
me pakvietimus, rašytus lietuvių 
ir anglų kalbomis. Tai sujudino 
mūsų jaunimą. Jauni ir seni ruo
šėmės į Motinos Dienos minėjimą. 
Į salę pradėjome rinktis dar prieš 
nustatytą laiką. Rinkosi matyti 
ir nematyti veidai, ypač jaunos 
šeimos su savo vaikučiais. Atva
žiavo lietuvių net iš tolimesnių 
vietovių — Hope, Chilliwack, Van
couver Island, Seattle. Salė buvo 
pilna kaip niekad.

Minėjimą pradėjo Leonarda 
Macijauskienė: trumpai apibū
dino šio minėjimo reikšmę ir pa
sveikino susirinkusius valdybos 
vardu lietuviškai ir angliškai. 
Sugiedojom Tautos himną ir pa- 
gerbėm savo mirusias motinas ty
los minute. Paskaitą anglų kalba 
skaitė Virgilijus Kaulius. At
spausdintas paskaitos turinys 
lietuvių kalba buvo dalinamas 
pageidaujantiems. Paskaita buvo 
gilios minties apie moters vaid
menį šeimoje. Po to buvo išdalin
tos gėlės kiekvienai salėje esan
čiai motinai kaip padėkos simbo
li^ už jos vargą ir nemiegotas nak
tis auginant vaikučius.

Meninę programą pranešinėjo 
jaunas, pilnas energijos Ramutis 
Gumbelis lietuvių ir anglų kal
bomis. Seattle šokių grupė gra
žiai pašoko, o Vankuverio choris
tai padainavo lietuviškų dainų. 
Julius Sakalauskas ir Vida Male- 
rienė padainavo duetą. Antrą 
duetą dainavo Leonarda Maci
jauskienė ir Vida Malerienė. Ra
mutis Gumbelis gražiai aiškino 
kiekvienos dainos mintį. Sakė, 
kad tos dainos buvo kurtos papras
tų žmonių, bet maskolių priespau
doje. Dėlto jų žodžiai išreiškia 
liūdesį, skausmą, meilę motinai.

Pabaigai šokių grupės ir choro 
vadovės Zita Petkus ir Vida Ma
lerienė ’buvo apdovanotos gėlių 
puokštėmis ir gausiais žiūrovų 
plojimais. Balys Vileita visą tą 
minėjimą filmavo.

Seniai Vankuverio lietuviai te
matė tokį gražų minėjimą. Kol 
viskas pasibaigė, buvome gerokai 
išalkę, todėl sėdome prie vaišių 
stalo. Šeimininkės sunešė skanią 
šiltą ir šaltą vakarienę bei labai 
skanių pyragų.

Už visą tą maloniai praleistą 
sekmadienį visų tautiečių padė
ka priklauso Seattle šokių gru
pei “Lietutis” už atvykimą ir taip 
gražų pasirodymą, mūsų choris
tams už gražias dainas. Ypatingas 
ačiū organizatoriams už jų suma
numą sukviesti jaunimą ir sureng
ti gražų Motinos Dienos minėjimą.

Dalyvė
Red. pastaba. Gaila, kad ir šioje 

korespondencijoje apie Motinos 
Dienos minėjimą nepažymėta nei 
kada, nei kur jis buvo surengtas.

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

JA Valstybės
Tautinėse Čikagos lietuvių ka

pinėse gegužės 29 d. pašventin
tas antkapinis paminklas dail. 
Adomui Varnui, mirusiam 1979 
m. liepos 19 d. Projektą paruo
šė skulptorius R. Mozoliaus- 
kas, o pats paminklas pagamin
tas ir pastatytas visuomenės au
komis. Pašventino kan. V. Za
karauskas. Balys Pakštas savo 
sukurtą “Raudą” ir “Maldą” lie
tuviškais motyvais atliko pats 
rageliu ir Liudas Krolis kanklė
mis. Trumpą įvadinį žodį tarė 
paminklui statyti sudaryto ko
miteto pirm. D. Adomonis, apie 
velionies A. Varno darbus kal
bėjo ALTos vicepirm. T. Blinst- 
rubas. Dail. M. Šileikis velionį 
apibūdino kaip dailininką ir 
žmogų.

Penkioliktoji Lietuvos karo 
mokyklos kariūnų laida penkias
dešimtmečio sukaktį paminės 
birželio 30 d. Čikagoje, kai ten 
vyks Pasaulio Lietuvių Dienos. 
Numatomos pamaldos Tėvų jė
zuitų koplyčioje, vainiko padė
jimas prie paminklo žuvusiems, 
vakarinio kariūnų patikrinimo 
apeigos ir bendri pietūs. Daly
vius registruoja ir informaci
jas teikia Viktoras Lesniauskas, 
900 E. Wįlmette Rd., Palatine, 
IL 60667, USA. XV-ji kadro ka
rininkų laida ir VIII-ji atsargos 
karininkų laida buvo išleistos 
1933 m. rugsėjo 16 d. Anuometi
niame “Karyje” rašoma, kad ge
riausiu kadro karininkų laidoje 
buvo pripažintas jn. Itn. Pranas 
Petronis, taręs patriotinį padė
kos žodį prez. A. Smetonai ir ka
ro mokyklos vadovybei, vėliau 
betgi nuėjęs tarnauti Sovietų 
Sąjungai, tapęs jo generolu ir 
dabar vadovaująs propagandi
nei “Tėviškės” draugijai.

Kompoz. VI. Jakubėno Draugi
ja, įsteigta prieš porą metų, su
rengė jo atminimui skirtą vaka
ronę gegužės 2 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje. Draugija, vadovau
jama pirm. E. Šulaičio, yra įstei
gusi velionies archyvą ev. liute
ronų “Tėviškės” parapijos pa
talpose. Ten renkami VI. Jaku
bėno kūrinių rankraščiai, jo 
leidiniai, straipsniai, atsimi
nimai, nuotraukos bei kita jį 
liečianti medžiaga. Vakaronė
je atsiminimų pluoštu dalijosi 
ev. kun. A. Trakis, referatą apie 
VI. Jakubėno solo dainas skai
tė buvusi Kauno operos sol. I. 
Motekaitienė. Du jos dainavimo 
studijos mokiniai padainavo ke
lias VI. Jakubėno dainas su pia
nisto M. Motekaičio palyda.. Či
kagos lietuvių operos pini. V. 
Radžius kalbėjo apie išleistą 
plokštelę, kurion įjungtas ir 
ilgokas VI. Jakubėno kūrinys 
“De profundis”. Draugija prie 
plokštelės išleidimo prisidėjo 
$100 auka. V. Radžius taipgi pri
minė, kad velionis VI. Jakubė- 
nas buvo numatęs sukurti lie
tuvišką savo operą.

Pirmųjų mirties metinių pro
ga gegužės 15 d. koncelebraci- 
nėmis Mišiomis Worcester, 
Mass., Šv. Kazimiero parapijos 
šventovėje buvo prisimintas Lie
tuvos operos veteranas a. a. Ipo
litas Nauragis, kuriam teko bū
ti šios parapijos vargonininku ir 
choro vadovu. Giedojo parapijos 
choras, kuriam dabar vadovauja 
muz. Z. Snarskis. Pusryčiai pa
maldų dalyviams buvo surengti 
Maironio parko patalpose. Pri
siminimų pluoštu dalijosi Z. 
Snarskis, neužmiršdamas ir ne
seniai mirusio a. a. kun. Stasio 
Ylos, kuris buvo I. Nauragio bi
čiulis, žadėjęs parašyti jo mo
nografiją, bet šio sumanymo ne
suskubęs įgyvendinti. Visi ap
gailestavo, kad nėra išleistų 
plokštelių su I. Nauragio įrašy
tomis operų arijomis bei daino
mis, nors jų, atrodo, buvo prieš
kariniais laikais. Visiems daly
viams padėkojo I. Nauragio duk
ra Daiva M. O’Connor.

Australija
Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir 

ateitininkai gegužės 22 d. suren
gė pagerbtuves kapelionui mons. 
Petrui Butkui, mininčiam kuni
gystės 45 metų sukaktį. Apie su
kaktuvininko nueitą kelią kal
bėjo J. A. Jūragis. Mons. P. But
kus baigė Telšių kunigų semi
nariją ir kunigu įšventintas vysk. 
J. Staugaičio 1938 m. D. Šešta
dienį. Už patriotinę veiklą vo
kiečiai 1943 m. jį buvo uždarę 
Soldau koncentracijos stovyklo
je. Sukaktuvininkas Australi
jon atvyko 1949 m. kaip papras
tas darbininkas. Kapelionu į Sy- 
dnėjų buvo pakviestas 1950 m. 
Be savo tiesioginių pareigų, 
yra plačiai įsijungęs į visuome
ninę lietuvių veiklą, globoja 
lituanistinę savaitgalio mokyk
lą. Žodžiu mons. P. Butkų svei
kino lietuviškų organizacijų va
dovai bei atstovai. Didelis mai

šas sveikinimų buvo gautas raš
tu iš Australijos, JAV, Romos ir 
okupuotos Lietuvos.

Kan. J. Tumo-Vaižganto 50 me
tų mirties sukakties minėjimą 
gegužės 29 d. Melburno Lietuvių 
Namuose surengė Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
valdyba. Su šio žymaus visuo
menininko, rašytojo, Kauno uni
versiteto docento, Vytauto Di
džiojo šventovės rektoriaus veik
la dalyvius supažindino progra
mą organizavęs kun. Pr. Vaseris. 
Ištrauką iš “Rimų ir Nerimų” 
skaitė K. Mieldažys. Buvo su
vaidinti du vaizdeliai. Pirmaja
me pas Vaižgantą ateina A. 
Venclova prašyti pagalbos, kad 
būtų išleistas kalėjiman pate
kęs marksizmui tarnavęs dabar
tinis akademikas Kostas Korsa
kas. Antrajame vaizduojamas 
Vaižganto apsilankymas pas 
prez. A. Smetoną. Nors pats 
Vaižgantas K. Korsako veiklai 
nepritarė, bet visdėlto jį išlais
vino. Venclovą vaidino A. Šim
kus, Vaižgantą — S. Tamošaus
kas, prezidentą — V. Miliauskas.

Britanija
Tradicinis metinis lietuvių 

sąskrydis gegužės 27-30 d.d. įvy
ko Lietuvių Sodyboje. Dalyvių 
buvo apie 300. Jų laukė pertvar
kyta Lietuvių Sodybos aplinka: 
nugriauti supuvę pastatai, nu
dažytos namelių sienos, prie šva
raus baseino vešliai augančios 
velionies J. Lūžos pasodintos 
eglutės, nušienautos pievos, ge
rai prižiūrimos gėlės. Didžiau
sia staigmena betgi buvo atnau
jintas ir atgaivintas ežerėlis, 
savo viduryje turintis žaliuojan
čią salelę. Jame yra ir įleistų 
žuvelių. Gegužės 29, sekmadie
nį, Mišias Lietuvių Sodybos sa
lėje laikė kapelionas kun. A. Gė- 
ryba.

“London Herald Tribune” 1983. 
V. išspausdino ilgą laišką, pa
rašytą Suzanne Thom ir Vendla 
Meyerių, gyvenančių Paryžiuje. 
Jame aprašomas Sibiro kalinio 
Balio Gajausko gyvenimas, jo 
kova su nacių ir sovietų reži
mais, dalyvavimas pogrindžio 
veikloje. Buvęs suimtas 22 m. 
amžiaus, atsėdėjęs 25 metus ka
lėjimuose, po 4 metų laisvės 
vėl nuteistas 15 metų. Esą juo 
rūpinasi “Amnesty Internatio
nal” organizacija. Dabar B. Ga
jauskas laikomas Permės sri
ties lageryje. Sveikata menkė
ja — serga odos liga ir prasidė
jo apakimas. Kai išeis iš lage
rio, bus 67 metų.

Latvių sporto šventė, apiman
ti trijų kolonijų sportininkus, 
įvyko Mansfielde. Lenkų salėje 
surengtoje vakaronėje koncer
tinę programą atliko iš Notting
hamo atvykęs “Gintaro” duetas, 
kurį sudaro dainininkės Brigi
ta Masiliūnienė-Bishop ir Geno
vaitė Kučinskienė. Pasveikinu
sios latvius sportininkus bei va
karonės dalyvius, pasirinktus 
duetus jos atliko lietuvių, lat
vių ir anglų kalbomis.

Olandija
Amsterdamo lietuviai Kražių 

skerdynių 90 metų sukaktį nori 
paminėti tarptautine paroda, 
kurios lankytojai bus supažin
dinti su Lietuvos Katalikų Bend
rijos persekiojimais. Prieš 90 
metų ją persekiojo carinis Lie
tuvą okupavusios Rusijos reži
mas, o dabar tą persekiojimą 
vykdo Kremliuje sėdintys Sovie
tų Sąjungos valdovai ateistinio 
komunizmo vardu. Paroda pir
miausia bus surengta Amster
dame, o vėliau rodoma ir kito
se vietovėse.

Vokietija
Šiaurės jūroje prie V. Vokieti

jos krantų žuvo du iš tolimo skry
džio grįžtantys JAV karo aviaci
jos lakūnai — kpt. Charles M. Vi
das, 32 metų, ir Itn. Stephen A. 
Groark, 23 metų amžiaus. Žuvęs 
nukritusio lėktuvo pilotas kpt. 
Ch. M. Vidas yra lietuvis, Kenne- 
bunkporte prie Tėvų pranciško
nų vienuolyno gyvenančio dr. 
Juozo Vido sūnus. Šeima turė
jo du sūnus — karo lakūną ir gy
dytoją.

Saaro krašto lietuviai tradici
nę pavasario šventę surengė ba
landžio 30 d. Homburgo mieste, 
nesulaukę jai paprastai numaty
tos gegužės. Pamaldas katali
kams Dievo Kūno šventovėje lai
kė kun. B. Liubinas, evangeli
kams — kun. Fr. Skėrys šios pa
rapijos patalpose. Savo pamoks
luose jiedu priminė artėjančią 
Motinos Dieną. Šiemetinė pava
sario šventė susilaukė daugiau 
dalyvių, atvykusių net ir iš ki
tų vietovių, nes ji buvo susieta 
su Nelės ir Arvydo Paltinų kon
certu. Jų koncerto pertrauką ei
lėraščių deklamacijomis užpil
dė gimanzistės.



Australijos lietuvių jaunimo atstovai su naujais marškiniais, pagamintais 
specialiai jaunimo kongresui, kuris rengiamas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje 1983 metu liepos 1-24 dienomis

Sudiev, mielas Tomai!

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Su stebuklingu kilimu per pasaulį
Įdomybės jaunųjų ateitininkų vasaros stovykloje, kuri bus 1983 m. liepos 17-31 dienomis Dainavoje

Skaudus momentas yra gyve
nime, kai reikia atsisveikinti 
su savo vaikystės draugu, su 
kuriuo tiek daug laimingų ir 
nerūpestingų dienų praleido
me kartu. Vienas tokių momen
tų buvo prie a.a. Tomo Praka- 
po karsto.

Tomas baigė šios žemės ke
lionę 1983 m. kovo 24 d., vos tik 
sulaukęs 20 metų amžiaus. Li
ga vargino jį keletą metų, bet 
Tomo stiprios valios nepalau
žė — jis buvo kupinas ateities 
vilčių.

Tomas baigė gimnaziją su pa
gyrimu ir pinigine dovana. Jo 
vardas įrašytas mokyklos gar
bės lentoje. Jis taip pat bai
gė lituanistinį seminarą ir pra
dėjo aitrus metus Toronto uni
versitete, bet, deja, studijų 
negalėjo baigti.

Tomas iki paskutinės gyveni
mo dienos šeimai neparodė 
skausmo. Paklaustas, kaip 
jaučiasi, atsakydavo gerai. 
Pats vienas kovojo su nepa
gydoma liga ir niekad nesi
skųsdavo.

Man Tomas visada buvo mie
las ir draugiškas. Aš nenorė
jau eiti ten, kur Tomo nebu
vo. Kito tokio draugo neturė
jau. Jis man buvo vienas iš 
geriausių draugų. Gražių pri
siminimų paliko iš ateitinin
kų stovyklos, šeštadieninės 
mokyklog, ateitininkų susirin

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
AUSTRALIJOS ATSTOVAI:

LORETA ČJŽIKAUSKAITĖ iš 
Melburno. Studijuoja pedagogiką. 
Skautė, šoka -“Gintaro” tautinių 
šokių grupėje. Priklauso Melbur
no teatro grupei. Redaguoja “Jau
nimo Žodį” “Mūsų Pastogėje”. ALJ 
Sąjungos valdybos narė informa
cijai.

VIDA PUŽAITĖ-IIOVVE iš Kan- 
beros. Dirba Kanberos lietuvių klu
be sekretore. Ateitininkė. Šoka 
“Audėjėlėje”. Buvo Kanberos lie
tuvių bendruomenės valdyboje. 
Skautė. Moko kitus tautinių šokių.

SAULIUS MALIJAUSKAS iš 
Melburno. Monash universitete 
ruošia doktoratą astrofizikos sri
tyje. Gimęs Lenkijoje lietuvių emi
grantų šeimoje. Su šeima, būda
mas 11 m. amžiaus, emigravo į Lie
tuvą. Vilniaus universitete baigė 
fiziką. Nuo 1980 m. apsigyveno 
Australijoje. Dėsto lietuvių kal
bos kursuose. Akademinės korpo
racijos “Romuva” narys. 1982 m. 
paruošė paskaitą tema: “Jaunimo 
organizacijos Lietuvoje 1804-1831 
metais".

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ iš Mel
burno. Baigusi gamtos mokslus. 
Dirba valdžioje buhaltere. Skau
tė. Prisideda prie lietuviškos ra
dijo programos. Dalyvauja “Dai
nos sambūrio” vienete. Yra viena 
iš dirigenčių. Priklauso Melburno 
teatro grupei. Dalyvavo III PLJ 
kongrese Pietų Amerikoje. Nuo

GAILIUS SENKUS jaunimo kon
greso studijų dienose tvarkys trans- 
portaciją Nuotr. D. Petkevičiūtės 

kimų ir gimtadienio pobūvių.
Mielo Tomo liūdi šeima, gi

minės, draugai, ateitininkai 
ir visa Toronto lietuvių ko
lonija. Tomas buvo šviesus 
pavyzdys jaunimui. Neabejoju 
kad velionis tikrai laimingas 
pas Dievą, savo misiją atli
kęs šioje žemėje.

Mielas Tomai, ilsėkis ramy
bėje, kur nėra skausmo nei 
ašarų, tik amžina tyla ir 
džiaugsmas, kuriam pasiruo
šė! gyvendamas žemėje.

Jonas Ažubalis

A. a. studentas TOMAS PRAKAPAS

1981 m. yra Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė.

ROBERTAS SABECKIS iš Ade
laidės. Dalyvauja Adelaidės lie
tuvių bendruomenėje. Šoka “Žil
vine”. Priklauso teatro grupei “Vai
dila”. Ateitininkas. Prisideda prie 
Adelaidės jaunimo radijo progra
mų paruošimo. ALJ Sąjungos Ade
laidės skyriaus valdybos narys.

DONATA SADAUSKAITĖ iš 
Melburno. Dirba kaip socialinė 
darbuotoja. Skautė. Šoko “Ginta
re”, “Klumpakojyje”. Mokytojavo 
lietuvių parapijos mokykloje. Mel
burno studentų sąjungos valdybos 
pirmininkė 1978 m.

JONAS ŠLIOGERIS iš Kanbe
ros. Skautas. Šoka “Audėjėlėje”. 
“Vilko" sporto klubo krepšininkas. 
ALJS Kanberos skyriaus valdybos 
pirmininkas. Baigęs Sydnėjaus 
universitete gamtos mokslus ba
kalauro laipsniu ir dirba valdžioje.

ZITA PRAŠMUTAITĖ iš Mel
burno. Baigusi gamtos mokslus ir 
dirba valdžios skaitytuvų srityje. 
Skautė. Vadovauja vietinei dai
nos grupei, Melburno lietuvių pa
rapijos vargonininkė ir "Dainos 
sambūrio" akoinpaniatorė. Priklau
so Melburno teatro grupei. Dalyva
vo III ir IV PL Jaunimo Kongre
suose kaip atstovė.

AUDRONĖ STEPANIENĖ iš 
Kanberos. Baigusi humanitari
nius mokslus. Dėsto prancūzų kal
bą. Dainavo liaudies dainų gru
pėje “Svajonė”. Suorganizavo lie
tuvių menininkų parodą 1982 m. 
Ateitininkė. Šoka “Audėjėlėje”. 
Mokė kitus tautinių šokių. Skau
tų vaikų darželio vedėja. ALJS Kan
beros skyriaus valdybos sekretorė.

