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Lietuviškoji šviesa
Kai šie metai yra kazimieriniai ir kai švenčiame 66- 

tąją Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktį, kaž- 
, kaip norisi sustoti prie šimtmečių platumos, kurioje mū

sų tautai teko ir džiaugtis, teko ir kentėti. Gal daugiau 
kentėti per visus tuos raizgytos istorijos laikotarpius. 
Ir tai ne dėl to, kad būtume ką nuskriaudę ar kam bloga 
padarę, ar kokią netiesą rėmę bei ugdę. Kentėjome, kad 
buvome maži. Tai tiesa. Bet gal daugiau kentėjome dėl to, 
kad neturėjome kaimynų draugų ir niekada nežinojome, 
kuris iš kaimynų yra priešas ir kuris draugas. Šviesiuoju 
nepriklausomybės laikotarpiu nė vienas iš mūsų kaimy
nų mums netiko. Likome uždara sala. Dabar, kai toji sala 
yra užtvindyta rytinio kaimyno žmonėmis, idėjomis ir mi- 
litarine jėga, kai visa Europa ir pasaulis sukasi persior
ganizavimo keliais, kai veržiasi žmogaus teisių idėjos, 
ateities horizontuose švysteli kitokios valstybinės sie
nos, kitokios santvarkos ir santykiai su kaimynais mažė
jančioje mūsų žemėje.

Metus žvilgsnį ateitin ir grįžtant į šimtmetinę mūsų 
tautos bei valstybės istoriją, ir kaimynų vertinimas atsi
stoja kitokioje plotmėje. Šventojo mirties sukaktį mi
nint, Vasario 16-tąją švenčiant, prieš akis iškyla dvi Lie
tuvos. Pirmoji — kunigaikščių ir karalių, atskira ir vė
liau bendra su pietiniu kaimynu, antroji — ta mažytė sa
la, kuri per 22 metus suspėjo paruošti naujų istorinių 
didvyrių, priešo išmėtytų turgaus aikštėse, žudomų, kan
kinamų kalėjimuose. Kas žino, ar tas atsparumas atei
ties istorikų nebus pavadintas stebuklu? Kas žino, ar čia 
nesikartoja karžygiškumas prie Dauguvos, kai savas 
Šventasis įkvepia ir stiprina? Pakankamai gero gyveni
nio eigoje dažnai nepajuntame tų stiprybės šaltinių, ku
rie mus jungia ir palaiko. Pasisekimus esame įpratę lai
kyti savo nuopelnais, dėl nesėkmių kaltiname kitus. Ne
sirūpiname, kas stovi su mumis ar už mūsų pečių.

Vasario 16 — prasmė ir žodis, kone šventi, tariami su 
pagarba, meile ir pergyvenimu, yra įlašintas šircin la
šelis kraujo, kad plaktų lietuviška gyvybė. Ji neoegali 
ilgiau būti vien tik nepriklausomybės atstatymo minė
jimas. Tai žybtelėjusi šviesa, nušviečianti tautos kelius 
iki šv. Kazimiero laikų ir dar toliau už jų, taip pat rodan
ti kryptį ir ateitin nąujos politikos, kultūrinių laimėji
mų ir technologijos derinių rėmuose.

Išeivijos gyvenime įvairių krypčių ir užmojų darbuo
tė dažnai mėgsta žiūronus — o kas gi ten už tų kalnų? O 
po kojom, čia pat, problemų jieškoti nereikia. Gal jos 
neįdomios, gal nusibodusios, bet jos gyvos. Kai kurios 
skaudžios ir labai reikšmingos tautiniam išlikimui. Kas 
gi dabar per daug kalba apie tai, kad kone masiškai trau
kiamasi iš lietuviško gyvenimo? Kas gi rimtai baimina
si, kad šeimos irsta, dar nepradėjusios net savo uždavi
nių vykdyti? Taip jau yra. Taip reikia? Tai kasdieninės 
smulkmenos, įdomios žinutės pobūvių metu .. .