DITA SVALDENYTĖ iš Sydnė
jaus. Gimusi Kaune. Baigusi vidu
rinę mokyklą. 1981 m. su šeima at
vyko Australijon. Dirba suvenyrų 
parduotuvėje. Važiuoja į jaunimo 
kongresą, nes nori užmegzti ryšius 
su lietuviais ir jaunimo veikla bei 
joje dalyvauti. GJP

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).

Šios 1983 m. JAS vasaros stovyk
los programos tikslas bus supa
žindinti stovyklautojus su įvai
rių kraštų papročiais, pabrėžiant, 
kad lietuviai gyvena įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Kiekvieną 
dieną stovyklautojai savo “ste
buklingu” kilimu aplankys vis ki
tą tautą, įsijungs į tos tautos gy
venimą, valgys būdingą jų mais
tą, rengsis tradiciniais tautiniais 
drabužiais, šoks atitinkamus šo
kius ir išmoks ką nors ypatingo iš 
tos tautos kultūrinio ir kasdieni
nio gyvenimo. Baigdami šių dvie
jų savaičių ekskursiją, paskutinę 
dieną susirinks iš visų kraštų į 
Dainavą ir atšvęs pirmą “tarptau
tinį” jaunųjų ateitininkų kongre
są, kuriame visi dalyvaus išsipuo- 
šę savo “atstovaujamo” krašto tau
tiniais drabužiais, o vakare pasi
rodys įvairūs talentai. Štai kele
tas numatytos programos pavyz
džių.

Sekmadieniais, liepos 17. Po ofi
cialaus stovyklos atidarymo ir 
vakarienės rodomos skaidrės iš 
1982 m. JAS vasaros stovyklos. 
Po to — susipažinimo vakaras ir 
šokiai.

Pirmadienis, liepos 18. (LIETU
VA). Bemiegodami stovyklautojai 
“stebuklingu” kilimu atskrenda į 
šienapjūtę Lietuvoje! Visi keliasi 
valandą anksčiau, kad galėtų lau
ko darbus atidirbti prieš saulei 
perdaug įkaistant: Dirba iki pie
tų: pjauna žolę, karpo krūmus, 
renka malkas vakariniam laužui. 
Pietų metu grojama lietuviška 
liaudies muzika, valgomas lietu
viškas maistas: balandėliai, varš
kėčiai, virtiniai, bulviniai plokš
tainiai (kugelis). Pavakary — su
sikaupimo valandėlė pušyne, pri
siminimas trėmimų į Sibirą. Va
kare — linksmas šienapjūtės lau
žas su juokais, dainomis, polko
mis ir kaimiškais vaidinimėliais. 
Po dienos darbų ir pasilinksmini
mų stovyklautojai saldžiai miega, 
o “stebuklingas” kilimas juos nu
skraidina į Austriją.

Antradienis, liepos 19. (AUSTRI
JA). Privalgę skanių blynų, vaikai 
susipažįsta su Austrijos įdomybė
mis ir pasaulinio garso valsu. Per 
iškilmingus pietus pasisotina sriu
ba, guliašu ir tortu, besiklausy
dami šio krašto muzikos. Po pietų 
gal bus progos aplankyti ir Tirolį, 
kur pokario metu gyveno Kauno 
arkivyskupas J. Skvireckas. Vaka
re aplanko garsiuosius Vienos 
operos rūmus, kur kaip tik vyksta 
linksma operetė (atlieka vado
vai). Diena baigiasi, laikas ke
liauti į sekantį kraštą.

Trečiadienis, liepos 20, (PRAN
CŪZIJA). Nusileidę “stebuklin
gu” kilimu prie Eifelio bokšto, at- 
vykstam į Paryžių pasisemti kul
tūros ir pajusti bohemiško gyve
nimo. Vaikščiojame apsirengę 
kaip neturtingi menininkai, ra
šytojai poetai, muzikai, skulpto
riai ir puoselėjam savo kūrybą. 
Sužinome, kad čia 1900 m. pasau
linėje parodoje dr. Bagdonas or
ganizavo lietuvių skyrių. Norime 
ir mes pasirodyti, nes skelbiamas 
konkursas už kūrinius ir geriau
sioms skiriama premija. Tą dieną 
valgome kiaušinių “souffle”, sriu
bą, mėsą, žuvį, sūrį ir vaisius. Pa
vakary vykstame į Liurdo švento
vę, prisiminti Marijos šaltinį su 
stebuklingu vandeniu, kuris tiek 
ligonių išgydė. Vakare jaukioje 
kavinės atmosferoje vyksta kūry
bos vakaras ir premijų įteikimas.

Ketvirtadienis, liepos 21, (ANG
LIJA IR ŠKOTIJA). Atsikėlę girdi
me oro maišais grojamą škotišką 
liaudies muziką. Atsiradome Ško
tijoj! Žmonės apsirengę įdomiais 
škotų drabužiais, languotais sijo
nais ir kailinėmis kepurėmis. Ai
tą rytą neapsimokėtų pajieškoti 
garsiojo Loch Ness slibino Spyg
lio ežere? O gal bus laiko ir Man
česterį aplankyti, kur tiek daug 
Škotijos lietuvių gyvena? Popiet, 
suvalgę skanų jautienos kepsnį, 
skrendame į Londoną, nusileidžia- 
me Trafalgar Square ir sutaria
me vykti į Buckingham rūmus, kur 
sargybiniai su mandriom unifor
mom saugo karalienę. Esame pa
kviesti vakare aplankyti karalie
nę ir dalyvauti iškilmingoje puo
toje. Tenka nugirsti, kad karalių 
linksminimui bus turnyras, “ka
riški žaidimai”, ir net “Beatties” 
akmenų orkestras programoje da
lyvaus!

Penktadienis, liepos 22. (ITALI
JA). Saulei pakilus, atsirandame 
“pizza" ir “spaghetti” krašte. Pa
valgę Šv. Kazimiero kolegijoje, 
kuri yra vienintelė laisvojo pa
saulio lietuvių kunigų seminari
ja, sužinom, kad popiežius Jonas- 
Paulius II suteikė mums audienci
ją. Ruošiamės visą dieną, nagrinė
dami religinius klausimus. Vaka
re atsirandame Vatikane, kur su 

popiežium ilgai diskutuojame dva
sinių pašaukimų klausimą, šių 
dienų moralę ir kitas religines 
temas.

Šeštadienis, liepos 23. (VOKIE
TIJA). Perskridę augštus Alpių 
kalnus, nusileidžiame Huetten- 
felde papietauti ir aplankyti Va
sario 16 gimnazijos. Po to keliau
jame į Muencheną. Čia visas mies
tas bruzda — ruošiasi didelei šven
tei — “Oktoberfest”! Vyrai su odi
nėmis kelnėmis, moterys, pasi
puošusios spalvotomis suknelė
mis, kepa dešras ir dainuoja. 
Linksmai nusiteikę, prisivalgę 
kopūstų ir dešrų, šokame ir dai
nuojame iki vėlyvo vakaro!

Sekmadienis, liepos 24, (SAUDI 
ARABIJA). Beveik visą parą 
skrendame į kitą žemyną ir tik 
pavakary atsirandame pirami
džių j krašte. Mus čia pasitinka 
lietuvių bendruomenės nariai ir 
paaiškina šio krašto įdomybes. 
Šeiko pakviesti vakarienei, gar- 
džiuojamės aviena, datulėmis ir 
figų pyragaičiais. Po vakarienės 
žiūrime filmą “Arabijos naktys”.

Pirmadienis ir antradienis, lie
pos 25-26, (GRAIKIJA). Dalyvau
jame olimpiados atidarymo iškil
mėse, atstovaudami įvairiom lie
tuvių sporto komandom. Vikriai 
lenktyniaujame, plaukiame, tink
linį, futbolą ir kvadratą žaidžia
me. Vakare vaišinamės “muossa- 
ka” ir “shishkebob”, medaus py
ragaičiais, o Zorbos muzika vilio
ja šokti “Irene” ir “Telalees”. Ant
ros dienos vakare — olimpiados 
užbaigimas ir premijų įteikimas. 
Lietuviai geriausiai pasirodė ir 
daugiausia medalių laimėjo!

Trečiadienis, liepos 27, (PIETŲ 
AMERIKA). Saulės spindulių įkai
tinti nusileidžiame Argentinoje. 
Girdisi gitaros muzika, matosi 
žmonės, besilinksminantys miesto 
centre. Dalyvauja ir Argentinos 
lietuviško ansamblio “Daina” na
riai. Kitame aikštės gale “gouchos” 
demonstruoja “lasso” virvės me
ną. Dar kiti būdelėse pardavinė
ja gražius, margus molinius puo
dus. Pašokę, padainavę, nusipir
kę keletą puodų, sustojame pa
valgyti pupų, ryžių su jautiena ir 
ruošiamės toliau skristi į Brazi
liją. Juk šiandien vakare garsu
sis Užgavėnių karnavalas. Rio de 
Janeiro mieste susitinkame su

Lietuvių Jaunimo Dienų dalyviai Australijos sostinėje Kanberoje susipa
žįsta su balsavimo procedūra būsimame jaunimo kongrese Š. Amerikoje

Lankysime ambasadas, pietausime 
parlamento rūmuose

Š. m. liepos 21 d. V Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
so atstovai lankysis Otavoje, 
Kanados sostinėje. Čia bus 
proga atvykusiems atstovams 
aplankyti savo ambasados ir 
supažindinti ambasadorius 
ar jų atstovus su lietuviais 
bei jų tarptautine veikla. Taip 
pat bus proga pabrėžti Lietu
vos okupaciją. Kanados atsto
vams yra numatytas pasimaty
mas su Rytų Europos reikalų 
skyriumi. Allan McLaine, šio 
skyriaus direktorius, jau su
tiko priimti atstovus. Taip pat 
esame prašę susitikimo su Ka
nados užsienio reikalų minis- 
teriu Allan MacEachen arba 
su jo pareigūnais.

Kai atstovai lankys savo am
basadas, o kanadiečiai — už
sienio reikalų ministeriją, 
kiti apžiūrės miestą. Visi su
sirinks 12 v. pietauti parlamen
to rūmuose. Dalyvių skaičius 
pietuose yra ribotas. Sudary
tas iš parlamento narių glo
bos komitetas, kuriam vado
vauja Walter Baker ir Jesse 
Flis. Iš senatorių sutiko pri
sidėti Renaude Lapointe, Pe

“Dainavos” atstovais.
Ketvirtadienis, liepos 29, (ŠIAU

RĖS AMERIKA). Sušalę nusilei
džiame Kanadoje, vos nenuvirtę 
nuo “stebuklingo” kilimo, nes snie
go pūgos mus užklupo! Pavalgę 
apžiūrime Toronte Lietuvių Na
mus, o paskui bėgam į lauką, nes 
šią dieną eskimai turi savo tra
dicines šunų tempiamų rogių lenk
tynes. Reikės prieš juos lenkty
niauti. Spėkite kas laimės! Paval
gius pietus, “stebuklingasis” kili
mas nuskraidina mus į Marquette 
Parką Čikagoje, kur mergaitės ir 
berniukai šoka kadrilių. Ot smagu 
vėl “džinsus” nešioti!

Penktadienis, liepos 29, (AUST
RALIJA). Horizonte pamatome di
džiulę salą — tai Australija! Čia 
pakrantėje daug žmonių su “surf 
boards”, tačiau mes skrendame 
tolyn ir nusileidžiame prie auk
so kasyklų, kur kadaise lietuviai 
dirbo. Bandysime ir mes aukso 
rasti! Gerai, kad liepos mėnesį 
čia žiema, netaip karšta dirbti. 
Po kasinėjimo, dainuodami “VVal- 
zing Matilda”, einame pasistip
rinti. Vakare, įsivaizduodami, kad 
esame įvairūs Australijos krašto 
gyvūnai, susėdę prie laužo ren
giame vaidinimus apie šiuos įdo
mius ir juokingus gyvuliukus.

Šeštadienis, liepos 30, PIR
MASIS JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
“TARPTAUTINIS” KONGRESAS 
DAINAVOJE! “Stebuklingasis” ki
limas nusileidžia gražiojoje Dai
navoje — tai antra Lietuva. Spin
di Spyglys, vilioja maudytis. Ma
tosi lietuviški kryžiai, o ant kal
no — Gedimino pilis. Kaip smagu 
visus senus draugus sutikti šioje 
vietoje. Lietuviška dvasia mus vi
sus riša ir pajuntam, kad nors 
mes, lietuviai, gyvename išblašky
ti po visą pasaulį, tačiau kai su- 
einam, esame kaip viena šeima. 
Ruošiamės iškilmingam pokyliui 
ir talentų vakarui.

Sekmadienis, liepos 31, STOVYK
LOS UŽDARYMAS. “Stebuklinga
sis” kilimas dingo, gal kiti juo iš
skrido. Po pusryčių vyksta oficia
lus vėliavų nuleidimas, štabo at
sisveikinimo žodis. Laikas tempti 
lagaminus namų link ir laukti 
sekančios vasaros stovyklos su 
naujais nuotykiais!

Birutė Bublienė
JAS cv pirmininkė

ter Bosą, Rheal Belisle, Ri
chard Stanbury, iš parlamen
to narių Aideen Nicholson, 
Stanley Hudecki, Jack Burg
hardt, Ian Deans, Ken Robin
son, Flora MacDonald, Lloyd 
Francis, Marcel Lambert, 
John Evans, ministeris Herb 
Gray, Fred King ir Gordon 
Towers.

Be to, pakviesti — Otavos 
sostinės burmistre Marion 
Dewar, pronuneijus Angelo 
Palmas, užsienio reikalų ir 
daugiakultūrių institucijų 
pareigūnai, spaudos atstovai.

Šių pietų tikslas yra supa
žindinti Kanados valdžios 
pareigūnus bei atstovų kraš
tų ambasadorius su lietuvių 
išeivijos veikla. Atstovai 
turi gerai pasiruošti prieš 
pasimatymus, kokius klausi
mus kelti kalbant su ambasa
doriais ir kitais pareigūnais.

Esame patenkinti, kad gavo
me daug atsiliepimų iš par
lamento narių bei kitų valdžios 
darbuotojų. Tikimės, kad pa
sieksime savo tikslą.

Rita Rudaitytė
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Sukaktuvinė skautų stovykla
Pokalbis su organizacinio komiteto pirmininku

Žinome, kad artėja sukaktu
vinė skautų stovykla, kuri įvyks 
netoli Toronto. Ta proga patei
kėme keletą klausimų stovyk
los organizacinio komiteto 
pirmininkui Algiui Senkui.

— Skaitome spaudoje, kad 
ši skautų stovykla vadinama 
jubilėjine arba sukaktuvine. 
Kokią čia sukaktį skautai mi
ni?

— Tai 65 metų lietuvių skau- 
tijos sukaktis. Sukaktuvinės 
stovyklos yra rengiamos tar
puose tautinių stovyklų, ku
rios būna kas 10 metų nuo 1928 
m. Paskutinė šeštoji tautinė 
stovykla buvo Paxtone, Mass., 
1978 m., o paskutinė sukaktu
vinė — Beaumonte, Ohio, 
1973 m.

— Kas tokias stovyklas or
ganizuoja ?

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
(LSS) vadovybė, kuri skautiš
kai vadinama pirmija. Šiuo 
metu toji pirmija yra Čikago
je.

— Kodėl Čikagoje esanti 
pirmija organizuoja stovyklą 
Kanadoje?

— Stengiamasi keisti vieto
ves, kad jaunimui būtų įdo
miau, naudingiau ir kad pasi
dalintume organizavimo našta, 
kuri šį kartą atiteko kana
diečiams. '

— Kas šitai stovyklai vado
vaus?

— Galima sakyti, į tokias sto
vyklas perkeliama visa skau
tų sąjunga. Tuo būdu sąjun
gos pirmininkas tampa stovyk
los viršininku, vyriausi skau
tininkai — savo šakų vadovais, 
tik ūkiniams reikalams tvar
kyti kviečiami vadovai iš tos 
vietovės, kurioje stovykla or
ganizuojama. Konkrečiai šį 
kartą stov. viršininku bus 
Sigitas Miknaitis iš Čikagos, 
Seserijai vadovaus Danutė

Kanados lietuvių jaunimo atstovai
V Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongrese kanadiečiams atstovaus 
šie asmenys.

Zita Bersėnaitė (Torontas), 24 m. 
Šiemet baigė studijas Ryersono 
Politechnikos Institute maitinimo 
srityje. Yra baigusi 13 skyrių Lon
dono lituanistinės mokyklos. Pri
klausė Londono “Baltijos” ir To
ronto “Gintaro” ansambliams. Ak
tyviai reiškiasi KLJS veikloj, ei
dama valdybos pirmininkės parei
gas, KLB krašto valdybos narė, V 
PLJK lėšų telkimo komiteto narė. 
Buvusi TULSK pirmininkė. Daly
vavo III PLJK-e Pietų Amerikoje. 
IV PLJK-o atstovė.

Angelė Krivinskaitė (Hamilto
nas), 23 m. Yra baigusi 10 skyrių 
šeštadieninės mokyklos ir augš- 
tesniuosius lituanistinius kur
sus Toronte. 1979 m. mokytojavo 
Hamiltono lituanistinės mokyklos 
darželyje. Aktyvi skautė. Priklau
sė Hamiltono mergaičių chorui 
“Aidas”. Prisidėjo prie McMULSK 
(McMaster Universiteto Liet. Stu
dentų Klubo) atgaivinimo, eina 
to klubo vicepirmininkės parei
gas. Nuo 1980 m. atstovauja Ha
miltono jaunimui KLJS-gos ta
ryboje.

Rūta Kuraitė (Windsoras), 19 m. 
Baigusi lituanistinę mokyklą Det
roite. Aktyviai reiškiasi Detroi
to ateitininkų skyriaus veikloje. 
Dalyvavo įvairiose lietuvių jauni
mo stovyklose. 1982 m. vadovavo 
lietuviškai nekalbančio jaunimo 
stovyklai Dainavoje. Trejus me
tus šoko Windsoro tautinių šokių 
grupėje “Neris”. Priklauso Detroi
to Dievo Apvaizdos parapijos 
chorui.

Rita Rudaitytė (Otava), 23 m. 
Tarptautinių ryšių studentė, dir
ba Otavoje. Baigusi Toronto Mairo
nio mokyklą ir augštesniuosius 
lituanistinius kursus. Aktyvi atei
tininkė. Buvusi “Jaunimo Žibu
rių” redaktorė. Buvusi TULSK pir
mininkė, Žmogaus Teisėms Ginti 

Eidukienė, čikagietė. Broli
jos vyriausiuoju bus Vytau
tas Vidugiris iš Kalifornijos.

— Kas numatoma stovyklo
je veikti? Kokia bus programa ?

— Minint “Aušros” šimtmetį, 
stovykla bus pradedama “Auš
ros” diena su Mišiom, proce
sija ir kitu iškilmingumu. 
Toliau bendrame plane: tema 
“Parapija ir mes”, senovės 
Lietuva, “Senpilė”, “Sodžius”, 
sukaktuvinė diena su iškil
mėm, Derliaus šventė, Jūros 
diena, Dariaus-Girėno minėji
mas. Šalia tų bendrinių užsi
ėmimų pastovyklės ir šakos 
kasdien pagal amžių ir paty
rimus vykdys savo “mažąsias” 
programas, turės laužus, iš
kylaus.

— Ko siekiama tokiomis di
delėmis stovyklomis?

— Pirmiausia pabūti visiems 
kartu, suartėti, pasidžiaugti 
sukaktimis, įsigyti naujų drau
gų, sustiprėti skautiška-lie- 
tuviška dvasia. Jaunimui tai 
labai vertingi sąskrydžiai, o 
ir senimui yra begalės progų 
“atjaunėti”.

— Kiek stovyklautojų žada
te turėti ir iš kur?

— Tikimasi per 700 nuolati
nių stovyklautojų. Jų bus iš 
Australijos, Anglijos, Brazi
lijos, JAV ir Kanados. Savait
galinius pridėjus, turbūt su
sidarys tūkstantinė.

— Be abejonės, turite gana 
daug darbo organizuojant to
kią stovyklą. Kas Jums padeda ?

— Pirmiausia tai bendras en
tuziazmas, kurio nestokoja ir 
org. komiteto nariai — Marius 
Rusinas, Martynas Yčas, Ona 
Balsienė, Kazys Batūra, Sta
sys Kuzmas, na, ir mūsų rajo
no vadas, LSS vadovybės atsto
vas ir ryšininkas Česlovas Sen
kevičius.

Komiteto narė. KLJS tarybos na
rė. 1981 m. koordinavo lietuvių 
jaunimo stovyklą vakarų Kana
doje. Šiuo metu KLB Otavos apy
linkės valdybos narė.

Monika Spudaitė (Toronto), 18 m. 
Toronto universitete studijuoja 
politinius mokslus ir ekonomiją. 
Yra baigusi Toronto Maironio 
mokyklą ir augštesniuosius litua
nistinius kursus, dalyvavusi li
tuanistiniame seminare' Kento 
universitete. TULSK narė.

Morkus Sungaila (Toronto), 21 m. 
Dabartinis KLJS-gos vicepirmi
ninkas, buvęs KLJS tarybos pir
mininkas. Aktyvus ateitininkas. 
Daug metų stovyklavęs ir vadova
vęs Wasagos ir Neringos stovyklo
se. Baigęs Maironio mokyklą ir 
augštesniuosius lituanistinius 
kursus. Dalyvauja “Volungės” cho
re. Toronto universitete studijuo
ja inžineriją.

Rimas Trumpickas (Toronto), 
21 m. Dabartinis KLJS valdybos 
iždininkas. Skautas. Šoka tauti
nius šokius Toronto “Atžalyne”. 
Baigęs lituanistinę mokyklą. York 
universitete studijuoja politi
nius mokslus.

Nijolė Vytaitė (Delhi), 21 m. To
ronto universitete studijuoja psi
chologiją. Baigus Delhi lituanisti
nę mokyklą ir toje mokykloje mo
kytojavusi. Dalyvavo Delhi “Palan
gos” ansamblyje. Ateitininkė. Da
lyvavo IV PLJK Europoje. KLJS 
valdyboje informacijos sekretorė.

Kiti atstovai: Julija Adamonytė
— Montrealis, Vida Balsevičiūtė
— Otava, Sigita Bersėnaitė — Ha
miltonas, Danius Ciparis — Rod
ney, Romas Povilionis — Toron
tas. Julija Mitalaitė — Otava, Da
rius Čuplinskas — Torontas, Ina 
Lukoševičiūtė — Montrealis, Rasa 
Lukoševičiūtė — Montrealis, Joa
na Razmaitė — Winnipegas, Lo
reta Trumpickaitė — Hamiltonas, 
Jūratė Uleckaitė — Torontas.



6 psi. • Tėviškės Žiburiai * 1983. VI. 23 — Nr. 25 (1740)

Mylimai Mamytei

a.a. MAGDALENAI KRAKAUSKIENEI
Suvalkų trikampyje mirus,

mūsų mielą narę JANINĄ GURKLIENĘ su šeima nuo
širdžiai užjausdamos kartu liūdime -

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

Mes laimėjom, mes ištesėjom!
Baigus mokslo metus Maironio mokykloje ir kursuose

AfA
< JUOZUI MATULEVIČIUI

. mirus,
brolį inžinierių VYTAUTĄ MATULEVIČIŲ ir šeimą 
giliai užjaučiame -

Gražina ir Sigitas Krašauskai

AfA
EDMUNDUI KOVALSKIUI

mirus Niujorke, jo seserim-ALDONAI KĖŽINAITIENEI, 
IRENAI ZALAGĖNIENEI, DANUTEI BAJORINIENEI ir 

jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą-

D. A. B. Petkevičiai V. V. Valiuliai

AfA 
LEONUI JUODIKIUI 

mirus,
brolį JURGĮ, Toronto Lietuvių Golfo Klubo narį, 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto Lietuvių Golfo Klubas

LIUDA ŠILEIKIENĖ

Maironio mokykla Toronte 1983 
m. gegužės 14-15 d.d. užbaigė 1982- 
83 mokslo metus.

Gegužės 14 d. įvyko X ir XIII 
(augštesniųjų lituanistinių kur
sų) skyrių pažymėjimų įteikimas. 
Seniau tai būdavo siejama su Mo
tinos Dienos minėjimu. Jau antri 
metai pažymėjimų įteikimo diena 
švenčiama ypatingai iškilmin
gai. Ji yra skiriama tik abiturien
tams, ir visa programa vyksta poky
lio aplinkoje.

Prie gražiai gėlėmis papuoštų 
stalų sėdi tėvai, išdidūs seneliai, 
giminės ir svečiai. Viename sce
nos šone augštesniųjų lituanisti
nių kursų studentai (XIII sk), ki
tame — X sk. baigę mokiniai. Mer
gaitės pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Jie važinėjo į mokyk
lų 10 ar 13 metų. Tėvelių už ranku
čių atvesti į I lietuviškos mokyk
los skyrių (o gal ir į darželį), da
bar jie mokyklą palieka su pažy
mėjimu rankose, jaunuoliai, jau
nuolės pačiame savo gyvenimo žy
dėjime. Jau jie patys dabar įver
tina lietuviškos mokyklos reikš
mę. Gražiai viena iš moksleivių 
savo atsisveikinimo žodyje pa
reiškė: “Ačiū ir tėveliams už mū
sų vežiojimą į šeštadieninę mo
kyklą”.

Tie išvargti šeštadieniai, per 
ilgus metus pažinti draugai, mo
kytojų žodžiai yra didelis įnašas 
jaunuolio gyvenime. Gal kai kam 
lietuvių kalba ir vėl susilpnės, 
bet istorinės žinios apie Lietuvą, 
jos dvasią liks juose visam gyve
nimui. Svarbiausia, jie išsineša

Ateitininkų savaitgalis Toronte
Drąsiausi buvo jaunučiai, bailiausi — sendraugiai

AfA 
AGOTAI NAUJOKIENEI

mirus Lietuvoje,

liūdesio valandoje dukrai MARYTEI, jos vyrui
JUOZUI RYBIJ ir šeimai reiškiame nuoširdžią 

užuojautą bei kartu liūdime -

A. D. Pauliukoniai, Adelė Pauliukonienė
Ročesteris, N.Y. Hamilton, Ont.

Joana Stasevičienė, 
Hamilton, Ont.

AfA
kolegai inžinieriui kūrėjui-savanoriui majorui

KAZIMIERUI APERAVIČIUI
mirus,

jo žmoną ANICETĄ, dukrą VIDĄ ir visus 
artimuosius liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučiame -

PLIAS Toronto skyriaus 
valdyba ir nariai

Mielai Mamytei

AfA
MAGDALENAI KRAKAUSKIENEI

Suvalkų trikampyje mirus,
dukrą JANINĄ GURKLIENĘ bei šeimą nuoširdžiai

užjaučiame -
L. A. Krakauskai A. K. Pajaujai
N. J. Kalei n i kai S. A. Zim niekai
J. V. Pečiuliai O. J. Ažubaliai
J. Pečiulienė A. A. Stunguriai

—---------------------------------------------------

AfA
MAGDALENAI KRAKAUSKIENEI

mirus Suvalkų trikampyje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukrai 
JONYTEI GURKLIENEI, jos vyrui, dukroms ir 
visiems giminėms Suvalkų trikampyje bei kartu 

liūdime -

O. J. Dirmantai
M. A. Neverauskai
M. J. Pargauskai
M. J. Naruševičiai, 

London, Ont.

O. S. Kiršinai
L. S. Baltrušaičiai
P. J. Ivanauskai

B. S. Prakapai

Š. m. birželio 3-5 d.d. įvyko To
ronto ateitininkų šventė. Penkta
dienio vakarą į High Parko lauža
vietę dr. O. Gustainienė atnešė 
degantį deglą, uždegė laužą ir ofi
cialiai atidarė šventę. Tik gaila, 
kad dėl pasitaikiusio lietaus da
lyvių skaičius buvo mažas. Tik jau
nučiai, nepabijoję debesų, dalyva
vo gausiai. Jie dainavo, suvaidi
no pasaką apie ropę ir gardžiavo
si iškeptais minkštukais. Jauniai 
ir moksleiviai irgi pasirodė, bet 
netaip gausiai, kaip jaunučiai. 
Studentų draugovei atstovavo tik 
keletas asmenų, o sendraugių po 
lietsargiais matėsi tik pora.

Vienetų susirinkimai
Šeštadienį vyko atskiri viene

tų susirinkimai ir iškylos. Jaunu
čiai su globėjomis aplankė plane
tariumą. Jauniai ir moksleiviai iš 
ryto klausėsi Ramūnės Sakalaitės- 
Jonaitienės paskaitos apie efek
tyvią veiklą ir organizacijos na
rių susigyvenimo ir komunikaci
jos svarbą. Pasisėmę minčių ir ži
nių, jauniai ir moksleiviai stipri
nosi pietumis.

Studentai, mėgstantys ilgiau pa- 
miegot, susirinko kartu "pusry
čiauti”. Pasisotinę keliavo į Pri
sikėlimo par. patalpas, kur jų 
laukė net trys paskaitininkės. 
Kalbėtojų temos buvo įvairios, 
bet jas rišo viena bendra mintis, 
vienas siūlas, būtent, jaunimo 
įsijungimas.

Sesuo Onutė Mikalaitė kalbė
jo apie jaunimo veidą "LKB Kro
nikoje”. Pasakojo apie Lietuvos 
jaunuolius — Julių Sasnauską, 
Romą Grigą ir kt. Nors šie jauni 
kovotojai už tikėjimo laisvę su
daro mažumą Lietuvoje, paskaiti
ninke pabrėžė, kad stiprus jų ti
kėjimas ir aiškūs apsisprendi
mai išeivijos jaunimui yra gra
žūs pavyzdžiai. Jie verčia apmąs
tyti savas vertybes, savus apsi
sprendimus.

Dr. M. Uleckienė kalbėjo apie 
žmogaus teisių žlugdymą Lietu
voje. Suminėjo daugelį būdų, 
kaip jaunimas gali aktyviai pri
sidėti prie Lietuvoje kovojančių 
pastangų. Minėjo laiškų rašymą 
politkaliniams ir jų šeimoms, 
“LKB Kronikos" platinimą ir visą 
eilę kitų darbelių. Skatino jau
nimą aplankyti Lietuvą, kad ge
riau suprastų padėti.

Dainora Juozapavičiūtė patei
kė pačias konkrečiausias žinias, 
liečiančias jaunimo įsijungimą 
lietuviškon veiklom Ji apibūdi
no V PLJK Kongreso programą, 
ypač akademinę.

Šeštadienio popietę ir vakarą 
vienetai irgi praleido atskirai. 
Vieni sportavo ir lankė planeta
riumą, kiti prie laužo vaišinosi 
ir šnekučiavosi (šį kartą po žvaigž
dėtu dangumi).

Vėliavų akivaizdoje
Sekmadienio rytą Prisikėlimo 

parapijos šventovėje vėl kartu su
ėjo visa Toronto ateitininkų šei
ma. Kryžiaus ir vėliavų akivaiz
doje dvi jaunės, aštuoni mokslei
viai ir du studentai prisiekė "Vi
sa atnaujinti Kristuje”.

Po įžodžio iškilmių ir Mišių se
selių namuose įvyko agapė. Įžodi- 
ninkus ir šventės dalyvius svei
kino svečiai iš Montrealio ir Ha
miltono. Jaunučiai ir moksleiviai 
pagerbė savo globėjas, dėkodami 
už sėkmingus veiklos metus.

Šventės pabaigoje nuaidėjo 
ateitininkų himnas. 

iš šeštadieninės mokyklos pilną 
“savo šaknų” supratimą.

Programos metu buvo pačių mo
kinių paminėta ir “Aušros” šimt
mečio sukaktis. Abiturientai bu
vo apdovanoti puikiomis rožėmis, 
kurias jie vėliau perdavė savo mo
tinoms.

Buvo pasakyta daug gražių žo
džių, sveikinant abiturientus. Gra
žių minčių pateikė ir moskslei- 
viai, atsisveikindami su savo mo
kytojais. Toliau sekė dovanų bei 
premijų įteikimas. Reikia tikėtis, 
kad X sk. mokiniai tęs mokslą 
augštesniuose lituanistiniuose 
kursuose, o baigusieji lituanisti
nius kursus įsijungs į jaunimo 
veiklą ir universitetuose sudarys 
stiprią Š. Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungą. Universitetuose, 
susijungę į lietuvišką branduo
lį, skleis Lietuvai garbės spindu
lius į visas pasaulio šalis. Juk 
universitetas yra mokslo ir žinių 
šaltinis, kuriame semiasi žinių 
iš viso pasaulio jaunimas.

Prie puošnių stalų abiturien
tai, tėveliai ir svečiai vaišinosi, 
džiaugdamiesi darbo vaisiais mo
kyklą baigusiųjų, kurie galėjo 
sakyti: “Mes laimėjome, mes iš
tesėjome, mes gavome pažymė
jimus!”

Gegužės 14, šeštadienį, buvo 
tęsiama mokslo metų užbaigimo 
programa mokinių nuo darželio 
iki IX skyriaus. Šiemet silpnes
niems mokiniams lietuvių kalbo
je buvo duodami vasaros darbai, 
kurie jei bus sąžiningai atlikti 
(čia ir vėl tėvelių pareiga), pa
lengvins mokinio darbą augštes- 
nėje klasėje.

“Pirmyn Jaunime”
Čia verta paminėti bene gra

žiausią šios pavasario šventės 
žiedą. Jau 25 metai Toronto moks
leiviai ateitininkai šventės pro
ga išleidžia -laikraštėlį “Pirmyn 
Jaunime”. Š. m. numeris, sureda
guotas Letos Vaitonytės, atrodo 
labai patraukliai, pilnas gražių, 
jaunatviškų minčių. Labiausiai 
pasigėrėtina yra (ai, kad “Pirmyn 
Jaunime” leidžiamas pačių moks
leivių iniciatyva. Po ketverčio 
šimtmečio leidinys nenusilpo, ne
tapo vyresniųjų našta! R. G.

Mūsų organizacijose
ASD Toronte. Po ilgo poilsio 

1982 m. rudenį atgijo Toronto 
Akademikių Skaučių Draugovė. 
Šiuo metu į draugovę kandida
tuoja — Dalia Barzdžiūtė, Aldo
na Biretaitė, Lena Siminkevičiū- 
tė. Joms vadovauja filisterės Vi
lija Punkrienė ir Indrė Paškaus- 
kienė.

ASD yra atskira skaučių organi
zacijos šaka. įsteigta augštesnio- 
jo mokslo siekiančioms studen
tėms. Sudaroma proga spręsti stu
dijinius reikalus ir ugdyti asme
nybę pagal humanitarinius prin
cipus. Sueigų metu išeinama pro
grama, pasiruošiama spalvų įtei
kimui. Šios spalvos simbolizuoja 
tolimesnę ištikimybę Dievui, tė
vynei ir artimui.

Toronto ASD narės lankėsi Či
kagoje, kur susipažino su Čika
gos ASD skyriumi, pasidalino 
mintimis.

Vilija Punkrienė
Studentų ateitininkų įžodį bir

želio 5 d., metinės šventės metu, 
atliko Petras Tutlys, Algis Slap- 
šys, ir tapo Toronto studentų at-kų 
draugovės nariais.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba kviečia visus stu
dentus dalyvauti “Sodžiaus baliu
je gamtoje” 1983 m. birželio 30 d. 
Ateitininkų Namuose, Archer Avė. 
(Rt. 171) ir 127 St., Lemont, Illi
nois. 6 v.v. kokteiliai, 7 v.v. — “So
džiaus puota". Kaina — $7.00. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti Ri
tai Dapkutei (312)776-4755.

LORETA L. LENAUSKAITĖ, B.A., 
M.S.W., baigusi socialinius moks
lus Toronto universitete bakalau- 
rės ir magistrės laipsniais. Dirba 
Toronto Lietuvių Namuose, teik
dama savo srities pagalbą jos rei
kalingiems tautiečiams

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

Toronto Maironio mokyklos X skyrių baigę mokiniai. Iš kairės: Rūta Bacevičiūtė. Paulius Greičiūnas, Dalia 
Tunaitytė, Edvardas Stanulis, Asta Sukauskaitė, Algis Nausėdas. Linas Balaišis, Loreta Stanulytė. Tadas Slivins- 
kas, Rima Zavytė, Linas Medelis, Rasa Malinauskaitė; viduryje — auklėtoja Stefa Bubelienė

Saugumiečių siautėjimas sanatorijoje “Lietuva”
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

niai raudonieji “ponai” verti
na ir nusprendžia (mirtingų 
mokslininkų nuomonės ne
klausia) ar rodyti visuomenei, 
ar ne.

Sanatorijoje poilsiauja ir 
gydosi nemažai mokslininkų, 
menininkų, rašytojų. Savaran
kiškas jų domėjimasis užsie
nio menu nedaug tesiskiria 
nuo oficialaus. Bet ir tai ne
leistina: jums duotas geresnis 
mitalo lovys, nurodymai, tad ir 
laikykitės. Tuo okupantas 
skaudžiai pažeidžia žmogaus 
orumą ne tik prieškarinės, bet 
ir taip liaupsinamos pokario 
inteligentijos, ją nuvertina, 
išniekina. Taigi, vyrauja tiks
las į pirmą vietą iškelti psicho- 
zinės isterijos priepuolius 
žmogui uiti.

Negalėčiau pasakyti, kad 
Druskininkų sanatorijoje “Lie
tuva” neužtenka šokių. Bet, pri
sišokus iki devynių prakaitų 
arba neatsargiai išėjus iš sa
lės, kai pvz. rodomas filmas 
“Leninas spalyje”, į šokėjus 
ir žiūrovus ima krievai žiūrė
ti ne gydytojai, o kažkokie ne
aiškūs tipai. Neliesdamas 
smulkmenų, pažymėsiu, kad 
dėl viso to per sanatorijos 
valgyklą atsidūriau atėjūnų 
KGB provokatorių automobily
je “pašnekesiui” apie dainas, 
muziką ir šokius. (Apie tai jau 
rašiau).

SEKLIAI PRIE STALŲ
Sanatorijos valgykla gana 

jauki, erdvi, turi bendrąją 
ir dietinę sales, visuomet 
galima rytdienai užsisakyti 
trims kartams trijų dubenė
lių vieną iš trijų patiekalų. 
Ir maisto čia nestokojama, 
tik vaisių įvairovė šlubuoja. 
Kuklios dzūkės ir gudės (pa
starosios važinėja j darbą iš 
Zariečės) aptarnauja be prie
kaišto. Laikas nuo laiko ko
misijos ir ekspertai klausinė
ja kokių kas turėtų nusiskun
dimų dėl maisto. Už stalo so
dina po keturis ir dažniausiai 
“prikala” visam laikui. Matyt, 
tai svarbu ir maitinimo požiū
riu. Med. sesuo reguliuoja nau
jai atvykstančių poilsiautojų 
ir ligonių eiles. Tik neaišku 
kokiu būdu ir ką sodina su 
KGB informatoriais.

Sanatorijoje “Lietuva” pa
stoviai būna 300-400 poilsiau
tojų ir ligonių. Būtų neteisin
ga prileisti, kad kas ketvir
tas, sodinamas už stalo, yra 
KGB informatorius. Kartais 
čia atvyksta raudonieji “po
nai” — darbo draugai ir visai 
padoriai su žmonomis keturie
se sėdi prie vieno stalo. Pasi
taiko ir senelių grupės. Matyt, 
atėjūno KGB žinyba turi tam 
tikrą skaičių sanatorinių ke
lialapių ir juos dalina savo 
statytiniams, dirbantiems įvai
riose Lietuvos įstaigose. Tai 
nėra etatiniai KGB agentai. 
Būdinga, kad sanatorijoje po
ilsiauja ir neatitinkantys 
spec, ligoninės nomenklatū
rai. Vargiai čia lemia “bla
tas" ar giminystė. Lemia KGB.

Aišku yra tai, kad vienas, 
turėjęs neatitinkantį jo pa
dėties nemokamą kelialapį, 
pradžioje man buvo labai lipš
nus. Vėliau jis betgi kabinė- 
josi, jog aš nevienodu laiku 
ateinu valgyti ir vengiu jo 
draugystės. Pagaliau jis ma
ne išlydėjo į stotį ir dėl mano 
neapdairumo pasodino tiesiai 
į KGB provokatorių automobi
lį (žr. 7-tą straipsnį).