Visada galime gražiai minėti sukaktis, gražiais pa
sakojimais, prisiminti tautos ir valstybės praeitį, visa
da galime didžiuotis, kad turėjome ir tebeturime didvy
rių, bet visa tai neatpalaiduoja nė vieno lietuvio išeivi
joje ir tėvynėje nuo tautinių pareigų, kurias mes gimda
mi gavome. Vasario 16-tosios žybtelėjusi šviesa po tiek 
metų nuo garbingų signatarų pasirašymo valstybės atsta
tymo akte turi mus sukaupti, mus visus — tėvynėje ir iš
eivijoje, sumažinti problemų skalę ir įdiegti ryžtą pra
dėti nuo savęs — tiesioginių ir kasdieninių uždavinių 
supratimo, nuo kurio priklausys išeivijos bendruome
nės ir visos tautos tolimesnis likimas.

Č. Senkevičius

Iškilmės Romoje
Sukaktuvines Mišias atnašaus pats Šv. Tėvas Jonas-Paulius // 

ir tars žodį Lietuvai ir jos išeivijai

Lietuva Europos parlamente
Pateikta rezoliucija, liečianti religijos persekiojimą

Lietuvai labai draugiškas 
Europos parlamento atstovas 
dr. Otto von Habsburgas ir kiti 
nariai šių metų pradžioje pa
teikė Europos parlamentui 
sekančio turinio naują rezo
liuciją:

Atstovų Habsburgo, Estgen, 
Klepsch, Lenz, Malangre, Ja- 
kobsen, Deschamps, Gontikas, 
D’Ormesson ir Adonnino pa
reiškimas, paremtas parla
mento reguliamino 47 straips
niu ir liečiantis Sovietų Są
jungos okupacinės valdžios 
Lietuvoje vykdomą religinį 
persekiojimą.

“Europos parlamentas, paty
ręs, kad sovietinis teismas 
nuteisė lietuvį kunigą Sigitą 
Tamkevičių šešerius metus ka
lėti už religinę veiklą; suži
nojęs, kad jau 1983 metų gegu
žės mėnesį sovietinis teismas 
nuteisė kunigą Alfonsą Sva
rinską septynerius metus ka
lėti tik už tai, kad jis organi
zavo komitetą tikinčiųjų tei
sėms ginti,

1. griežtai smerkia sovieti
nių įstaigų vykdomą nuolatinį 
religijos persekiojimą, kuris 
ypač nukreiptas prieš Lietu
vos Katalikų Bendriją;

2. šiame elgesyje įžvelgia 
naują sovietinės priespaudos 
įrodymą ir tebetęsiamus žmo
gaus teisių pažeidimus Sovie
tų Sąjungos valdžios sferoje;

3. ragina ministerius, vei
kiančius Europos politinio 
bendradarbiavimo rėmuose, 
pareikšti Maskvai griežtą pro
testą šiais klausimais ir at
kreipti dėmesį į tai, kad šito
kia politika neigiamai paveiks 
tarptautinės įtampos švelnini
mą;

4. reiškia savo europietiškų 
solidarumą sunkiai kenčian
čiai lietuvių tautai ir jos re
liginėms bendruomenėms;

5. paveda savo pirmininkui 
perduoti šią rezoliuciją mi- 
nisteriams, veikiantiems eu
ropinio bendradarbiavimo rė
muose”.

(Seka parašai).

"Amžiais pavergta kelias tėvynė. Jos atgimimą jaučia dvasia. Ginkim, ką mūsų proseniai 
gynė! Žadinkim brolius meile drąsia!" (MAIRONIS) Piešinys - dail. A. TAMOŠAIČIO

f •

Pas nepriklausomos Lietuvos atstovą
Nauju diplomatinės Lietuvos tarnybos šefu paskirtas dr. Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas Vašingtone

“TŽ" bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

Lietuvos pasiuntinybės rū
mai po remontų naujai šviečia. 
Nors 5 augštų rūmų priekinė 
siena bus restauruota tik šį 
pavasarį, kai atšils oras. Kiti 
restauravimo darbai, tiek vi
duje, tiek ir lauke, buvo baigti 
1983 m. vasarai prasidedant. 
Su Lietuvos atstovu dr. Stasiu 
Bačkiu kalbėjomės jo kabine
te pasiuntinybės rūmų pirma
jam aukšte. Ant jo rašomojo 
stalo gulėjo naujausi Lietu
vos pogrindžio spaudos nume
riai, jau paruošti kvietimai į 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga įvyksiantį už
sienio diplomatų ir kitų sve
čių priėmimą Lietuvos pasiun
tinybės restauruotuose rūmuo
se. Ilgai nelaukdamas, Lietu
vos atstovui pateikiau pirmą
jį klausimą:

— Kūčių dieną mirė Lietu
vos diplomatijos šefas, minis- 
teris Stasys Lozoraitis. Kokį 
poveikį jo mirtis turės liku- 
siems Lietuvos diplomatams ir 
kas perm is jo pareigas?