Prie šmaikščių posakių me
nininkės ir teatralo stalo 
sėdėjo jauna bastūne. Jos tam 
tikri veiksmai kėlė nusistebė
jimą ir greičiausiai buvo in
spiruoti KGB. Jaunuolė sakėsi 
esanti studentė, turinti akade

mines atostogas. Sovietijoje 
tai reiškia, kad rektoriaus įsa
kymu studentas ar studentė 
dėl ligos ar gimdymo išlei
džiami metams atostogų su 
teise kartoti tą patį kursą, 
išsaugant stipendiją. Šis pa
našus į teisybę jos paaiškini

Nuteistas Jonas Sadūnas
V. Vokietijos katalikų žinių 

agentūra KNA gegužės 30 d. iš
siuntinėjo pranešimą spaudai 
apie vilniečio Jono Sadūno nu
teisimą. Agentūra, pasiremda
ma pranešimu iš Vilniaus, 
skelbia, kad gegužės 25 d. 
pusantrų metų laisvės atėmi
mu nuteistas Jonas Sadūnas, 
kaltinamas apšmeižęs savo vir-t 
šininką. Sadūnas neseniai jį 
aplankiusiems vakariečiams 
turistams pareiškė esąs visiš
kai nekaltas. Jo nuomone, Sau
gumas sudarė jam bylą, kad at
keršytų už priėmimą savo se
sers Nijolės, atlikusios šeše- 
rių metų bausmę.

KNA pranešime sakoma: Ni
jolė Sadūnaitė jau nuo seno 
yra lietuvių jaunimui tapusi 
religinio pasipriešinimo sim
boliu ir gerai žinoma net Va
karuose. Iš tikrųjų jos bro
lis, žemės ūkio instituto moks
linis darbuotojas, nuo pat se
sers sugrįžimo iš Sibiro trem
ties buvo saugumiečių įvairiai 
varginamas. Neišaiškinti as
menys įsibrovė į butą ir pavo
gė tiktai Nijolės laiškus, ra
šytus iš Sibiro. Be jokios prie
žasties buvo padaryta krata 
Sadūnų bute. Kai nebuvo su
rasta jokių įkalčių, saugumie

JONAS SADŪNAS, sovietinio teisino nubaustas pusantrų metų kalėjimo 
už sesers Nijolės globojimą, sovietiškai tariant — už sovietinės santvarkos 
bei viršininko “šmeižimą". Su juo — žmona Marija ir dukrelė Marytė

Sudbury, Ontario
LŠST MAIRONIO kuopos šau

liai ir šaulės š.m. liepos 3, sekma
dienį, 1 v.p.p. gražioje Z. J. Labuc- 
kų sodyboje, Backer St.. Valcaron, 
Ont., rengia gegužinę. Kviečiami 
visi šauliai ir šaulės, visi Sudbu- 
rio lietuviai ir svečiai gegužinė
je dalyvauti. Numatoma įvairi ir 
įdomi programa.

LŠST Maironio kuopos valdyba

ZIGMAS LABUCKAS, kilęs iš 
Zarasų apylinkių. LŠST Mairo
nio kuopos pirmininkas, vilnie
čių sąjungos Kanadoje narys, su
laukė 60 metų amžiaus.

JOANA STANKUTĖ šiaurės 
Ontario “400 hurdles’’ sporto var
žybose North Bay. Ont., laimėjo 
pirmą vietą. Buvo pasiųsta ir iš
vyko į Ontario “400 hurdles" spor
to varžybas Kičeneryje.

ZUZANA REMEIKIENE, moky
toja, Marymount kolegijoje suren
gė lietuviško meno dirbinių, gin
taro ir tautinių drabužių parodą 
įvairių tautybių studentėms.

KAROLINA LABUCKAITĖ (12 
m.) surengė dirbinių ir lietuviš
ko meno parodėlę pradžios mokyk
los mokiniams prancūziškoje mo
kykloje. 

mas greičiausiai yra neteisy
bė,kurios neįmanoma patikrin
ti. Bet tas atvejis yra už šios 
serijos straipsnių ribos. Kitų 
panašaus pobūdžio pasipikti
nimą keliančių atvejų per 
trumpą laiką daugiau neišryš- 
kėjo.

čiai prikibo prie mažametės 
dukrelės piešinio ir kaltino, 
kad ji, mokoma piešti lietuviš
kąją trispalvę.

Kai ir to nepakako kaltini
mui, Sadūnas buvo apkaltin
tas anoniminių šmeižikiškų 
laiškų rašymu. Ta pačia dings
timi buvo pradėta ir nauja bau
džiamoji byla Nijolei Sądūnai- 
tei, kuri pajieškoma.

Pranešime teigiama, kad Sa
dūnas jam iškeltą bylą laiko 
KGB mėginimu su juo psichiš
kai susidoroti. Jį aplankiu
siems Vakarų turistams jis 
pareiškė: “Mes išmokome gy
venti nuolatiniame netikru
me, pasiruošę suėmimui kiek
vieną akimirką. Šitas spaudi
mas yra kasdieninio mūsų gy
venimo dalis. Tai mūsų tikro
vė. Bet mes turime būti pasi
rengę už Kristų eiti į kalėji
mą".

Sadūnas teismo nuosprendį 
apskundė. Iki jo byla bus per
svarstyta, jis tebėra laisvėje. 
Sovietinei teisenai tai neįpras
tas dalykas, pastebi V. Vokieti
jos katalikų žinių agentūra 
KNA. Šį pranešimą paskelbė ir 
Austrijos, Šveicarijos, Pran
cūzijos bei Olandijos katalikų 
žinių agentūros. L.R.

OLGA MIK'OLIŪNIENĖ, 83 m., 
mirė š.m. birželio 1 d. General 
ligoninėje ir palaidota Šv. Jono 
Lietuvių kapinėse Mississaugo- 
je, Ont. Religines laidojimo apei
gas atliko Sudburio Kristaus Ka
raliaus šventovėje ir kapinėse 
kun. J. Staškus, Lietuvos Kanki
nių parapijos Mississaugoje kle
bonas. Velionies vyras Jonas Miko
liūnas prieš 20 metų buvo palai
dotas tose pat kapinėse.

J. Kručas

Windsor, Ont.
JONINIŲ GEGUŽINĖ. KLB 

Windsoro apylinkė, norėdama pa
remti jaunimą ir prisiminti mūsų 
gražias Joninių tradicijas, ren
gia birželio 26. sekmadieni. 1 v.p.p. 
gegužinę. Bus Joninių laužas ir 
meninė programa. Ši gegužinė 
bus labai gražioje vietoje — ant 
St. Clair ežero kranto M. J. Kizių 
sodyboje (12208 Riverside Dr., 
Windsor-Tecumseh). Veiks turtin
gas biifets, bus traukiami bilie
tai turtingos loterijos. Kvie
čiame Windsoro-Dętroito ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. Čia 
galėsite jieškoti paparčio žiedo 
ir grožėtis Detroito dangoraižių 
didingumu.

Valdyba



Augštesnieji Lituanistiniai Kursai Toronte 1983 metais. Trylikta skyrių šiemet baigė: S. Namikas, D. Kalendrai- 
tė, L. Garbaliauskas, D. Čuplinskas, J. Ažubalis, A. Slapšys. Trūksta D. Dirmantaitės ir V. Slivinskaitės. Kairiame 
krašte — mokyt. A. RINKŪNAS, vedėjas, antra iš dešinės — mokyt. G. PAULIONIENĖ Nuotr. R. Pranaičio

Knyga apie Telesforą Valių

Proletarinis romanas Vytautas A. Jonynas
Kazimiero If areno “Beragio ožio metai”— varguolio buities vaizdavimas

Matyt, Kazimieras Barėnas 
yra pamėgęs kiniečių kalendo
rių su jo tradicija pramint me
tus visokių gyvulėlių vardais 
— jieškojime savo romanams 
pavadinimų. Prieš 14 metų 
(1969) turėjom jo “Tūboto gai
džio metus”. Neseniai pasiro
dė “Beragio ožio metai”. Fak- 
tinaį tai pirmojo tęsinys. At
rodo, kad K. Barėnas yra užsi- 
plėšęs sukurti monumentalią 
trilogiją, ir tų pavadinimų 
paskirtis yra simboliu išsa
kyti vaizduojamo istorinio lai
kotarpio esmę. Gaidžio figū
ra reikštų besiskėtojantį rėks
nį prūsą, karo ir revoliucijos 
liepsnas; beragis ožys — jau
nos respublikos užsispyrimą 
ir ... negalią. Nors gal tokia 
politinė alegorija ir būtų per- 
drąsi.

Aišku tik tiek: jei “Tūbotas 
gaidys” apima palyginti trum
pą laiko tarpą, tai naujame 
romane vaizduojamieji įvykiai 
išsisklaido dvidešimities su 
viršum metų būvyje. Be to, kai
mo buitį pakeičia nepriklauso
mybės laikotarpio miesto dar
bininkijos vargų atpasakoji
mas.

Knyga apkūni.— per 550 pus
lapių, tačiau jos turinį gali
ma būtų nusakyti keliais saki
niais. Tai apsakymas atvejo, 
kaip grytelninko sūnus Igna
cas, kažkada glaustęsis su rau
donaisiais, yra priverstas jieš- 
kotis darbo mieste. Ten jis pa
tiria darbdavių skriaudas, bi
josi slaptosios policijos prie
kabių, kenčia nedarbą ir alkį, 
siekia mokslo, mokydamasis 
gimnazijoj eksternu. Jis kiek 
prasimuša, bet bolševikams 
paėmus valdžią nukenčia nuo 
savo “draugų”: už tai, kad bu
vo įstojęs į šaulius ir neprisi
ėmė jam siūlomų bolševikme- 
tyje pareigų, apšaukė jį “be
ragiu ožiu”. Atseit, viso dvi
dešimtmečio buitis perduoda
ma per pagrindinio personažo 
Ignaco išgyvenimų aprašymą.

Kaip toks, K. Barėno roma
nas lengvai įsirikiuoja į “Bil- 
dungs” (auklėjimo) romanų ka
tegoriją. Jo užmojis toks pats 
kaip, sakysim, Romain Rollan- 
do romano Dunojėlio “Jean- 
Christophe” ar kitų panašių 
“romans d’education”. Jaunas 
žmogus grumiasi su gyvenimu, 
kovoja už teisę būti sau — žmo
gum, patiria nuoskaudas, trum
pus laimės blykstelėjimus, 
praranda iliuzijas, mylimąją, 
draugus, laimi kitus ir tose 
grumtynėse auga, bręsta, susi
kurdamas savo pasaulėjautą. 
Schema tikrai panaši.

Yra tačiau mažas, bet esmi
nis skirtumas. Jean-Chris- 
tophe yra muzikas, kompozi
torius, kuris gyvena nuolati
niame konflikte su savo aplin
ka, su jos dvasinėm bei estei- 
nėm vertybėm. Ignacas gi tėra 
vien mažaraštis kaimo berne
lis, be didesnių vidinių kon
fliktų. Jo grumtis apsiriboja 
susiradimu pragyvenimo šalti
nio. Jis joks maištautojas, 
ginąs savo pasaulėžiūrą, nors 
jaučia socialinę nelygybę.

Atviro socialinio protesto 
knygoje nėra, nors puslapių 
puslapiais joje kalbama apie 
debesuotą, apniukusį anuomet 
Lietuvoj beturčių gyvenimą. 
Toji tonacija ataidi kažkaip 
“kritikinio realizmo”, vyravu
sio Lietuvoj 1927-1939 m. mi- 
zerabiline gaida. Anuomet bu
vo mėgstama traukti karunką 
apie naujakurių vargus (“Že

mė maitintoja”), išvaržomus 
ūkius, piktintis veltėdžiais 
valdininkais karjeristais ir 
aplamai kelti visokias negero
ves. * * *

Nenuostabu todėl, kad pir
mosiose skaitytojų reakcijose 
į K. Barėno romaną pasigirdo 
priekaištai, kad jis piešia 
nepriklausomos Lietuvos buitį 
pernelyg tamsiomis spalvomis, 
kad visa tai pasitarnausią pra
kuru maskolbernių propagan
dai. Atremdamas tuos prie
kaištus savo pasikalbėjime su 
“Draugo” redakcija (1983 m. 
bal. 2 d.), autorius siūlė opo
nentams pasisakyti, kaip rašo 
svetimtaučiai — Garcia Mar
ques, Canetti ir kiti. Aiškinosi, 
kad jo kūryboje perteikiamas 
liaudies veržimasis į mokslą. 
Bet už vis labiau jis pabrėžė 
nuviltus skaitytojų lūkesčius 
išvysti romane nepriklausomy
bės buitį, nupieštą idilinėj, 
“bonbonkinėj” šviesoj. Toks 
saldinimas buvęs jam sveti
mas.

Stebint iš šalies, atrodo, 
kad esama nesusipratimo. Juo
kinga būtų tvirtinti, kad Barė
no stengtasi juodint ano meto 
tikrovę, pasigaunant grotesko, 
skirstymo personažų į teigia
mus ir neigiamus bei kitokio 
šaržavimo. Atvirai kalbant, 
netgi gaila, kad K. Barėnas ne
sutirština protarpiais dažo, ne
panaudoja ironijos ar humoro. 
Viskas romane baisiai rimta. 
Visi (nesuskaičiuojami) jo per
sonažai yra geri, padorūs, nors 
nebūtinai lipšnūs. Nesimato jų 
tarpe nė vieno komiško ar šiaip 
“trenkto” veikėjo arba patetiš
ko savo naivumu fantasto.

Faktinai veikale tėra vos vie
nas nedorėlis. Net pavardė jo 
šuniška - Sabakonis; Juo Ba
rėnas, atrodo, siekė pavaiz
duoti pogrindžio grybo — ko
munistų partijos ardomąją 
veiklą. Knygos pabaigoje skai
tytojas sužino, kad Sabakonis 
išvežimų metu parodė savo ju- 
došišką prigimtį, išdavinėda- 
mas žmones, jų tarpe ir Igna
co šeimą. Tad vargu ar “Bera
gis ožys” bus jau tokia dėkin
ga medžiaga sovietiniams pro
pagandistams. 

* * ♦
Iš kitos pusės skaitytojų 

priekaištai suprantami. Knyga 
gerokai ištęsta, niūri, šimta
kojų spalvos. Bet didžiausia 
jos nelaimė yra ta, kad autoriui 
nepavyko sukurti personažų, 
su kuriais skaitytojui būtų 
lengva identifikuotis. Tiesa, 
veikėjų knygoje nemažai, bet 
jie neindividualizuoti. Psicho
loginių gilmenų ne kažinkiek. 
Visa, ką skaitytojas gali suži
noti apie Sabakonį, tėra tai, 
kad jis mažaraštis, paranoji
kas, “kriaučiukas”, nuolat kei
kiąs buržuazinę valdžią ir šau
lius. Nieko nesužinom apie jo 
ideologinį “pakaustymą” ar 
veiksmus.

Nespalvingesnis ir pats Igna
cas. Tiesa, pasakojamos jo bė
dos ir nelaimės, bet scenų, ku
riose skaitytojas pajustų Igna
co nesutilpimą savyje, ar tai 
estetinio pergyvenimo plane, 
ar apmaudo proveržiuose, sce
nų, kuriomis būtų atskleidžia
mas jo vidaus pasaulis, pažy
mėtinai mažai.

Daugių daugiausia sužinom, 
kad jis staigiai įsimyli, kad 
nedrąsus su moteriškaitėm (jos 
visados jį pirmos pabučiuoja 
ar kitaip pamyluoja). Patiria
me, kad jam nestinga darbštu

mo ir atkaklumo mokytis, kad 
esama nepaprastai sąžiningo 
(jis grąžina Teklei pinigus, ku
riuos per jo “klaidą” pasiglem
žė kažkoks pareigonis). Taip 
pat, kad jis nepasižymi greita 
orientacija, nes išduoda tė
vams lipšnias Uršulytės nuo
dėmėles. Bet tai maždaug ir 
viskas.

* * *
Bet svarbiausia — Ignacas vi

sai nesikeičia. Ir tai skaitytoją 
labiausiai nuvilia. Jei veikalo 
pradžioj jam lengva patikėti, 
kad tardymų ir teismo nušutin
tas jaunuolis gali jaustis tau
tos posūniu ir tuo pačiu patiki 
save Sabakonio globai, tai vė
liau, kai mokantis, susitinkant 
su jaunais žmonėmis jo dvasi
niai akiračiai privalėtų savai
me platėt, kažkaip skaitytojui 
nesuprantama, kodėl Ignacas 
nesukyla prieš tą įkyrų savo 
zirzimu siuvėjuką. Juo labiau, 
kad vienas Sabakonio sūnų jam 
jau yra atvirai išdėjęs, kokia 
tai diktatoriška, fanatiška 
menkysta.

Iš viso slaptų kuopelių veik
la romane pavaizduojama ne
giliai ir naiviai. Sabakonis pa
veda Ignacui nugabent į kaimą 
kažkokį sunkų nešulį. Kitur yra 
kalbama apie proklamacijas 
(neatskleidžiant jų turinio). 
Pagaliau Jonas bando išgauti 
per Ignacą karinę paslaptį, 
kiek Gulbinų šaulių būrys turi 
šautuvų. Tikroviškam istori
niam fonui tų dalykėlių kaž
kaip mažoka. Kaip bebūtų už
simiršę tie faktai, visvien 
sunku neprisimint, kad tarpu
kario metais būta visokių įvy
kių pasaulyje, jaudinusių Lie
tuvos žmogų ir poliarizavusių 
visuomenę — Ispanijos pilieti
nis karas, Hitlerio atėjimas 
valdžion, Maskvos valymai, du 
ultimatumai. Būta įvykių, ku
rie buvo diskutuojami, nagri
nėjami. Juo labiau slaptų kuo
pelių viduje. Jų atgarsio ro
mane nesijaučia. Tai sumažina 
“Beragio ožio” pažintinę ver
tę. Viskas klostosi jame siau
roje ir nevėdintoje asmeninio 
gyvenimo kertelėje.

Žinoma, galima būtų pripa
žinti Barėno kūriniui tam tik
rą pažintinę vertę, pavadinant 
jį proletariniu romanu ar tei
singiau — romanu apie prole
tarą. Iš tiesų savo tonu ir dva
sia “Beragio ožio metai” prime
na pamargintą dialogais “cur
riculum vitae” ar dienoraštį, 
kuriame stropiai užregistruoti 
paprasto varguolio gyvenimo 
džiaugsmai. Pasivaikščiojimai 
po kapines su draugais, pašne
kesiai, “bendrabučio” kronika, 
gegužinių, “robaksų”, iškylų, 
Velykų švenčių vaišių aprašy
mai. Ir keista — jokių užuomi
nų apie sporto rungtynes, ma
tytą filmą, skaitytos knygos 
poveikį. Nieko. Paprastas, pil
kas kaip dulkė, banalus prole
taro gyvenimėlis. Išrauto iš 
kaimiškos aplinkos, bet tebe
gyvenančio jo dvasia, jo nor
momis žmogaus vegetavimas. 
To autentiškumo “Beragio ožio 
metams” užginčyti negalima. 
Bet ar to pakanka sau reikliam 
rašytojui? Ar nėra buvę mūsų 
prozoje panašių dalykų?

Romanas parašytas trečiu 
asmeniu, visažinančio pasako
tojo lūpom. Nors dialogai gyvi, 
toks pasakojimo būdas padidi
na gelžbetoninį veikalo vėsu
mą. Jei autorius būtų prabi
lęs Ignaco lūpomis, rasit to 
būtų išvengta. (Bus daugiau)

VLADAS ŠALTMIRAS

Dailininkas Romas Viesu
las parašė monografiją apie 
Telesforą Valių, prieš penke
tą metų Toronte mirusį grafi
ką.

Be R. Viesulo teksto apie 
Valiaus meną ir jo asmenį, 
knygoje bus 41 spalvota Va
liaus darbų reprodukcija. Aš
tuoniasdešimt puslapių skirta 
nespalvotoms reprodukcijoms.

Knygos formatas, jos apipa
vidalinimas, raidynas, krei
dinis popierius, raiškios re
produkcijos, prasmingas ir 
platus aprašomasis tekstas 
teiks šiai knygai išskirtinį 
lygį. Todėl dailės mylėtojui 
būtų pravartu įsigyti šią kny
gą, užsiprenumeravus iki š. 
m. rugsėjo 30 dienos papigin
ta kaina (45 doleriai plius 2.50 
persiuntimo išlaidų). Knyga 
turėtų pasirodyti rinkoje vė
lyvą 1983 m. rudenį.

Valiaus darbų nekategori- 
zuojant ir paliekant vertini
mą meno istorikui ir laiko 
perspektyvai, tereikėtų pa
sakyti, jog T. Valiaus būta, 
tikrąja šio žodžio prasme, 
dailininko.

Išėjęs kruopštų Kauno meno 
mokyklos šešerių metų kursą, 
įsigijęs dailininko diplomą, 
T. Valius visą savo gyvenimą 
ir buvo paskyręs dailei.

Laiko tėkmėje ir įvairuojan
čiose kultūrų, geografinių skir
tybių, asmeninės patirties įta
kose kito ir T. Vąliaus paveiks
lų turinys bei technika, bet 
dailininkas visad liko ištiki
mas savo principams išsisakyti 
taip, kaip to reikalavo vienu 
ar kitu metu visa jo asmenybė. 
Kitaip tariant, jis madų nesi

Filmu pasaulyje

“Erelio skrydis”
ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuvių tautos kaimynai 
švedai, praeityje nekartą su
sikirtę su lietuviais kautynė
se, turėję karinių žygių, sie
kė ir mokslinių laimėjimų. Jų 
mokslo vyrai ryžosi kaitinto 
oro balionu pasiekti šiaurės 
polių. Su prancūzų talka jie 
pasigamino didžiulį balioną, 
sudarė trijulę rinktinių vyrų, 
paėmė maisto, šaudmenų, ra
šymo ir mokslinių reikmenų, 
vaistų ir laukė palankaus 
oro. Švedijos vyriausybei pri
tariant, laivynui talkinant, 
1897 m. liepos 11 d., 13 v. 55 
min. Švedijos vėliava paženk
lintas didžiulis balionas pa
kilo iš Špitzbergeno salos į 
šiaurės polių. Jame skrido S. 
A. Andree, Nils Strindberg ir 
Knut Fraenkel.

Apie šį skridimą pagamintas 
filmas “Erelio skrydis” (The 
Flight of the Eagle). Ekspe
dicijos ir baliono vadovą S. A. 
Andree vaidina žinomas šve
dų filmų artistas Max von Sy- 
dow. Direktorius — JanTroell. 
Rankraštis — Georg Oddner, 
lan Rakoff, Klaus Rifbjerg ir 
Jan Troell (naudojosi Per Olof 
Sundman novele). Meno vado
vas — Ulf Axen. Muzika — 
Hans Erik Phipip. Pagamino 
Švedijos filmų institutas. 
Vyriausias režisorius — Go
ran Setterberg. Filmas gau
namas Stockholme, Švedijoje.

Vos pakilusį balioną tren
kė pikta oro srovė žemyn — 
vos neįkrito jūron. įgula mėtė 
žemyn kelionei būtinus daik
tus, kad balionas pakiltų, 
pasiektų oro srovę, kuri kažin 
kodėl pradžioje buvo dingusi.

Baliono įgula paleidžia pas
kutinius pašto karvelius su 
pranešimais: buvo priversta 
nusileisti toli esančiuose le
dynuose. Neįstengė pasiekti

Atsiųsta paminėti
TRUPINĖLIAI, metinis Otavos 

šeštadieninės mokyklos leidinys. 
Ottawa 1983. Ranka rašytas ir pa
daugintas 47 psl. leidinys, gausiai 
iliustruotas mokinių piešiniais 
ir iškarpiniais laikraščių vaiz
dais. Redagavo mokyt. Alė Paške- 
vičienė.

Bronys Raila, RAIBOS ATGA- 
VOS. Nidos Knygų Klubo leidi
nys nr. 104. Adresas: Nida Press, 
2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT, Gt. Britain. 1983 m., 411 
psl. Kaina — 6 sv.

TĖVYNĖS SARGAS, 1983 m. 1 
(54) nr. Redaktorius — Petras Mal- 
deikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, 
Arkansas 71901, USA. Administra
torius — Antanas Balčytis, 6819 
S. Washtenaw Ave., Chicago IL 
60629, USA. Numerio kaina -$4.00. 

vaikė, nors jo meną įtaigojo 
mūsų laikų dailės srovės, kaip 
tai esti ir su visais kitais me
nininkais, išskyrus tuos, kurie 
yra naujų kelių tiesėjai.

Kaip ir visų amžių dailėje, 
kompozicija yra Valiaus pa
veikslų ašis. Jo braižo linija 
judri, jautri, sugebanti įvai
riai ir įdomiai nutrūkti, kar
tais peršokanti į kitą erdvę, 
bet vistiek liekanti dviejų di
mensijų aprėžta. Linijų ir 
plokštumų sąranga tarsi kuria 
ne vieną, o kelis įvaizdžius, 
kaip būdingai yra daroma ir 
dabarties poezijoje ar muzi
koje. Tokiu būdu vaizduoja
masis objektas pas Valių są
moningai slopinamas, suabs- 
traktinamas.

Šitoks linijų, plokščių ir 
spalvų žaidimas ypač ryškus 
brandžiuose Valiaus darbuo
se, nors iki šiol kartais links
tama palankiau vertinti jo dar 
Lietuvoje darytus ekspresio
nistinius paveikslus, gal to
dėl, kad žmonės bus juos ge
riau perpratę.

Dailininkas tegali būti ap
rašomas žodžiais, bet žodžiais 
neįmanoma nusakyti pačios 
dailės esmės. Esmė glūdi ana
pus žodžių. Paveikslas pagau
na tave per akimirką, vos žvilg
terėjus į jį. Ir kažkas džiugi
nančio suvirpa tavyje. Tai ir 
bus grožis.

Ne vienas T. Valiaus pa
veikslas yra džiuginantis. Kny
ga apie jį padės tai įamžinti.

Pastaba. Užsakymus siųsti 
bei čekius rašyti, pažymint 
“Valius — monografija”, šiuo 
adresu: Dr. J. Sungaila, 109 
Riverwood Pkway, Toronto, 
Ont. M8Y 4E4, Canada.

šiaurės poliaus. Stropiai at
lieka mokslinius tyrinėjimus, 
veda dienoraštį ir po trupu
tį slenka atgal žemyno link.

Pagaliau palieka balioną su 
gondola, pasiima būtiniausius 
daiktus, maisto, šautuvus, šo
vinius ir žingsniuoja atgal. 
Statosi palapinę, slepiasi nuo 
šalčio. Ima trūkti maisto. Ret
karčiais nušauna kokį gyvį, 
mešką, bet pavojinga, nes krau
jo kvapo link traukia baltosios 
meškos. Vienas mokslininkas 
įkrenta į šaltą vandenį, per
šąla ir miršta. Du likusieji 
pradeda kliedėti, sirgti haliu
cinacijomis. Jų lūpos, veidas 
suaižėja nuo ledinio vėjo, šal
čio, vitaminų stokos. Antrą 
mokslininką, vos truputį pa
ėjus nuo stovyklėlės, užpuola 
baltoji meška, labai sukandžio- 
ja. Trečiasis mokslininkas ją 
nušauna, bet sukandžiotasis 
miršta.

Likęs paskutinysis moksli
ninkas Andree tebeveda die
noraštį, bando eiti žemyno 
link. Jis diena iš dienos, va
landa iš valandos silpsta. Aki
nanti sniego, ledų baltuma, 
vienišumas, nežinojimas kur 
esi pakerta — jis miršta snie
gynų, ledynų begalybėje.

Po daugelio metų buvo su
rastas dienoraštis. Pagal jį 
švedai parašė knygų ir paga
mino filmą.

Filmas “Erelio skrydis” yra 
mokslinis, dokumentinis. 
Nuostabūs artistų sugebėji
mai pergyventi jų ankstesnių 
kolegų švedų vargus. Pagrin
diniai filmavimai daryti to
limuose sniegynuose ir ledy
nuose. Visa atsargiai pritai
kyta ano laiko aplinkybėms, 
mokslui, sąlygoms.

Šiuo filmu švedai gražiai 
pagerbė savo tyrinėtojus, 
mokslininkus, paaukojusius 
savo gyvybes mokslui ir Šve
dijos garbei. Tokie žygiai lai
duoja tolesnių didingų užmo
jų tęstinumą, pakelia tautos 
pasitikėjimą. Be didelių pas
tangų negali būti didelių lai
mėjimų.

Filmas spalvotas. Rekomen
duotinas mokslo įstaigoms, 
visiems besidomintiems toly
giais siekiais, nenorintiems 
vien pigaus kvailumo ar pasi- 
leidusio pramogavimo.

Prisimintina, kad šiaurės 
polių pirmas pasiekė ameri
kietis R. Peary 1909.IV.6, o 
perskrido E. Byrd ir norvegas 
R. Amundsen 1926 m. Pietų aši
galį pirmas pasiekė R. Amund
sen 1911.XII.14. 1928 m. liepos 
mėn. jis išskrido gelbėti No
bile ekspedicijos arktikoje, 
bet negrįžo — kažin kur žuvo.
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fl KllLTMEJE VEIKLOJE
Kultūrinė amerikiečių organi

zacija “Illinois Arts Council” kas
met skiria literatūrines premijas 
už periodiniuose leidiniuose pa
skelbtą poeziją, beletristiką, stu
dijinius rašinius. 1982 m. $500 
poezijos premija paskirta čikagie- 
čiui Kaziui Bradūnui už jo eilė
raščių ciklą “Prierašai prie Ge
nezės”, atspausdintą tų metų žur
nalo “Metmenys” 44 nr. Vertinto
jų komisiją, pasirinkusią K. Bra- 
dūną, sudarė literatūros dėstyto
jai bei kritikai — Robley Wilson. 
Jr., Clayton Eshleman ir Judith 
Mintz.

“Phillips” bendrovė Olandijo
je išleido ilgo grojimo plokštelę 
su jon įrašytais kvintetais pučia
miesiems instrumentams. Tarp jų 
yra ir siuita “Aus Litauen" (“Iš 
Lietuvos”). Jos autorius — Maksas 
Lauriškus (Max Laurischkus), lie
tuvių kilmės kompozitorius ir mu
zikos pedagogas, gimęs Įsrutyje 
1876 m. vasario 18 d., miręs Ber
lyne 1929 m. lapkričio 17 d. Šiam 
savo kūriniui jis panaudojo Ma
žosios Lietuvos dainų temas, jo 
dalims netgi palikdamas du lie
tuviškus pavadinimus — “Daina” 
ir “Metturgis”. Jie lietuviškai 
įrašyti ir Olandijoje išleistos plokš
telės aplanke.

Dail. Albinas Elskus surengė 
dvi savo modernių vitražų paro
das. Pirmoji įvyko gegužės 8 — 
birželio 26 d.d. Brookfielde, 
Conn., antroji — gegužės 13 — 
birželio 5 d.d. Niujorke.

Antrąją dail. Prano Domšai- 
čio tapybos darbų parodą Čika
goje, M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo Centre, surengė JAV Lie
tuvių Fondo įsteigtas Ličtuvių 
Dailiojo Meno Institutas, vado-, 
vaujamas pirm. dr. G. Baluko. 
Parodai buvo panaudoti du sa
vaitgaliai — balandžio 8-10 ir ba
landžio 15-17. Pirmoji paroda 
buvo surengta M. K. Čiurlionio 
galerijoje 1982 m. vasario 12-21 
d.d., kai velionies P. Domšaičio 
kūrinių įsigijimą finansavo JAV 
Lietuvių Fondas. Dabar jais ir ki
tų dailininkų darbais rūpinasi 
Lietuvių Dailiojo Meno Institu
tas, turėsiantis grąžinti paskolą 
Lietuvių Fondui. Antroji paroda 
susilaukė 70 paveikslų, kuriuos 
galėjo įsigyti lankytojai. Atida
ryme kalbėjo meno kritikas ir kū
rinių įkainuotojas J. Forwalteris, 
augštai įvertinęs P. Domšaičio 
darbus, kaikuriuos apdrausda- 
mas net iki $15.000. Nors kainos 
buvo augštos, greit buvo parduo
ta beveik pusė parodos rodinių. 
Parodą teko papildyti dar viena 
dešimtimi. Lietuvių Fondo na
riai dail. P. Domšaičio tapybos 
kūrinius galėjo įsigyti už pusę 
kainos. Institutas gavo lėšų, ku
rios reikalingos atsiskaitymui su 
Lietuvių Fondu už gautą paskolą 
ir ateities veiklai. Vadovai betgi 
yra įsipareigoję išsaugoti nepri
klausomai Lietuvai du šimtus ge
riausių P. Domšaičio kūrinių, ku
rie jau paskelbti neliečiamais ir 
nebus parduodami.

Niujorko lietuviai specialia va
karone gegužės 13 d. mažojoje 
Kultūros Židinio salėje pagerbė 
Lietuvos dramos teatro veteraną 
Henriką Kačinską, šiemet šven
čiantį dvi sukaktis — amžiaus aš
tuoniasdešimtmetį ir kūrybinio 
darbo šešiasdešimtmetį. Pagerbtu- 
ves buvusiam niujorkiečiui, nuo 
1979 m. gyvenančiam Floridoje, 
suorganizavo “Laisvės žiburio” 
radijas ir “Darbininko” redakci
ja, vakarienę paruošė E. Kezie- 
nė. Apie teatrinę H. Kačinsko 
veiklą Lietuvoje ir Niujorke kal
bėjo P. Jurkus. Sukaktuvininką 
sveikino dail. Č. Janušas, K. Mik- 
las ir J. Kiznis. B. Brazdžionio 
eilėraštį “Pavasario kelionė” dek
lamavo L Veblaitienė. Humoristi
nį sveikinimą skaitė iš Bostono 
atvykęs A. Gustaitis apie skirtu
mus tarp dviejų brolių Kačinskų ir 
jų žmonų, pridėdamas linksmą fel
jetoną apie sveikinimo kalbą vie
no daktaro jubilėjuje. H. Kačins
ko pagerbtuvėse dalyvavo ir jo 
brolis kompoz. Jeronimas Kačins
kas. Pažymėtina, kad jie buvo lai
mėję JAV LB kultūros tarybos 
1982 m. $1.()(>() premijas: Henri
kas — teatro, Jeronimas — muzi
kos. Jos jiems buvo įteiktos gegu
žės 14 d. Išvakarėse įvykusiose 
H. Kačinsko pagerbtuvėse T. 
Alinskas panaudojo magnetofono 
įrašus, pateikdamas H. Kačinsko 
įkalbėtas vysk. A. Baranausko 
“Anykščių šilelio” ištraukas. Su
kaktuvininkas savo laiku buvo 
dažnas literatūros vakarų daly
vis, talentingai garsinęs lietuvių 
rašytojų kūrinius. Muz. V. Strolia 
ragino išleisti plokštelių su tokiais 
įrašais, kad gyvas H. Kačinsko bal
sas išliktų ateities kartoms.

Lietuvos meno darbuotojų rū
muose gegužės 16 d. įvyko vilnie
čių susitikimas su Vilniuje gastro
liuojančio Kauno dramos teatro 
vyr. režisorium Jonu Vaitkumi. 
Svečias kalbėjo apie naujausius 
veikalus kauniečių scenoje, kurie 
nebuvo atvežti Vilniun. Tai pran
cūzo A. Camus “Kaligula” ir ame
rikiečio T. Williams “Šauksmas”. 
( ateities planus yra įtrauktas V. 
Šekspyro “Ričardas II”, ruošia
mas paties J. Vaitkaus, ir Mairo
nio “Kęstučio mirtis”, režisuoja
ma G. Padegimo. Pokalbyje buvo 
paliesti aktorių, režisorių, teatro 
kritikų tarpusavio santykiai, bu
simųjų aktorių paruošimas, jau
nųjų režisorių darbai.

Į Sovietų Sąjungos 1983 m. li
teratūros, meno ir architektūros 
premijų konkursą kandidatais 
įjungti ir keli Lietuvos atstovai. 
Premijuoti siūlomi vilniečiai ar
chitektai Algimantas ir Vytau
tas Nasvyčiai — dvyniai broliai, 
konstruktorė-inž. J. Marozienė 
už Vilniaus dramos teatro archi
tektūrą. Vilniaus dramos teatro 
aktorius J. Kisielius kandidatų 
sąrašan yra įjungtas su kitais Ry
gos kino studijos serijinio tele
vizijos filmo “Ilga kelionė per ko
pas” kūrėjais.

Respublikiniai mėgėjiškų saty
rinių filmų festivaliai kas dveji 
metai rengiami Panevėžyje. Šie
metiniam buvo pateikta beveik 
40 darbų. Vertintojų komisija 
geriausiais pripažino: pieštinius , 
panevėžiečio J. Lauraičio filmus, 
dokumentinį vilniečio A. Pročkio 
filmą, vaidybinį Prienų rajono ki
no būrelio atstovų R. Strikausko, 
R. Jakonio filmą.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius pakvietė į kūrybi
nį kompoz. Jurgio Gaižausko va
karą. Atrodo, tas vakaras buvo su
sietas su J. Gaižausko amžiaus 
šešiasdešimtmečiu, nes jis yra gi
męs 1922 m. spalio 25 d. Apie 
kūrybinę ir pedagoginę J. Gaižaus
ko veiklą kalbėjo muzikologas 
V. Juodpusis. Vakaro dalyviai 
klausėsi J. Gaižausko harmoni
zuotų lietuvių liaudies dainų, jo 
vokalinių bei instrumentinių kū
rinių. Juos atliko pats autorius, 
jo dukra violončeliste Vilija, sū
nus Jurgis, Lietuvos dailės muzė- 
jaus kanklininkių trijulė, Vilniaus 
operos teatro solistai ir instru
mentalistai. Vakaro dalyviams 
parodyta dokumentinių filmų apie 
kompoz. J. Gaižauską ir jo šeimą.

Dviejų stereofoninių plokš
telių albumą “Senoji Vilniaus mu
zika” išleido sąjunginė firma “Me
lodija”. Kūrinius Vilniuje įrašė ka
merinis Lietuvos orkestras su savo 
meno vadovu ir dirigentu S. Son- 
deckiu ir akademinis Vilniaus uni
versiteto choras, vadovaujamas P. 
Gylio. Plokštelės pagamintos Ry
goje. į jas įjungta XVI-XIV š. mu
zika, sukurta Vilniuje gyvenusių 
kompozitorių — M. Gomulkos, 
K. Baziliko, V. Šamotuliečio, M. 
Krecmerio, M. Oginskio, M. Rad
vilos. J. D. Holando, papildyta ki
tų kompozitorių kūriniais iš kon
certinio Lietuvos orkestro reper
tuaro. Aplanką plokštelių albu
mui sukūrė dail. V. Kalinauskas, 
panaudodamas J. K. Vilčinsko 
“Vilniaus albumo” graviūras. Įva
dinis muzikologo V. P. Jurkšto 
straipsnis su biografiniais kom
pozitorių duomenimis pateikia
mas lietuvių, anglų ir rusų kal
bomis.

Naują koncertinę programą pa
ruošė Vilniaus filharmonijos an
samblis “Musica humana”. Pirmą
ją jos dalį sudaro J. S. Bacho kū
riniai, antrąją — lietuvių kompo
zitorių. Ansamblio nariai — A. 
Vizgirda, E. Piličiauskas, G. Kvik
lys, sudarydami įvairius vienetus, 
atliko J. S. Bacho sonatą fleitai, 
obojui, violončelei ir klavesinui. 
Jiems talkino smuikininkas B. 
Traubas. Lietuviškon programon 
buvo įtraukti du pirmąkart atlie
kami kūriniai — V. Juozapaičio 
“Koncertas fleitai, obojui, vio
lončelei ir klavesinui” bei J. Ta- 
mulionio "Septynios meilės elegi
jos” sopranui ir kameriniam or
kestrui. V. Juozapaitis, praplės- 
damas meninės išraiškos galimy
bes, savo kūrinin įjungė anglų 
ragą ir varpelius. Jaunasis kom
poz. J. Tamulionis “Septynioms 
meilės elegijoms” pasirinko Jus
tino Marcinkevičiaus poeziją. Į 
atlikėjų eiles buvo įjungta sol. R. 
Maciūtė, Vilniaus filharmonijos 
sopranas. Abu naujieji kūriniai 
kompozitorių buvo specialiai skir
ti ansambliui . “Musica humana”. 
Koncertas užbaigtas anksčiau su
kurta O. Balakausko “Šokių siui
tą”. kurią sudaro senoviniai šo
kiai, parašyti dabartine muzikine 
kalba. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 72%
180-185 d. termin. ind............. 81 /2%
term, indėlius 1 metų............. 83/<%
term, indėlius 2 metų............. 9 %
term, indėlius 3 metų......... . 9'/2%
pensijų s-tą............................. 10 %
spec. taup. s-tą......................... 7 72%
taupomąją s-tą....................... 71/2%
depozitų-čekių s-tą.................. 6 %

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

QTEPHAN’S FURS
' ooon di___ cl____ l

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-77752239 Bloor Street West.