— Diplomatinė Lietuvos tar
nyba žinią apie diplomatijos 
šefo mirtį sutiko su dideliu 
liūdesiu. Diplomatijos šefas 

rūpinosi Lietuvos nepriklau
somybės atgavimu ir visada 
siekė, kad tarptautinėj plot
mėj nebūtų pripažinta Lietu
vos okupacija, kad užsienyje 
būtų išlaikytas Lietuvos dip
lomatinės tarnybos vieningu
mas bei tęstinumas ir kad Lie
tuvos atstovavimas liktų dip
lomatijos šefo ir diplomati
nės tarnybos žinioje. Kaip ži
noma iš praeities, jo rūpesčiu 
Vytautas Čekanauskas buvo 
paskirtas Lietuvos garbės kon
sulu Los Angeles, o Marija 
Krauchunienė Lietuvos garbės 
vicekonsule Čikagoje. Paskuti
nis diplomatijos šefo aktas 
buvo Stasio Lozoraičio, jn., 
paskyrimas patarėju Lietuvos 
pasiuntinybėje Vašingtone. 
Kartu šefas jam pavedė ir to
liau eiti Lietuvos atstovo pa
reigas Vatikane.

Vietoje atsakymo į klausimą, 
kas dabar eis Lietuvos diplo
matijos šefo pareigas, dr. S. 
Bačkis parodė oficialų raštą, 
rastą po St. Lozoraičio mir
ties. 1978.VIII.20 Romoje rašy
tame rašte, patvirtintame no
taro, taip rašoma: “Pasirem
damas p. Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio telegrama Nr. 288, iš 
1940 m. birželio 1 d., skiriu 
Tamstą Lietuvos diplomatijos 
šefo pavaduotoju. Mano mirties 

atveju Tamsta perimsi Lietu
vos Diplomatijos šefo pareigas. 
Pasirašė Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos Diplomatijos šefas".

Perskaitęs šį raštą ir gavęs 
į rankas jo nuorašą, šiltai pa
spaudžiau ranką naujajam Lie
tuvos diplomatijos šefui dr. 
Stasiui Bačkiui, kartu ir ofi
cialiam nepriklausomos Lietu
vos atstovui Vašingtone, to
liau jam pateikdamas kitus 
klausimus.

— Šis paskyrimas reiškia,' 
kad Jums, Daktare, padidės 
ir pareigų našta ?

— Teks žiūrėti, kad ir toliau 
būtų išlaikytas diplomatinės 
Lietuvos tarnybos vieningu
mas, kiek įmanoma koordinuo
ti jos veiklą bei rūpintis, 
kad diplomatinės tarnybos 
tęstinumas būtų užtikrintas. 
Žinoma, šių klausimų spren
dimai priklausys nuo to, kiek 
kurio krašto vyriausybės su
tiks pripažinti mūsų diploma
tinės tarnybos narius.

— Kokias pareigas eis nau
jai paskirtasis Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone pata
rėjas Stasys Lozoraitis, jn. ?

— Eis tokias pareigas, kaip 
diplomatinėje tarnyboje pri-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Iškilmių tiesioginė bei pa
grindinė esmė yra religinė. 
Pagerbsime šv. Kazimierą jo 
500 metų mirties sukakties 
proga, bet drauge dalyvausi
me ir Šv. metų maldinėję ke
lionėje.

Įvairios grupės iš įvairių 
kraštų atvyks tarp vasario 29 
ir kovo 2 d. Visus priimsime 
ir globosime, kad galėtų jaus
tis ir kaip maldininkai, ir kaip 
turistai, atvykę pasimelsti, 
bet ir pažinti Romą.

Vasario 28 d. bus lietuviškos 
šv. Mišios Laterano baziliko
je. Jas atnašaus vienas iš lie
tuvių vyskupų. Mišių metu da
lyviai galės giedoti lietuviš
kas giesmes. Po Mišių, kurios 
bus 10 v.r., bus galima susipa
žinti su bazilika bei jos isto
rinėmis ir meninėmis vertybė
mis.