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

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

Tel. 533-5454

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

--------------------------- o--------------------- -------

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9280 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
(T<?rpDundtsCi?,Coiiege) Telefonas 531-1305

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

PARKSIDE --t

335 Roncesvalles Avė., _
Toronto, Ontario Telefonas
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu * Nemokamas pristatymas •

535-1258

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r Jana*ičiai

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 FIL TS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nadiečių ir amerikiečių ga
miniams, pritarė 54% Kana
doje apklaustų asmenų. Ją at
metė 29%, neapsisprendusių 
buvo 17%. Už bendrąją rinką 
su JAV pasisakė ir buvęs fi
nansų ministeris J. Crosbie, 
kandidatuodamas į konserva
torių vadus. Pasak jo, vietinė 
rinka Kanados gaminiams yra 
permaža. Didžiausia prekyba 
jau dabar vyksta su JAV, bet 
ją saisto abiejų šalių mui
tai. Jų panaikinimas prekybą 
dar labiau sustiprintų, tačiau 
kanadiški gaminiai tada turė
tų varžytis su amerikietiškais 
dėl kokybės ir kainos. Bend
rajai rinkai nepritaria nau
jasis konservatorių vadas B. 
Mulronis. Esą nedidelei Ka
nadai būtų pavojinga atsidur
ti vienoje lovoje su dramb
liu.

Kanada gavo oficialų JAV vy
riausybės prašymą leisti 
skraidančių bombų navigaci
nės sistemos bandymus šiauri
nėje Albertoje sekančiais me
tais. Ministeris pirm. P. Tru
deau pareiškė, kad duoti lei
dimą tokiems bandymams Ka
nadą įpareigoja 1979 m. su
tartis su Atlanto Sąjunga ir 
šių metų pradžioje pasiektas 
susitarimas su JAV. Skrai
dančioji bomba navigacijos 
bandymams bus iššauta iš 
“B-52” bombonešio, neturės 
jokių sprogmenų. Jos bandy
mams pasirinktas Primrose 
Lake poligonas šiaurinėje 
Albertoje, kur žemės pavir
šius yra panašus į Sovietų 
Sąjungos šiaurėje. Ir bandy
mams, ir karo atveju skrai
dančios bombos būtų iššautos 
iš bombonešių, skrendančių 
virš šiaurės ašigalio.

Skraidančių bombų bandy
mus Kanadoje vis dar sten
giasi sustabdyti NDP socia
listai su savo vadu E. Broad- 
bentu, nesuprantančiu, kad jų 
opozicija tarnauja Maskvai.

Pasaulio Lietuvių
Žaidynių atidarymas birželio 

26 d., 2 v.p.p., bus trumpas. Gro
jant maršui, bus įnešta didžiulė 
žaidynių vėliava, o po jos — visų 
dalyvaujančių kraštų vėliavos. 
Įžygiuos šimtinė australiečių ir 
apie 300-400 kitų kraštų sporti
ninkų. Visų sportininkų dar ne
bus, nes kitiems žaidynės prasi
dės nuo vidurio savaitės. Bus trum
pas įžanginis PLD org. k-to pirm, 
dr. A. Razmos žodis, sportininko 
priesaika ir žaidynių org. k-to 
pirm. Valdo Adamkaus žaidynių 
atidarymo kalba, JAV ir Lietuvos 
himnai, dvejos krepšinio rungty
nės. Žais Australijos lietuvių 
rinktinė, Š. Amerikos meisteris 
Toronto Aušra ir dvi JAV lietu
vių komandos. Atidarymo muziką 
tvarkys A. Modestas ir T. Siutas.

Stalo teniso varžybos prasidės 
ne ketvirtadienį, bet penktadie
nį ir truks dvi dienas.

Krepšinio registracija baigta. 
Varžybose dalyvaus 37 komandos. 
Vyriausiu krepšinio teisėju pa
skirtas R. Gaška.

Tinklinio varžybose dalyvaus 
net 35 komandos.

Vitas Gerulaitis žaidynėse ne
galės dalyvauti, nes tuo m etų 
Wimbletone vyksta stambaus mas
to teniso varžybos. Jis PLS Žaidy
nėms paaukojo tūkstantinę. A. S.

Taiklūs Lumbio šūviai
Septynioliktosios metinės- et

ninių grupių “Trap” (šratinio šau
tuvo) šaudymo pirmenybės įvyko 
birželio 12 d. Toronto Interna
tional Trap a. Skeet Club šaudyk
loje. Dalyvavo 15 grupių su 157

Jis pareikalavo, kad Kanada 
neleistų jokių atominių gink
lų ar jiems skirtų raketų ban
dymų savo teritorijoje, įskai
tant ir skraidančias bombas. 
Kadangi Sovietų Sąjunga savo 
branduolinių ginklų niekada 
nebandys Kanadoje, rezoliu
cija aiškiai yra nukreipta 
tik prieš JAV, labai paranki 
Maskvai. Su šia rezoliucija 
E. Broadbentas netgi drįso 
iškelti nepasitikėjimo vy
riausybe klausimą. Parlamen
to nariai E. Broadbento reika
lavimą atmetė 213:34 balsų 
santykiu. Socialistams tal
kon atėjo tik vienas liberalas 
ir keturi konservatoriai. Ne
didelis skaičius susilaikė nuo 
balsavimo, meškeriodamas de
monstruojančių “taikos gynė
jų” balsus.

Kvebeko partijos taryba, tu
rinti 350 narių, entuziastiškai 
sutiko buvusio gamtos apsau
gos ministerio M. Leger pasiū
lymą įjungti savo partijos kan
didatus į sekančius Kanados 
parlamento rinkimus Kvebe
ke. Esą Kvebeko reikalų gy
nybą reikia perkelti Otavon. 
M. Leger pranašauja, kad 
Kvebeko liberalus dabar su
skaldys iš šios provincijos ki
lęs konservatorių vadas B. 
Mulronis, gerai mokantis pran
cūzų kalbą. Tačiau jo šaknys 
Kvebeke nėra pakankamos ap
saugoti tautiniams šios pro
vincijos poreikiams. Jiems 
pakankamo rūpesčio nebuvo 
susilaukta net ir iš prancūzų 
kilmės P. E. Trudeau, o B. Mul
ronis priklauso anglosaksų 
grupei. Kvebeko liberalų su
siskaldymo dėka Kvebeko par
tijos kandidatai galėtų susi
laukti apie 40% balsų. Oficia
liam šios partijos pripažini
mui Kanados parlamente rei
kia tik dvylikos atstovų. Prem
jeras R. Levesque pritaria Kve
beko partijos įsijungimui į 
Kanados politiką, bet galuti
nį sprendimą palieka ateičiai.

Sporto Žaidynės
šaudytojais. Jų tarpe buvo 8 lie
tuviai, priklausantys Hamiltono 
Giedraičio klubui.

17-kos metų laikotarpyje dar 
niekam nebuvo pavykę pasiekti 
100-tą pataikymų iš 100 šūvių. 
Buvo keletas pataikymų 99 iš 100, 
bet ne 100 iš 100. Šiais metais 
Virginijus Lumbis iš Sudburio dar 
ankstyvą rytmetį, vos prasidėjus 
varžyboms, numušė visus taiki
nius — 100! Ši neeilinė pasekmė 
visų lietuvių šaudytojų tarpe 
pakėlė entuziazmą ir norą laimėti 
I v. komandinėse varžybose. Ypa
tingai svarbu buvo laimėti prieš 
labai taiklius, visada didesnę 
dalyvių persvarą turinčius ita
lus ir graikus. Šiose šaudymo pir
menybėse dalyvavo: 38 italai, 22 
graikai, 21 portugalas, 12 veng
rų, 11 makedoniečių, 10 slovakų, 
9 velsai, 8 lietuviai, 8 latviai, 
6 ispanai, 5 vokiečiai, 5 jugosla
vai ir 2 čekai.

Individualinėse šaudymo varžy
bose 1983 m. Ontario prov. čem- 
pijonas P. Show (velsas) irgi pa
siekė 100 taikinių ir tai pareika
lavo pakartotinio šaudymo su V. 
Lumbiu. V. Lumbis paskutinio tai
kinio nenumušė, o P. Show, numu
šęs visus 25 taikinius tapo *1983 
m. etninių grupių “Trap” šaudymo 
čempijonu. V. Lumbiui teko II v. 
iš 157.

Komandinių varžybų pasekmės: 
1. italai 490x500, 2. vengrai 48 lx 
500, 3. portugalai 481x500, 4. 
lietuviai 480x500, 5. graikai
480x500, 6. velsai 468x500, 7. lat
viai 466x500, 8. vokiečiai 464x 
500.

Komandas sudarė 5 šaudytojai.

Kapinių puošimo bei lankymo die
ną Klevelando skautai ir skautės 
papuošė tautinėm vėliavėlėm įni
rusių tautiečių kapus. Nuotraukoje 
— J. BARTKUTĖ smaigsto vėlia
vėles Nuotr. V. Bacevičiaus

Ateitininkų žinios
Metinės šventės metu mokslei

viai slaptu balsavimu išrinko se
kančių metų kuopos valdybą: pirm. 
D. Čuplinskas, vicepirm. D. Dir- 
mantaitė, sekr. I. Čuplinskaitė, 
iždininkai R. Marcinkevičius ir 
R. Prakapas, koresp. T. Slivins- 
kas, fotografas L. Daukša, laikraš
tėlio red. V. Čuplinskas.

Visi ateitininkai, kurie lankysis 
Čikagoje II PLD proga, kviečiami 
į susirinkimą birželio 29, trečia
dienį, 2 v.p.p., Ateitininkų Na
muose Lemonte. Federacijos va
das J. Laučka tars įžanginį žodį 
ir bus vaišės.

Toronto ateitininkai dėkoja 
“Paramos” kredito kooperatyvui 
už $300 auką. L.U.

Skautų veikla
• Pagrindinė “Aušros” stovyk

los mintis: “Stiprėkime, dirbdami 
kartu”. Šūkis: “Aušra, Lietuva — 
tegyvuoja skautija”.

• Bendrajai pastovyklei su
kaktuvinėje stovykloje yra pa
skirti du namai — vienas vyrams, 
kitas moterims. Kiekviename tel
pa 30 žmonių. Šiai pastovyklei 
vadovaus v.s. P. Molis.

• Sukaktuvinės stovyklos adre
sas: Lithuanian Scouts Jamboree, 
Woodland Trails Scout Camp, 
R.R. 4, Stouffville, Ont. LOH 1L0, 
Canada. Tel.(416) 888-1986 (skam
binti tik labai svarbiu reikalu). 
Apmokami telefonai bus įrengti 
prie registracijos, ambulatori
jos, krautuvėlės namo. Jais galės 
naudotis visi stovyklautojai.

• Lankantiems sukakt. stovyk
lą nakvynių reikalu informaci
jas teikia: Hotel Aurora (416) 727- 
1312; Bell’s Corner Motel (416) 895- 
2131; Blackhawk Motor Motel (416) 
884-9171.

• Nauji sukakt. stovyklos vado
vybės nariai: s. kun. Aug. Simana
vičius, OFM - iškilmingų pamal
dų tvarka; ps. fil. dr. D. Petreiky- 
tė — ASS stov. viršininkė.

• Niagaros pusiasalio skautų- 
čių Židinys liepos 17 d. rengia bu
vusių skautų vadovų-vių, skautų- 
čių, rėmėjų iškylą su šeimomis. 
Vieta — 2 mylios į pietus nuo Nia- 
gara-on-the-Lake miesto, Niagara 
Parkway, prie McFarland Home. 
Iškylon kviečiami Toronto ir Ha
miltono skautai-tės.

• “Skautų Aido” 60 metų sukak
ties proga Toronto “Parama” pa
skyrė $100 auką. Nuoširdus ačiū.

Č. S.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
81/a% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius
83/4% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
91/2% už 3 m. term, indėlius

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

skolinkis

PARAMA
IMA:

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 103/4%
2 metų ..................111/z%
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 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių 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 *
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus) 

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

537-3431
769-9424

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS I 

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

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

Steve Ignatavičius, b.a., b.phe, 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

ZlllCtSitQ Simpson's, 176 Yonge St.,
ZlSISSlCliiG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Lietuvių komandai taškus laimė
jo: V. Lumbis 100, Algis Kontri
mas 97, Antanas Šimkevičius 97, 
Ričardas Svilas 95, Vincas Vir
bickas 91. Varžybose taip pat da
lyvavo (jų taškai į komandines 
varžybas nejsiskaitė): Augustinas 
Kuras 86, Vytautas Svilas 84, Jo
nas Stankus 84. A.S.

Australiečiai Klevelande
San Francisco mieste juos pa

sitiko vietos lietuvių bendruo
menė, pavaišino, aprodė miestą. 
Deja, jų niekas nepasitiko Čika
goje. Klevelande juos pasitiko 
visas priėmimo komitetas. Lietu
viai buvo nuoširdūs ir vaišingi. 
Vyko pokylis, eilė priėmimų ir 
pasirodymų. Juos priėmė Kleve
lando burmistras, pasirodė tele
vizijoje ir sužaidė nemažai drau
giškų rungtynių. Klevelando Žai
bas laimėjo moterų tinklinį 3-0 
ir vyrų tinklinį 3-0. Žaibo krep
šininkai pasirodė stipriau ir lai
mėjo rungtynes 94-70. Žaibas taip 
pat laimėjo moterų krepšinį 57- 
49, tačiau čia komandos pagrindą 
sudarė amerikietės. Australie
čiai atsigriebė stalo tenise 2-0 
ir nugalėjo Žaibo jaunius krepši- 
nyje 74-40. Be to, Dambrauskas 
nugalėjo J. Nasvytį šachmatuose 
1-0.

Iš Klevelando australiečiai at
vyko į Detroitą. Ten pabuvoję tris 
dienas, per Čikagą nuskrido į Bal
ti morę.

Keletas geresnių Australijos 
lietuvių sportininkų dėl įvairių 
priežasčių negalėjo atvykti į PLS 
Žaidynes. Geriausios Australi
jos lietuvių plaukikės seserys 
Užubalytės ir Tabita Andriūnai-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Sault Ste. Marie, Ont.
DU REKORDAI. Š. m. gegužės 

mėnesį mūsų mieste buvo rekordi
nis skaičius bedarbių — per 15.000 
iš 80.000 gyventojų. Tąi sudaro 31% 
bedarbių, kai Kanados bedarbių 
vidurkis buvo 12.4%. Antras rekor
das — gegužės 29 d. iškrito 31 mm 
lietaus.

VESTUVĖS. Prieš porą metų 
labai šaunias vestuves iškėlė sa
vo dukrai Irenai Kazimieras ir

Klementina Slyžiai, kuri prieš tre
jus metus buvo išrinkta mūsų 
miesto tautinių grupių karalai
te. Jos tėvas yra Kolumbo vyčių 
organizacijos narys ir pareigū
nas. Š. m. gegužės 21 d. daugelis 
mūsų tautiečių dalyvavo Zuzanos 
Vanagaitės vestuvėse.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA, at
gaivinta prieš trejus metus, bir
želio 11 d. surengė savo mokslo 
metų pabaigtuves ir kartu išvyką 
j Bellevue parką. Dalyvavo moki-

Lietuviškoje veikloje gyvai besireiškiantis ZIGMAS LABUCKAS, sulau
kęs 60 metų amžiaus, su savo vaikaite KAROLINA Sudburio mieste



Mes jūsų neužmiršom
Sibirinių trėmimų metinės ekumeninėse baltiečių pamaldose

Po įvairių bandymų rasti 
geriausią sibirinių trėmimų 
paminėjimo formą Toronte pa
sirinkta religinė — ekumeni
nės pamaldos, kuriose daly
vauja visų tikybų baltiečiai 
ir jų kunigai.

Ir šiemet birželio 14 d. į ang
likonų Šv. Pauliaus šventovę, 
kurioje telpa 3000 žmonių, 
susirinko apie 2000 baltie
čių. Anitai Rundans grojant 
vargonais įžygiavo šventovėn 
Baltijos valstybių, Kanados ir 
kaikurių organizacijų vėliavos 
su palydovais, visas būrys ku
nigų su dviem vyskupais — 
estų K. Raudseppu, latvių A. 
Lūšiu. Kunigams susėdus pres
biterijoje, kur jau laukė lie
tuvių vyrų choras “Aras”, iš
sirikiavus vėliavoms, visi gie
dojo giesmę “Viešpatį gar
bink” (kiekviena tautybė savo 
kalba).

Atlikus Šv. Rašto skaitymus 
kun. A. Simanavičiui, OFM, ir 
kun. P. Diliui, pamokslą pa
sakė kun. prof. A. Voobus iš 
Čikagos, primindamas Balti
jos šalių kančias, deportaci
jas, sovietinius žiaurumus. 
Esą tol nebus taikos, kol ne
bus panaikinta tautų vergija 
ir atstatyta jų laisvė.

įspūdingos buvo žvakių už
degimo apeigos. Trys žvakės, 
vaizduojančios Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą, buvo pastatytos 
netoli altoriaus. Jų uždegti su 
žvakutėmis rankose tyliai 
žingsniavo nuo didžiųjų šven
tovės durų vaikų trijulės — es
tų, latvių ir lietuvių. Apsiren
gę tautiniais drabužiais, jie 
kaip ambasadoriai nešė švie
są, primenančią Sibire žuvu
sius baltiečius, iškeliavusius 
į amžinos šviesos karalystę. 
Šviesos nešėjams žingsniuo
jant, atitinkamas maldas sa
vo kalbomis skaitė kun. A. 
Taul, kun. A. Celms ir kun. Pr. 
Gaida.

Vyrų choras “Aras” atitinka
muose tarpuose giedojo lietu
viškas giesmes. Solo giedojo 
Irene Loosberg ir latvių kun. 
Ivars Gaide. Tautų maldą skai
tė kun. U. Peterson, palaimini
mą teikė arkiv. A. Lūsis, pra
dinę invokaciją atliko vysk. 
K. Raudsepps.

Visiems dalyviams sugiedo
jus giesmę “Dieve Tėve dangu
je”, suaidėjo tautiniai himnai. 
“Aro” dėka stripriai skambėjo 
ir Lietuvos himnas. Rimties 
nuotaikoje visi skirstėsi ati
davę po 100 minučių savo tau
tų kankiniams. Bv.

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos 75-rių metų sukakties iškilmėje pjauna sukaktuvinį tortą. Iš kairės: kun. M. 
BURBA, svečias iš Romos, sol. G. ČAPKAUSKIENĖ, C. BRAZAUSKIENĖ, klebonas kun. ST. ŠILEIKA, švento
vės statytojo a.a. kunigo J. BOBINO brolis EDVARDAS Tony's Photo Studio

Neužmirštamos iškilmės Montrealyje
Prisimenant Montrealio Sv. Kazimiero parapijos deimantinę sukaktį

Jaunimo tarybos rinkimai
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos tarybos rinkimai įvyks 
1983 m. rugsėjo 25 d. kartu su KLB 
tarybos rinkimais.

Vietovių jaunimas renka iš savo 
tarpo atstovus, kurie perduos jų 
nuomones ir norus KLJS valdybai. 
Jaunimo tarybos kadencija — tre
ji metai.

Kad galėtumėt kandidatuoti rin
kimuose, reikia užpildyti regis
tracijos lapą ir jį įteikti savo vie
tovės rinkimų komisijai. Jei neži
not savo komisijos adreso, gali
te siųsti šiuo adresu: KLB Vyr. 
Rinkimų Komisija, 1573 Bloor St. 
W., Toronto M6P 1A6. Registraci
jos blankus galite gauti iš savo 
vietovės rinkimų komisijos arba 
vyriausios komisijos minėtu adre
su.

Turite užsiregistruoti KLB Vyr. 
Rinkimų Komisijoje iki š.m. rug
pjūčio 13 d. Tai reiškia, kad re
gistracijos blankai turi būti jau 
rinkimų komisijos rankose iki rug
pjūčio 13 d. Kad registracijos la
pai pasiektų rinkimų komisiją lai
ku, KIJS valdyba ragina visus kan
didatus išsiųsti registracijos blan
ką savo vietovės rinkimo komisi
jai kuo greičiausiai.