Kovo 2 d. bus lietuviškos šv. 
Mišios Maria Maggiore bazili
koje 10 v.r. Ir šių šv. Mišių 
metu bus giedamos lietuviškos 
giesmės. Po Mišių — bazilikos 
lankymas.

Kovo 3 d. iš ryto audiencija 
pas Šv. Tėvą Vatikano rūmuo
se.

Kovo 3 d., 16 v., dviejų kuni
gų šventimai Šv. Kryžiaus bazi
likoje. Apeigos vyks lietuvių 
kalba.

Kovo 4 d. Šv. Petro bazilikoje 
iškilmingos popiežiaus šv. Mi
šios, kurių metu greičiausiai 
giedos iš Vienos atvykęs fil
harmonijos choras ir orkest
ras, vadovaujamas H. von Ka- 
rajano. Šv. Mišių metu ir mes 
galėsime pagiedoti keletą gies
mių lietuviškai. Šv. Tėvas pa
sakys pritaikytą pamokslą 
apie šv. Kazimierą ir Lietuvą. 
Pabaigoje prabils ir lietuviš
kai. Tikinčiųjų maldos skirtos 
Lietuvai. Bus skaitomi kai ku
rie maldavimai lietuviškai. 
Mišioms patarnaus lietuviai 
klierikai. Per Offertorium še
šios lietuvių poros galės įteikti 
dovanas. Tikimės, kad atskiros 
grupės atsiveš Šv. Tėvui įteik- 
tinų dovanų. Iš Šv. Tėvo rankų 
galės priimti Komuniją 70 as
menų. Atskiros grupės galės 
parinkti iš savo tarpo asme
nis, kuriem bus leista priimti 
Komuniją iš Kristaus Vietinin
ko rankų. Bazilikoje jie turės 
specialią vietą. Lietuviai ku
nigai galės dalinti šv. Komuni
ją ir tokiu būdu oficialiai da
lyvauti Cappella Papale. Bū
tina todėl atsivežti sutaną ir 
kamžą.

Kovo 4 d. vakarą “Sheraton” 
viešbutyje — atsisveikinimo 
vakarienė su kviestais svečiais 
ir menine programa.

Pageidaujama, kad moterys 
atsivežtų tautinius drabužius 
ir jais pasipuošusios dalyvau
tų Mišiose Šv. Petro baziliko

Šiame numeryje:
Lietuviškoji šviesa

Blykstelėjusi Vasario 16 šviesa tapo kelrodžiu šimtmečiams
Iškilmės Romoje

Kazimierinės sukakties komitetai apie kovo 4 Šv. Petro bazilikoje 
Pas nepriklausomos Lietuvos atstovą 

Pokalbis su dr. St. Bačkiu, Lietuvos atstovu Vašingtone 
Saugumo konferencija be baltiečių

Helsinkio valstybių pasitarimai Stockholme saugumo klausimais
Tikime ne mokytojais, bet liudytojais

Pogrindžio leidinys “Lietuvos ateitis” apie neryžtinguosius 
Išeivijos jaunimas su kovojančia tauta 

Jaunosios kartos atstovas apie išeivijos jaunimo nuotaikas
Spaudos ir veiklos žmogus

Prisimenant žurnalistą a. a. Vincą Rastenį, mirusį Niujorke
Vienuolija Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje

Prof. P. Rabikauskas apie a. a. kun. V. Gidžiūno istorinį leidinį 
Lenkų žurnalas “Kultūra”

Išeivių leidinys, redaguojamas Giedraičių giminės atžalos 
Penkiolikai metų prabėgus

A. a. Jonas Kardelis ir jo įnašas į Kanados lietuvių veiklą

je, taip pat audiencijoje pas 
Šv. Tėvą.

Minėjimas yra skirtas lietu
viams ir Lietuvai. Todėl turėtų 
nutilti tie, kurie skleidžia 
nepagrįstus gandus.

Esame susirūpinę tik dėl da
lyvių skaičiaus. Kiek dabar 
girdime, jis gali būti per ma
žas. Laukiame jų kiek galima 
daugiau.