Jaunimo atstovų skaičius yra 
paskirstytas pagal vietoves KLJS

valdybos nuožiūra.
Gali kandidatuoti ir balsuoti 

lietuviškas jaunimas 16 — 30 metų 
amžiaus. Nėra būtina, kad jis lie
tuviškai mokėtų rašyti, nors yra 
pageidaujama. Kandidatas turė
tų suprasti rašytinę ir žodinę lie
tuvių kalbą, nes bendraraščiai, 
suvažiavimai ir kiti reikalai yra 
skelbiami lietuvių kalba.

Jaunimo tarybos narys turi da
lyvauti jaunimo veikloje savo vie
tovėje. Jis turi skatinti jaunimą 
pradėti lietuvišką veiklą. Bend
radarbiaudamas su jaunimu, jis 
sužinos jų pageidavimus bei min
tis ir galės jiems atstovauti Są
jungos suvažiavimuose. KLJS val
dybai yra svarbu, kad būtų narių, 
į kuriuos galima kreiptis, gauti 
talkos projektuose ir palaikyti 
stiprius ryšius. KLJS tarybos su
važiavimas šaukiamas tik vieną 
kartą j metus. Jaunimo tarybos 
nariai privalo jame dalyvauti.

Prašome pagalvoti apie kandi
datavimą ir paraginti jaunimą, 
kuris tuo domisi. Jei kyla klau
simų ar neaiškumų, prašome 
kreiptis į KLB Vyr. Rinkimų Ko
misiją arba Nijolę Vytaitę (tel. 
416-769-4085).

Kanados Lietuvių Jaunimo
Sąjungos valdyba
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TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis

1983 metų liepos 1, penktadienį - 
Kanados Diena

1983 m. liepos 1, penktadienį, atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus penktadienio (liepos 1 d.) atmatų išvežimas 
bus atliktas liepos 5, antradienį.
PASTABA: Toronte yra 17 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Balandžio mėnesį buvo surinkta 261 tona laikraščių, 
45 tonos stiklų ir 6 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių infor
macijų teirautis telefonu 947-7742.

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

Dar pradžioj šio šimtmečio 
menkai išsilavinę, bet tvirti 
dvasia pirmieji Lietuvos iš
eiviai suskato steigti pirmąją 
lietuvišką parapiją Kanadoje. 
Sunku mums suprasti, kiek pa
stangų čia įdėta. Gal dėlto ir 
vieta nebuvo geresnė parink
ta. Matyt, steigėjai turėjo 
devynias aibes kitokiu rūpes
čių, kad neįstengė įsigyti 
kampinio Sherbrooko ir Par- 
thenais gatvių sklypo. Kaip 
ten bebūtų, tačiau šiandieną 
šventovė, tikrai puikaus neo- 
gotiško stiliaus, galėtų drą
siai rungtis su daugeliu Š. 
Amerikos lietuvių šventovių'.

Vai daug tautiečių matė jau 
ši naujoji šventovė. Daugel 
jų jau jinai palydėjo amži
nybėn, daugel jų dar tebegy
vena čia ir po plačiąją Š. 
Ameriką pasklidę. Nemažas 
jų būrelis gyvena net toli
moje Kalifornijoje.

O buvo laikai, kai šios šven
tovės sienos plyšdavo nuo gau
saus lietuvių susibūrimo. Pri
simename dar ankstyvuosius 
1948-1950-sius pokario metus, 
kai Montrealin sugužėjo tūks
tančiai naujųjų ateivių — jau
nų ir pagyvenusių šeimų. Įvai
rius įsipareigojimus jie būvo 
atlikę miškuose, kasyklose, 
ligoninėse, namų ruošos tar
nybose. Tuomet Montrealis bu
vo tapęs gausiausia Kanados 
lietuvių kolonija. Čia būrėsi 
akademinis jaunimas, dainavo 
stiprūs chorai, veikė dramos 
teatras, rungėsi pajėgios krep
šinio komandos, steigėsi įvai
rios organizacijos. Tai buvo 
tuomet, anais didingais lai
kais. Montrealio lietuvių bend
ruomenė buvo tokia dinamiš
ka ir pajėgi, kad pripildė ne 
tik Šv. Kazimiero, bet ir nau
josios Aušros Vartų parapijos 
šventovę. Menasi laikai, kai, 
būdavo, po didžiųjų Mišių su
sirinkdavo tautiečiai į šven
tovių sales, kad ten vėl drau
ge pabendrautų, savo kasdie
niais rūpesčiais ar įspūdžiais 
pasidalintų. Tai buvo kadai
se...

Koncertas ir pokylis
Š. m. balandžio 17 d. atšven

tėme deimantinę Šv. Kazimie
ro parapijos sukaktį. Didžias 
iškilmes suruošė rengėjai. 
Šeštadienį — didingas koncer
tas ir pokylis, o sekmadienį 
— religinė programa. Rengėjai 
sukvietė pajėgius meno vie
netus: puikų Toronto vyrų cho
rą “Aras” ir vietines Montrea
lio meno pajėgas — sol. Giną 
Čapkauskienę, jaunutį mergai

čių “Pavasario” chorą ir jung
tinį abiejų parapijų chorą su 
solistu A. Kebliu. Šių meno 
pajėgų pasirodymas buvo tik
rai pasigėrėtinas, tik oras 
prie šventės dvasios neside
rino. Kažkodėl rengėjai pasi
rinko tokį ankstyvą mėnesį, 
kai gegužis būtų buvęs žymiai 
malonesnis.

Tą vakarą vykęs pokylis 
sutraukė pilnutėlę salę sve
čių. Prie garbės stalo susėdo 
svečiai ir parapijos rinkti
niai. Didelį įspūdį padarė di
dingas Kanados ir Lietuvos 
himnų giedojimas, traukiant 
tokiai balsingai vyrų masei, 
kaip “Aras”. Svečių tarpe bu
vo Montrealio vyskupas pagal
bininkas J. M. Cimichella, ly
dimas lietuvių kunigų — Pr. 
Gaidos iš Toronto, M. Burbos 
iš Romos, kun. J. Gutausko iš 
Delhi, S. Kulbio iš Montrea
lio ir paties šeimininko kun. 
S. Šileikos. Vyskupas Cimi
chella savo nuoširdžiu ir 
nuotaikingu žodžiu sukėlė di
dį entuziazmą klausytojų tar
pe.

Didingos pamaldos
Sekmadienį, gerokai prieš 

12 v., jau rinkosi tautiečiai iš 
įvairių Montrealio ir tolimes
nių vietų. Ir oras po vakarykš
tės šlapdribos žymiai pagerė
jo. Atšilo ir net saulutė suspin
do pro švinines debesų mases. 
Erdvi šventovė sparčiai pildė
si. Čia suvažiavo tautiečiai 
net ir tie, kurie paprastai 
retai čia lankosi.

Prie didžiojo altoriaus spe
cialiuose suoluose susėdo sve
čiai iš Toronto — vyrų choras 
“Aras”. Augštai prie vargonų 
spietėsi gausus jungtinis abie
jų Montrealio parapijų choras, 
talkinamas “Pavasario” mer
gaičių choro. “Aro” chorvedys 
V. Verikaitis buvo žemai prie 
savo vyrų choro, montreališ- 
kių chorvedys kun. M. Milox 
— prie vargonų. Vargonus pa
kaitomis valdė torontiškis J. 
Govėdas ir montrealietė M. 
Massicotte.

Apie 12 v. sugaudė galingi 
vargonai ir, sinchronizuotai 
diriguojant abiem chorve
džiams, iš abiejų šventovės 
pusių skambėjo “Pulkim ant 
kelių”. Sugiedojus porą šios 
giesmės posmų, teko laukti, 
nes šventovės prieangyje vyko 
Montrealio arkivyskupo Paul 
Gregoire ir vyskupo Vincen
to Brizgio sutikimas. Jungti
nis choras giedojo iškilmin
gąjį himną — “Ecce sacerdos 
magnus”.

Iškilmingose Mišiose cho
rai giedojo pakaitomis. Prie 
šio didžiojo altoriaus gal 
dar pirmą kartą Mišios buvo 
celebruojamos tokios gausios 
ir kilmingos dvasiškių rinkti
nės. Be minėtų vyskupų, daly
vavo dar 10 kunigų.

Arkiv. P. Gregoire savo 
pamoksle padarė trumpą šios 
parapijos gyvenimo apžvalgą. 
Vysk. V. Brizgys kalbėjo apie 
mūsų Montrealio ir kitų lie
tuviškų bendruomenių nykimo 
bei asimiliacijos problemas. 
Skaitymus atliko 3 jaunuoliai 
ir 2 suaugę parapijiečiai. 
Itin svarūs buvo Šv. Kazimie
ro parapijos metraščio auto
riaus inž. V. J. Danio žodžiai. 
Jaudinantys buvo dovanų vys
kupams įteikimo momentai. 
Neužmiršti buvo šios parapi
jos vyriausi ir labiausiai 
nusipelnę nariai — veteranai. 
Jiems pats inž. V. J. Danys 
KLB vardu įteikė specialius 
žymenis.

Jungtinis choras atliko L. 
Beethoveno “Garbė Augščiau- 
siam”, Toronto vyrai labai 
įspūdingai giedojo “Tėve mū
sų”. Montrealiečiai atliko 
C. Gounod “Kristus jau kėlės”, 
De Witt “Regina coeli” ir F. 
Schuberto “Šventas, šventas”. 
Toronto “Aras” pagiedojo “Pa- 
nis Ahgelicus”.

Pagaliau vargonai sugriau
džia pirmuosius Lietuvos him
no akordus. Šventovės skliau
tus sudrebino iš visų krūti
nių prasiveržę didingojo him
no akordai. Giedojo visi taip 
įspūdingai, kaip, rodos, nieka
da. Tai jau antrąkart viene- 
rių metų laikotarpyje šios 
šventovės skliautai klausėsi 
tokio įspūdingo giedojimo.

Šiai didžiulei lietuvių ma
sei judant iš šventovės, daž
nas tautietis braukė nuo akių 
ašarėlę, klausdamas save, ar 
tai jau ir viskas? Kodėl to
kie reti ir puikūs įvykiai tu
rėtų taip staiga pasibaigti? 
Bet tai dar neviskas. Juk se
kančiais metais švęsime šios 
parapijos globėjo šv. Kazimie
ro 500 m. mirties sukaktį. Tai 
dar pamatysime . . .

Australiečiai Klevelande
(Atkelta iš 8-to psl.) 

tė buvo pakeliui į Australijos 
rinktinę ir j mūsų žaidynes ne
galėjo atvykti. Taip pat tenisinin
kė Leiputė. Geriausiai šiose žai
dynėse tikisi pasirodyti jauniu 
krepšinio rinktinė, kuri jau dabar 
supylė Klevelando jaunius.

Pasak Australijos lietuvių spor
tininkų vadovų, nežiūrinti kiek 
laimėjimų iškovotų, kiek meda-

MIAMI, FLORIDA. Plataus mas
to iškilmės vyks 1984 m. kovo 4 d. 
Romoje, Šv. Petro bazilikoje, kur 
dalyvaus ir Šv. Tėvas. Mums, lie
tuviams, svarbu kuo gausiausiai 
tose iškilmėse dalyvauti. Todėl 
ir nutarta ta proga suorganizuo
ti lietuvių maldininkų kelionę.

Iš Miami išskrendam vasario 
28 d. “Lufthansa” linija per Frank
furtą' į Romą. Romoje praleisime 
5 pilnas dienas. Per tą laiką ap
lankysime bazilikas, katakombas, 
kolizėjus, Neapolį, Pompėją ir 
lietuvišką ūkį Tivolyje. Kovo 4 d. 
skirta šv. Kazimiero garbei: šv. 
Mišios Šv. Petro bazilikoje, daly
vaujant Šv. Tėvui.

Iš Romos išvažiuosime autobusu 
kovo 5 d. ir aplankysime Asyžių, 
Florenciją. Veneciją, Paduvą. 
Muenchene ir kitose V. Vokieti
jos miestuose praleisime 3 die
nas. Atgal į Miami išskrisime iš 
Muencheno kovo 13 d.

Kelionės kaina iš Miami dviem 
savaitėm asmeniui — $1,598.00 
(kambaryje gyvenant dviese). 
Techniškus kelionės reikalus 
tvarko kelionių agentūra “Conduc- 
ta Tours, Inc.”, Suite 1110, 150 S.E. 
2nd Avenue, Miami, Florida 33131. 
Tel. (305) 358-1276. Rezervuojant 
vietą “Lufthansa” lėktuvu, rei
kia pasiųsti savo vardą, pavardę, 
adresą, telefoną ir po $100 už as
menį į agentūrą. Pasitikrinkit, ar 
turite užsienio pasą ir ar jis dar 
galios bent iki 1984 m. kovo 15 d. 
Keliavimas miestuose ir tarp mies
tų — patogiais, liuksusiniais au
tobusais. Italijoje ir Vokietijo
je bus pakankamai laiko norin

tiems apsipirkti. Kelionės klausi
mais prašome kreiptis į kun. V. 
Andriušką, 900 S.W. 26 Rd., Miami, 
Fla. 33129. Tel. (305) 858-2621; 
prel. J. Balkūną, 500 - 68 Ave., St. 
Petersburg, Fla. 33706. Tel. (813) 
367-2523; kun. V. Pikturną, 2800 
Ocean Dr., Riviera Beach, Fla. 
33403. Tel. (305) 845-2122; kun. Pr. 
Jarašką, 384 Sunny Hills Blvd., 
Sunny Hills, Fla. 33909. Tel. (904) 
773-3406.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

“ALI THE

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

(416) 23 3- 3323
Pranas Barauskas 233-4741
Antanas Genys 231-2839
Juozas Gudas 270-5256Ls r J Vacys Žižys 232-1990
Arūnas Strasdas -

(305)626-7406bendradarbis Floridoje

1983 me tų 
EKSKURSIJOS 
VILNIUS arba 

VILNIUS ir kiti Europos miestai 
Rugpjūčio 11 Rugsėjo 1 Rugsėjo 29

lių beparsivežtų, didžiausias lai
mėjimas bus dalyvavimas PLS Žai
dynėse ir PL Dienose. A.S.

Delhi, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi 

skyriaus valdyba pasitraukė ir jos 
vieton išrinktos sekančios narės: 
Vanda Garnelienė, Vanda Lapie- 
nienė, Stasė Steigvilienė, Aliu
tė Rugienienė, Marija Mickevi
čienė. Senoji valdyba su pirm. 
Birute Vytiene dirbo nepapras-

‘UifįjDT^
IN THE

CHOICE

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

MASKELL INSURANCE
WORLD”

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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

tai sklandžiai ir našiai. Jos pė 
domis žada pasekti ir naujoji vai 
dyba. Ji šaukia visuotinį susirin 
kimą birželio 23 d.. 3 v.p.p. para 
pijos salėje. St. Steigvilienė

IMI S AS Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

A. E. LfPAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

3630 Lawrence Ave. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

PERKATE

AR

NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEbSPUDIENEI

431-5462
445-9469

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai*
prie Royal York jstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5 ' namų 249-2637

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

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

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonoi: 
įstaigos (416) 762-7393 

namų 233-0303

TA T> TP Q T T17 L) insurance &I 71A Tj O JJL -Ljx\ real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DRE5ERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Kazys Kaknevičius, š. m. bir
želio 15 d. įšventintas dijakonu, 
birželio 19 d. dalyvavo pamaldo
se Lietuvos Kankinių šventovė
je, pasakė pirmąjį pamokslą ir 
pakrikštijo savo artimųjų duk
relę. Vasaros atostogų metu jis 
gyvenš klebonijoje ir talkins pa
rapijos darbuose.

— A. a. Kazys Aperavičius palai
dotas birželio 15 d. lietuvių ka
pinėse.

— Kapinių lankymo dieną auko
jo lietuvių kapinėms: $100 — St. 
Dabkus, U. J. Mickai, E. Davido- 
nis, S. V. Liuimos; $60 —Jonas Če- 
gys; $50 — L. Novogradskienė, N. 
Preibienė, M. Skučienė, M. Micke
vičienė, E. Simas, J. Jacikas; $29.40
— iš a.a. Stasio Kudulio paliki
mo; $25 — dr. A. Dailydė, E. Dik- 
son, B. Gerulienė, V. Jasiūnienė; 
$20 — Z. Sakolovienė, M. Kybran- 
cienė, P. Bosas, M. Krivickas, A. 
S. Šergaliai, S. Barančiukas, B. 
Genčius, A. Čepaitis, A. Krakaus- 
kas; $15 — A. Ankus; $10 — M. 
Vaišvila, Z. Beržanskas, A. Pa
liulis, K. Sukauskas; $5 — A. A. 
Lukošiai, J. Vaškevičius, A. Les- 
čius, K. Jurkštas, A. Pranckūnie- 
nė, J. Dimskis, A. Bacevičius, G. 
Bilkštienė, J. Petrauskas, Remei- 
kytė.

— Anapilio sodybai paaukojo 
$2,000 Liuda Daunienė (a.a. Vytau
to Petravičiaus atminimui).

— Parapijai aukojo: $200 — V. A. 
Petrauskai; $100 — V. V. Paškai.

— Pakrikštyta birželio 19 d.: 
Danos (Kazlauskaitės) ir Algio 
Vanagų dukra Remigija-Viktori- 
ja; Aldonos (Mackevičiūtės) ir 
Brent McDonald sūnus Kyle-Da- 
vid.

— Mišios birželio 26, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Joną Did'žbalį, 
11 v.r. — už a.a. Anelę Žakevičie
nę, Wasagoje 11 v.r. — už a.a. Jo
ną Grikinį.

— Lankytojų patogumui banke
lio patalpa įrengta prie parapi
jos salės ir knygyno. Bankelis 
veikia kiekvieną sekmadienį nuo 
10.30 v.r. iki 1 v.p.p. Lankytojus 
aptarnauja Prisikėlimo par. ban
kelio atstovas V. Bačėnas.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas birželio 26, sekma

dienį, 9.30 v.r., laikys kun. J. Cali- 
tis anglų ir lietuvių kalbomis.

— Lietuvių dainų šventės ir si
nodo proga Čikagoje užsakyti du 
autobusai. Prašoma registruo
tis iki birželio 23 d. pas V. Dau
ginį 533-1121.

— Pamaldų liepos 3, sekmadie
nį, nebus dėl sinodo Čikagoje, 
kur dalyvaus kunigas ir dalis pa
rapijiečių.

— Nuo liepos 10, sekmadienio, 
pamaldos prasidės 11.15 v.r. Da
lyvaus kun. J. Urdzė ir teol. stud. 
V. Grigužis iš Vokietijos. Iškil
mingose pamaldose tą sekmadie
nį bus paminėta M. Liuterio 500 
gimtadienio sukaktis. Po pamaldų
— svečių priėmimas Lietuvių Na
muose.

— Lietuvių liuteronų sinodo su
važiavime Išganytojo parapijai 
atstovaus: E. Bumeisteris, V. Dau
ginis, V. Girinis-Norvaišienė, G. 
Šernas, V. Stanaitis.

Lietuvių Namų žinios
— Ryšium su australiečių lie

tuvių viešnage Toronte LN aplan
kė 91 australietis. Juos sutiko 
specialus komitetas ir iš LN buvo 
išskirstyti pas torontiečius lie
tuvius nakvynei.

— Birželio 20 d. du autobusai 
nuo LN su australiečiais, lydimi 
Z. Bersėnaitės ir Budrevičiaus, 
išvyko į Niagara Falls. Vietoj pla
nuoto atsisveikinimo Lietuvių Na
muose biržėlio 21, antradienį, 
įvyko australiečių vakaronė.

— Tėvo Dieną, birželio 19, LN bu
vo pavaišinti ir gėlyte papuošti 
178 tėvai. Daugelis šeimų buvo 
užsisakę po stalą Tėvo Dienai at
švęsti.

— Birželio 26 d. į LN rengiamą 
gegužinę autobusas išvyks 1 v.p.p. 
LN popietė veiks normalia tvarka 
nuo 11.30 v.r.

— LN valdyba birželio 15 d. 
posėdyje paskirstė $13,725.

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. Balionas.