Šv. Kazimiero sukakties 
Romos komitetas

Centrinio komiteto pranešimas
Iškilmingos Mišios Šv. Petro 

bazilikoje, atnašaujamos po
piežiaus Jono-Pauliaus II, bus 
kovo 4 d., 10 v.r. Visa Mišių li
turgija su popiežiaus pamoks- 
lu-pareiškimu skiriama lietu
viams. Mišiose asistuos ir Ko
muniją dalins lietuviai vysku
pai su kunigais. Offertoriumo 
metu leidžiama mums nešti 
tris aukas. Mišių laiku gieda
mos trys giesmės: “Pulkim ant 
kelių”, “Jėzau, pas mane atei
ki”, “Marija, Marija” arba 
“Sveika, Marija, motina Die
vo”. Kad susidarytų geresnis 
įspūdis, giedojimui vadovaus 
“Grandinėlė” (iš Klivlando), 
specialiai p. Kliorienės šiam 
uždaviniui paruošta. Giedoji
mui bus pritariama “Grandi
nėlės” orkestro. Visi lietuviai 
prašomi bazilikoje spiestis 
apie “Grandinėlę” ir nuošir
džiai prisidėti savo balsais. 
Bazilikoje reikia susirinkti 
30 min. prieš Mišių pradžią, 
kad būtų laiko trumpai repeti
cijai. Mišias Vatikano radi
jas transliuos į Lietuvą. Bus 
televizijos atstovai.

Kovo 4 d. jau bus išleistas 
Vatikano pašto ženklas, skirtas 
šv. Kazimierui pagerbti, ku
rio projektą (R. Viesulo pa
ruoštą) įteikė šv. Kazimiero 
sukakties komitetas.

Kovo 4 d. vakarą “Sheraton 
Roma” viešbutyje įvyks pobū
vis. Jame dalyvaus kviesti Ro
mos ir Vatikano svečiai. Pa
sirodys “Grandinėlė”. Į pla
nuojamų ekskursijų išlaidas 
pobūvio mokestis neįskaičiuo
tas.

Lietuvių kolegija pasisve
čiavimui priims visus lietu
vius, pavaišindama pagal savo 
finansines galimybes.

Romoje susirinkę lietuviai 
apie visus įvykius bus nuolat 
informuojami.

Informacija apie šventę sve
timiesiems rūpinasi St. Lozo
raitis, jn. Visai lietuvių komi
sijai Romoje vadovauja prel. 
L. Tulaba.

Iš Niujorko su “Vyčio” agen
tūros ekskursijomis (vienos 
savaitės ir dviejų savaičių) 
vyksta per 400 lietuvių, jų 
tarpe 160 iš Pensilvanijos ka
syklų rajono. (Nukelta į 2-rą psl.)
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AfA 
VANDAI SLAPŠIENEI

mirus,
jos sūnų MYKOLĄ SLAPŠį ir vaikaičius — Toronto 
lietuvių golfo klubo narius liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia -

Toronto lietuvių golfo klubas

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Saugumo konferencija be baltiečių

AfA
Brangiai Mamytei

ONAI JONAITIENEI- 
TUGAUDIENEI

mirus, dukrą SIGITĄ AUŠROTIENĘ su šeima ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime -

J. E. Matulaičiai, 
Los Angeles

Stockholmo konferencijos 
atidarymo išvakarėse, š. m. 
sausio 16 d., V. Vokietijos dien
raštis “Die Welt” paskyrė visą 
puslapį dokumentacijai apie 
Kremliaus karinės jėgos sutel
kimą nuo Karelijos iki Rytprū
sių. Dokumentaciją parūpino 
bendrinė baltiečių organiza
cija Skandinavijoje. Straips
nis iliustruotas didžiuliu že- 

< mėlapiu, kuriame sužymėtos 
karinės sovietų bazės, drau
džiamos zonos, raketų įrengi
niai Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir Karaliaučiaus srity
je.

Stockholmo konferencijoje 
iš esmės svarstomi pasitikė
jimo ir nusiginklavimo klau
simai, dėl to reikia gerai pa
žinti priešininko apsiginkla
vimą, pažymi “Die Welt”, skelb
damas dokumentaciją apie so
vietinių karo pajėgų sutelki
mą Baltijos kraštuose. Pa
skelbti duomenys apie Balti
jos karinės apygardos sudėtį, 
raketinių įrenginių statisti
ka. Rašoma apie vis stiprėjan
tį vaikų, moksleivių ir studen
tų karinį auklėjimą, kuris la
bai brukamas nuo Andropovo 
atėjimo valdžion. Antai šie
met sausio 4 d. Rygos moky
tojų laikraštis reikalavo dar 
labiau kelti mokyklose kari
nio mokymo lygį ir veiksmin
gumą. Dokumentacijoje nuro
domas radioaktyvaus užsikrė
timo pavojus, kurį sukelia iš 
Baltijos bazių operuojančių 
atominių povandeninių laivų 
nelaimės.

Tame pačiame numeryje 
“Die Welt” rašo,, kad dėl pra
sidėjusios Stockholmo kon
ferencijos reikia laukti Bal
tijos respublikose dar griež
tesnio Maskvos režimo. Tai 
rodo ir išplatintas TASSo 
pareiškimas, kuriame piktai 
puolama estų ir latvių išei
vių veiklą.

Kitas įtakingas V. Vokieti
jos laikraštis “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" pažymėjo 
bendrinės baltiečių organiza

“Vyčio” futbolo komandos žaidėjui

AfA 
HERBERTUI ROŽAIČIUI

mirus,

jo žmoną, dukras, brolius ir seserį su šeimomis giliai 
užjaučia-

Vincas Baliūnas 
Kazys Budreckis 
Sigitas Krašauskas 
Danius Laurinavičius 
Henrikas Paukštys 
Romas Šimkus

&urniture£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokomas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

cijos protestą Stockholme kon
ferencijos išvakarėse ir pri
minė, kad tarp 35 pasitarimo 
valstybių nėra trijų buvusių 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių, kurias neteisėtai užėmė 
Sov. Sąjunga. “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” paminėjo 
ir TASSo kaltinimą, kad Jung
tinės Valstijos kursto “nacio
nalistines sroves” Baltijos 
respublikose.

Užsienio spauda paskelbė 
neseniai Vakaruose gautą at
sišaukimą, pagamintą Estijoje 
1983 m. rugpjūčio mėnesį. Ja
me skelbiama, kad įsteigta 
slapta “Estijos išlaisvinimo 
organizacija” su centru Tali
ne. Rašte išdėstytos įvairios 
priežastys, kurios vertė tokią 
organizaciją sukurti. Atsišau
kime sakoma: “Mes neturime 
ko daugiau prarasti! Mūsų kar
ta išaugo svetimųjų junge. Su
vokdami, jog dabartinė padė
tis be perspektyvų, mes nu
sprendėme Estijos okupavimą 
paversti Sov. Sąjungai bran
giai kainuojančiu reikalu tol, 
kol ši nusikalstama okupacija 
nesibaigs. Padaryti kaip ga
lima daugiau nuostolių sovie
tinės Rusijos ūkiui tokiomis 
priemonėmis, kurios grobi
kams būtų nemaloni staigme
na. Kadangi mes prispirti prie 
sienos, trauktis nėra kur. To
dėl mes įsitikinę, jog besitę
sianti Estijos okupacija taps 
Sovietų Sąjungai sunkia dile
ma”.

Estijos išlaisvinimo organi
zacija ragina visus estus tė
vynėje ir išeivijoje nebendra
darbiauti su okupantais. Slap
toji organizacija ketina veik
ti trijose pagrindinėse srity
se: ideologinės strategijos, 
tautinės kultūros ir saugumo 
bei ūkio.

Atsišaukimas baigiamas šū
kiais: Moralinis galas sovie
tiniams grobikams! Amžina gė
da komunistams! Tegyvuoja 
laisva, klestinti Estija! Die
ve, laimink Estiją! Lmb.

Vytas Baliūnas 
Valteris Dauginis 
Leonas Kirkilis 
Vytas Pulkauninkas 
Antanas Supronas 
Pranas Berneckas

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Dr. STASYS BAČKIS, nepriklausomos Lietuvos diplomatijos šefas ir Lietuvos atstovas Jungtinėms Amerikos
Valstybėms, Vašingtone pasiuntinybės rūmuose Nuotr. A. Dudaraviėiaus

Pas nepriklausomos Lietuvos atstovą
' (Atkelta iš 1-mo psl.)