ESU NAUJŲ LAIKŲ ROBIN 
HOOD. Jieškau supratingos, mielos 
35-55 metų amžiaus moters, norin
čios būti mylima mano žmona. Mie
loji, jeigu nori rasti malonų, sim
patingą vyrą, rašyki man — galbūt 
būsiu Tavo amžinai. Esu lietuvis, 
augšto ūgio, nerūkantis, geriausia
me amžiaus laikotarpyje, dirbu 
aviacijos tyrimų srityje kaip in
žinierius, esu taip pat laikrodinin
kas, brangakmenių prekybininkas, 
turiu nuosavą didelį dvimotori 
lėktuvą, 40 pėdų laivą ir pilną širdį 
meilės. Laukiu tiktai rimto atsa
kymo su nuotrauka. Adresas: P. O. 
Box 75, Gardena, CA 90247-0975, 
USA.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. Alf. Grauslys iš Čika

gos vasaros metui apsigyveno Pri
sikėlimo klebonijoje. Sekmadie
niais talkins pamaldoms, sakyda
mas pamokslus. Šiokiadieniais 
laikys mišias 8.20 v.r.

— Pakrikštyta: Robert-Anthony, 
Eric H. ir Aldonos M. (Levišaus- 
kaitės) Kitching sūnus; Christina- 
Elena, Eugenijaus ir Elenos Mi
niotų dukrelė.

— Ruošiasi tuoktis — Jonas Gul
binas su Ada M. Ader.

— Dar galima registruotis į jau
nimo stovyklas Wasagoje. Lietu
viškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams stovykla liepos 
3-16 d.d., lietuviškai gerai kalban
tiems liepos 17-30 d.d. Vaikai pri
imami nuo 6 iki 16 m. Registruo
tis pas L. Kuliavienę 766-2996 ar
ba R. Jaglovvitz-Juzukonytę 769- 
3275.

— Jaunų šaimų stovykla Wasago
je bus nuo liepos 30 d. 2 v.p.p. iki 
rugpjūčio 6 d. 12 v.p.p. Jau užsi
registravo arti 20 šeimų. Infor
macijas teikia D. Pranaitienė 762- 
1482.

— Mūsų stovyklavietėje Wasago
je Mišios sekmadieniais, prade
dant liepos 3d. — 11 v.r.

— Parapijai aukojo: a.a. Elzbie
ta Daugvilienė-Šaulienė (testa
mentu) $2000, a.a. Vyt. Petravi
čius (testamentu) $500, A. A. Šmi- 
gelskiai $100, A. Dailidaitė $100, 
K. A. Ambrozaičiai $100, V. P. Gul
binai $100, E. R. Girdauskai $60, 
H. Simanavičienė $50, F. P. Stir- 
biai $50; klierikų fondui — M. Gu
daitienė $50.

— Parapijos choras, kuriam va
dovauja sol. V. Verikaitis ir akom
panuoja sol. L. Marcinkutė, pra
dėjo vasaros atostogas. Choras 
ruošiasi dainų šventei, todėl re
peticijos vyksta įprastu laiku.

— Mišios birželio 26, sekmadie
nį, 8 v.r — už Kazimierą ir Barbo
rą Zaganauskus, 9 v.r. — už Elzę 
Šimkienę, 10 v.r. — už Platoną 
Preibį, 11.30 v.r. už parapiją, 7 v. 
v. — už Veroniką Klioštoraitienę.

— Trečiojo Šv. Pranciškaus ordi
no įžadus birželio 17 d. iškilmin
gų pamaldų metu atliko: A. Mačiu- 
laitienė, M. Čaprackaitė, M. Ba
salykienė, M. Raškauskienė, Z. 
Žebrauskienė, J. Žakas ir J. Žė- 
kas. Taip pat į trečiąjį ordiną pri
imti 8 naujokai. Kongregacijai 
pirmininkauja M. Astrauskienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

prisidėjusiems prie netikėtų mū
sų namų įkurtuvių.

Ypatingas ačiū tėveliams, gi
minėms ir draugams, kurie taip 
sunkiai dirbo organizuodami šią 
puotą. Labai įvertinam Jūsų nau
dingas ir gražias dovanas. Dėko
jame visiems, kurie prisidėjo, bet 
negalėjo dalyvauti.

Šis vakaras vis primins mums, 
kokius nuoširdžius draugus tu
rime.

Jūsų -
Ramona ir Martynas

Tautybių savaitė - Karava
nas prasidėjo birželio 17 d. 
ir baigsis birželio 25 d. “To
ronto Star” birželio 15 ir 17 
d.d. laidose išspausdino infor
macinį rašinį ir dvi nuotrau
kas. Rašinio autorė domėjosi 
daugiausia valgiais. Iš lietu
vių paviljono “Vilnius” ji pa
minėjo “Laimos vasaros sriu
bą” ir cepelinus.

Australijos lietuviai sporti
ninkai atskrido į Torontą bir
želio 17 d. Orauostyje juos pasi
tiko specialus komitetas, pir
mininkaujamas J. Gustainio. 
Autobusai juos atvežė į L. Na
mus, kur laukė tautiečiai, pa
rūpinę svečiams nakvynes. 
Šeštadienį svečiai žaidė krep
šinį Richview Collegiate salė
je, o tinklinį — Anapilio salė
je su torontiečių komandomis. 
Sekmadienį buvo tęsiamos 
draugiškos žaidynės West To
ronto Secondary School salė
je (krepšinis) ir Anapilyje 
(tinklinis). Australiečiai vyrų 
krepšinyje nepasižymėjo di
desniu pajėgumu, bet užtat 
jauniai parodė veržlų savo pa
jėgumą. Tinklinyje australie
čiai atrodė stipresni, nors ne- 
visas rungtis laimėjo. Šešta
dienio vakarą Anapilio salė
je įvyko susipažinimo vaka
ras, sulaukęs gausių dalyvių. 
Pirmadienį svečiai autobu
sais aplankė Niagaros kriok
lį, Molsono alaus daryklą ir 
“Vilniaus” paviljoną. Antra
dienio vakarą L. Namuose įvy
ko išleistuvinė vakaronė. Su
planuota kelionė į Bostoną 
neįvyko, nes lėktuvuose nega
lėjo gauti nustatytu laiku pa
kankamai vietų (grupėje yra 
91 asmuo). Dėlto iš Toronto iš
skrido tiesiai Čikagon dviem 
grupėm. Ten jie dalyvaus Pa
saulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėse.

KLK Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą birželio 
23, ketvirtadienį, 8 v.v., “TŽ” 
patalpose Anapilyje ir kviečia 
visus narius dalyvauti.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis rengia suva
žiavimą š.m. liepos 4-5 d.d. Či
kagoje Tautiniuose Lietuvių 
Namuose (6422 So. Kedzie Avė) 
ir kviečia savo narius bei 
bičiulius dalyvauti. Suvažia
vimas prasidės pamaldomis 9 
v.r. “Tėviškės” parapijos šven
tovėje, o posėdžiai — 2 v.p.p.

Lietuvių Pensininkų Klubas 
1983 m. liepos 14 d. rengia 
ekskursiją į African Lion Sa
fari prie Rocktono, Ont. Kelio
nė autobusu - $11. Išvyksime 
9 v.r., grįšime 7 v.v. Registruo
tis pensininkų klube arba 
skambinti ekskursijos vado
vei L. Novogrodskienei 769- 
8846 iki liepos 4 d. — Siūly
kite vardą pensininkų na
mams!

Valdyba
“Vilniaus” paviljonas, įreng

tas Prisikėlimo salėse, buvo 
atidarytas birželio 17 d. ir veiks 
iki birželio 25 d. imtinai. Ati
daromas kasdien 6 v.v., uždaro
mas 1 v.r. Šeštadienį veiks nuo 
3 v.p.p. iki 1 v.r. Paviljonas gra
žiai įrengtas daugiausia jauno
sios kartos pastangomis. Talki
na daug geravalių tautiečių. 
“Vilniaus” karalaitės pareigas 
atlieka Aldona Sendžikaitė, 
pavaduodama Letą Vaitonytę, 
kuri studijų reikalais yra iš
vykusi Prancūzijon. Burmistro 
pareigas eina inž. Jurgis Va
laitis. Meninę programą atlie
ka atžalyniečiai, kurią karto
ja kas valandą. Valgius gami
na p. Greičiūnienė. Jais domi
si ne tik lietuviai, bet ir kita
taučiai. Netrūksta ir įvairių 
gėrimų. Pradžioje lankytojai 
nebuvo gausūs, bet vėliau gero
kai pagausėjo. Paviljoną su
projektavo ir jį įrengė apylin
kės valdybos sudalytas specia
lus komitetas, pirmininkau
jamas p. Šiaučiulienės. Rengė
jai kviečia visus tautiečius ap
silankyti “Vilniuje”.

A.a. Jono-Roberto Simana
vičiaus atminimui vietoj gė
lių Daniliūnai paaukojo “T. Ži
buriams” $50.

Dr. Mikas Valadka, baigęs 
medicinos studijas V. Vokie
tijoje ir atlikęs praktiką Ka
nados ligoninėse, nuo š.m. lie
pos 4 d. pradės savarankišką 
gydytojo darbą ir priiminės 
ligonius tame pačiame kabi
nete, kuriame dirba ir jo tėvas 
dr. Aleksas Valadka (2299 Dun
das St. W.). Jaunasis gydytojas 
dirbs: pirmadieniais 11.30 v.r. 
— 7.30 v.v., antradieniais — pa
gal susitarimą, trečiadieniais 
4.30 v.p.p. — 8.30 v.v., ketvir
tadieniais 9 v.r. — 12 v., penk
tadieniais 10.30 v.r. — 5.30 v. 
p.p., šeštadieniais 9.30 v.r. — 
12 v.

S GEGUŽINĖ
įvyks š.m. birželio 26, sekmadienį, 

Clairville Conservation Area,

Autobusas nuo Lietuvių Namų važiuos 1 valandą po pietų

Bus sportas su premijomis, loterija, šokiai, žaidimai ir kitos 
įvairybės. Švelnių gėrimų, ledų ir užkandžių rasite vietoje. 
Gros gera muzika. Rengėjai — LN Vyrų Būrelis

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

STOVYKLA
Tėvų pranciškonų vasarvietėje

WAS A G O U E
š.m. rugpjūčio 6-14 d.d.
Rašyti: Lietuvių Namai, 1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6. Telefonas 532-3311. 
Skambinti: V. Kulnys tel. 769-1266. Veiks virtuvė. 
Kviečiame visus, taip pat ir šeimas su vaikais.

CLftlRVUtE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Jei norite siųsti dovanų siuntinį savo draugams arba giminėms Lietuvoje, 
dabar galite tai padaryti pigesniu, greitesniu ir patikimesniu būdu, pasinau
dodami orinio susisiekimo tarnyba, teikiama bendrovės

“Save-O-Way Parcel Service LTD”
Mes esame didžiausia siuntinių bendrovė, aptarnaujanti Rytų Europos kraštus, 

įskaitant Sov. Sąjungą.
Šiuo būdu siųsdami sutaupysite $40,00 nuo kiekvieno 10 kg. siuntinio, 

siunčiamo oro paštu. Taip pat galima siųsti savo paruoštus siuntinius ir laivais.

Smulkesnių informacijų teiraukitės telefonu 532-3042 arba atvykite į 
mūsų įstaigą:

337 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario.
Hamiltone skambinti telefonu 544-3603 (747 Barton St. E.).

“Gintaro” ansamblis gegu
žės 27 d. dalyvavo tautybių 
festivalyje St. Catharines 
mieste. Vakare šokėjai ir dai
nininkai atliko programą lie
tuvių paviljone ir surengė tau
tinių drabužių parodą. Atsi
lankė keli šimtai apylinkės lie
tuvių bei svetimtaučių, kurie 
grožėjosi mūsų šokiais, dai
nomis, tautodailės paroda, so
tinosi lietuviškais valgiais. Šį 
renginį ruošė apylinkės valdy
ba, vadovaujama A. Šetiko.

“Gintaro” vyr. šokėjų grupė 
birželio 18 d. atstovavo lietu
viams Brockvillės festivalyje 
“Multicultural Fair”. Dalyvavo 
14 įvairių tautybių su savo pa
rodomis, maistu ir programa. 
“Gintaras” davė du spektak
lius po 1 vai. ir dalyvavo gegu
žinėje pas p. Reginas, kur buvo 
labai gražiai priimti ir pavai
šinti. Į šį renginį labai gausiai 
atsilankė Otavos lietuviai.

Gintariečiai birželio 27 d. 
dalyvaus Kanados Dienos ati
darymo iškilmėje Etobicoke 
Olympium patalpose 6.30-7.30 
v.v. Kviečia visus lietuvius atsi
lankyti. Į dainų šventę Čika
goje važiuoja ir “Gintaro” dai
nininkai, įsijungę į bendrą 
chorą. — Liepos 14 d. vyr. šo
kėjų grupė atliks programą 
“Delta Kappa Society” tarp
tautiniame suvažiavime “To
ronto Sheraton Centre”, kur 
dalyvaus indėnai, prancūzai, 
filipiniečiai, ukrainiečiai ir 
lietuviai.

A.a. Kazimiero Aperavičiaus 
atminimui vietoje gėlių “TŽ” 
paaukojo po $25: Irena ir Vy
tautas Mačikūnai, Domą ir Joa
na Kaunaitės; $20: dr. ir V. Lu
kai; $10: A. ir S. Grigaliūnai.

Patikslinimas. “TŽ” 24 nr., 
5 psl., įdėta nuotrauka klebono 
kun. J. Liaubos, OFM, yra M. 
Borusienės (ne J. Miltenio). 
Ant nuotraukų, siunčiamų “T 
Ž” redakcijai, turėtų būti pa
žymėta fotografo pavardė.

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 

H

*
4

ZON <>

VAŽIUOJU Į ČIKAGĄ — Pasau
lio Lietuvių Dienas. Galiu paimti 
du asmenis. Tel. 767-4917 Toronte.

SPRINGHURST VASARVIETĖJE, 
49 gatvėje, parduodamas žemės 
sklypas U0”xl42”. Skambinti va
karais Birutei tel. 236-2761.

WASAGA-SPRINGHURST vasar
vietėje arti lietuvių salės ir ežero 
išnuomojami kambariai su atskiru 
įėjimu. Tinka dviem, trim ar ketu
riem asmenim. Galimybė virti. Tei
rautis Toronte tel. 534-8112 pas E. 
Kulienę arba savaitgaliais vietoje 
— Nr. 16, 51st Street So.

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

PARDUODAMAS 5 akrų ūkis. Mū
rinis (plytų) namas, 10 kambarių. 
Trys mylios nuo Creemore ir 8 my
lios nuo Staynerio. Palikimas. Pra
šoma kaina — $35,000 grynais. Tei
rautis: (705) 466-6043 Vincas.

REIKALINGA lietuvė moteris ar 
mergaitė prižiūrėti dviejų ber
niukų 3 ir 6 metu. Atlyginimas ge
ras. Rašyti: J. Okmanas. R.R. 13. 
Thunder Bay, Ont. P7B 5E4 arba 
skambinti vakarais (807) 983-2045.

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

PARDUODU gerame stovyje skal
biamąją mašiną pigia kaina. Skam
binti tel. 767-3677 Toronte.

ŠV. KAZIMIERO KLEBONIJAI 
MONTREALYJE reikalinga šei
mininkė. Darbo nėra daug, nebent 
šeimininkė sugebėtų ir apsiimtų 
taip pat sekretoriauti. Virš virtu
vės šeimininkei yra erdvus dviejų 
kambarių butas. Atlyginimas — 
pagal susitarimą. Rašyti ar telefo- 
nuoti sekančiu adresu: Mrs. Elena 
Kurylienė, 2180 St. Joseph E., 
Montreal, Que. H2H 1E8. Tel. 514 - 
521-9930.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924

Auksinio amžiaus klubas “Rū
ta” ruošia dviejų dienų išvyką 
automobiliais į Putnamą. Išvyks
tama liepos 5 d., grįžtama liepos 
7 d. vakarą pro muitinę, prie ku
rios yra bemuitė krautuvė. Dviejų 
dienų nakvynės ir maistas kainuo
tų $30 JAV ir benzinas — $30.

Mėgstantieji keliauti savo auto
mobiliais prašomi pranešti iki bir
želio 22 d. K. Toliušiui tel. 767- 
2930 arba J. Adomaičiui tel. 366- 
7639. Kviečiami dalyvauti ir ne 
klubo nariai.

Irena, Marija, Joana ir Janina 
Adamonytės buvo išvykusios į 
Torontą, kur dalyvavo metinėje 
ateitininkų šventėje. Jos dalyvaus 
ir pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atidaryme Čikagoje, o po 
to Joana ir Irena praleis šešias 
savaites Kalifornijoje.

Aušros Vartų šventovėje susi
tuokė Asta Kličiūtė su Linu Staš
kevičiumi, kurie povestuvinei ke
lionei išvyko į Meksiką. Asta ir 
Linas — buvę veiklūs skautai, 
“Gintaro” ansamblio nariai ir 
yra veikliausių šeimų atžalos 
Montrealyje. Tikimės juos ma
tyti ir toliau tokiais pat akty
viais savo lietuviškame gyveni
me.

Vaclovas Nenortas iš Mančes
terio, Conn., lankėsi Montrealyje 
ir, savo draugo V. Kačergiaus glo
bojamas, apžiūrėjo miestą.

Rūta Stankevičiūtė susituokė 
su advokatu Gerard Lebeuf, o jos 
sesutė Daneta Stankevičiūtė — su 
Albertu Skuču.

Šv. Tėvo kelionei į Kanadą ar
tėjant, stengiamasi, norima jį pa
matyti ir mūsų Šv. Kazimiero šven
tovėje. Jo kelionė sutampa su šv. 
Kazimiero sukakties metais. Be 
to, lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovė Kanadoje yra savo amžiumi 
pirmoji. N.B.

PLEČIAME 
KOMERCINĖS 

DRAUDOS SRITl:
• Apartamentiniams pastatams
• Krautuvėms
• Dirbtuvėms
• Statyboms, remontams
• įstaigoms

TEIRAUKITĖS KAINŲ 
IR SĄLYGŲ!

Dažniausiai rasite priimtinas 
Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti!

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
TEL. 722-3545

f f fflAM MONTREALIO LIETUVIŲ 
■ ■■■■M KREDITO UNIJA

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

Certifikatai: min........ .. $1,000.00 DUODA
1 metų ................ ......  8.75% PASKOLAS:

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

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

i 

\O
 III iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti 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.

Kanados Lietuvių Fondui auko
jo, pagerbdami a.a. J. R. Simana
vičių: $50 — Vilgalių ir Kibirkš
čių šeimos; $20 — P. Lukoševičius; 
$10 — Br. Staškevičius.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Bir
želio 12 d. Mišios buvo aukojamos 
už Lietuvos kankinius ir tremti
nius. Pamokslo metu klebonas 
priminė jų auką Lietuvai. Per Mi
šias giedojo solistė G. Čapkaus- 
kienė, vargonais palydėjo kun. 
M. Milox. Po Mišių svetainėje įvy
ko pietūs, kuriuos paruošė E. Ku
rilienė su padėjėjom. Pietų me
tu klebonas pasveikino varduvi
ninkus Antanus, Petrus, Povilus 
— Jones ir Jonus. Jiems sugiedo
ta “Ilgiausių metų”. Parapijos 
sukakties filmas užėmė daug lai
ko, tačiau įdomu buvo vėl pama
tyti visą šventę. Prieš išvykdamas 
į Lietuvą, klebonas kun. St. Šilei
ka visiems palinkėjo atsigaivinti 
gamtoje, kad rudenį vėl su nau
jomis jėgomis galėtume tęsti pra
dėtus ir pradėti naujus darbus 
parapijoje. — Birželio 9 d. mirė 
Dana Alanskas-Tamošiūnaitė, 59 
m. amžiaus. Buvo Šv. Elzbietos 
Dr-jos sekretorė. Liūdesyje liko 
vyras Vilius, dukros Diana, Mo
nika ir Silvija, Kvebeko mieste — 
sesutė A. Gauvin. Palaidota Cote 
de Neiges kapinėse. Svetainėje 
buvo paruošti pusryčiai. Sk.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano merg

vakario rengėjai Sofijai Skučie
nei ir ponioms, kurios padėjo 
surengti man tokį malonų ir vai
šingą vakarą. Aš jaučiausi pagerb
ta tarp visų jūsų.

Ypatinga padėka Kristinai Ši- 
monėlienei. Labai nuoširdus ačiū 
ponioms ir panelėms už gausų 
atsilankymą ir gražias dovanas. 
To vakaro prisiminimas liks per 
visą mūsų vedybinį gyvenimą.

Jums dėkinga —
Danetė Stankevičiūtė

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

PARDUODAMAS pelningas na
mas arti High parko Toronte. Kai
na — $155,000.00. Mažas (mokėji
mas. Tel. 762-9564 Toronte.

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.