imta: atlikti einamuosius 
reikalus, padėti atstovui vyk
dyti kai kurias pareigas, rei
kalui esant jį pavaduoti. Nu
matoma, kad Stasys Lozorai
tis atvyks į Vašingtoną po šv. 
Kazimiero minėjimo iškilmių 
Romoje. Jo paskyrimas į Va
šingtoną yra labai svarbus, 
nes jo buvimas čia reiškia, 
kad Lietuvos atstovavimo Va
šingtone reikalas yra užtik
rintas. Tuo reikalu aš labai 
rūpinausi praeityje. Galvo
jant apie pasiuntinybės su
stiprinimą, tiek Šefui, tiek 
ir man labai rūpėjo rasti žmo
gų, kuris galėtų atstovauti 
Lietuvai Vašingtone ir rūpin
tis diplomatinės Lietuvos tar
nybos likimu. Vašingtonas 
buvo ligi šiol, bus ir ateityje 
svarbiausias mūsų diplomati
nis postas. Aš labai džiaugiuo
si ir kartu tikiu, jog lietu
vių visuomenė bus patenkinta, 
kad Stasys Lozoraitis sutiko 
atvykti skiriamoms pareigoms.

— Kokios Lietuvos diploma
tų ateities perspektyvos Ka
nadoje, D. Britanijoje?

— Kaip žinoma, D. Britani
joje Lietuvai atstovauja Vin
cas Balickas, vienintelis Bal
tijos valstybių atstovų, kuris 
turi diplomatines privilegi
jas. Mirus Estijos ir Latvijos 
atstovams, iki šiol nė vienam 
jų nėra pavykę gauti britų vy
riausybės sutikimą, kad skiria
mas asmuo būtų pripažintas ir 
jam būtų teikiamos diplomati
nės privilegijos! Suprantama, 
taip elgiamasi todėl, kad Bri
tanijos vyriausybė de facto 
yra pripažinusi Baltijos vals
tybių okupaciją, tačiau kartu 
pabrėždama, kad de jure nė
ra pripažinusi.

Iš praeities žinome, kad Ka
nadoje estai ir latviai yra pa
skyrę garbės konsulus, tačiau 
jie nėra Kanados vyriausybės 
pripažinti tokiomis sąlygomis, 
kaip JAV yra pripažinusios St. 
Lozoraičio paskirtus Lietuvos 
garbės konsulus. Tuo tarpu dr. 
J. Žmuidzinas yra oficialus 
Lietuvos garbės konsulas Ka
nadoje. Lietuvos atstovavimo 
D. Britanijoje ir Kanadoje atei
tis labai rūpėjo velioniui Sta
siui Lozoraičiui. Kiek jis tuo 
klausimu susirašinėjo, man 
dar nėra žinoma. Tuo reikalu 
mūsų diplomatinė tarnyba, 
glaudžiai bedradarbiaudama, 
toliau rūpinsis. Tačiau, kaip 
jau pastebėta, išsprendimas 
tų klausimų priklauso nuo sve
timų vyriausybių laikysenos 
mūsų atžvilgiu. Tuo reikalu 
bus susisiekta su V. Balicku ir 
dr. J. Žmuidzinu.

— Kokioje plotmėje dabar 
yra Lietuvos byla dabartinės 
JAV vyriausybės požiūriu?

— Kiek tai liečia JAV nusi
statymą Baltijos valstybių at
žvilgiu, pailiustruoja š. m. sau
sio mėnesį valstybės departa
mento išleistas naujausias pa
reiškimas. Pagal jį JAV nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos neteisėto prievartinio 
įjungimo Sovietų Sąjungon, 
įvykdyto 1940 m. JAV vyriau
sybė ir toliau pripažįsta ir tvar
ko reikalus tik su diplomati
niais atstovais, paskirtais 
paskutinių nepriklausomų 
Baltijos valstybių vyriausy
bių. Kaip toliau tame valsty
bės departamento pareiškime 
pastebima, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos misijų šefai 

JAV turi visas diplomatines 
privilegijas ir imunitetus. To
kia JAV vyriausybės politika, 
kurią vykdo ir respublikonų, 
ir demokratų partijų vyriau
sybės, kaip pastebima pasta
rajame valstybės departamen
to pareiškime, nepasikeitė 
ir pasirašius Helsinkio aktą. 
Reikia tikėtis, kad JAV laiky
sena, kaip iki šiol, taip ir 
ateityje bus tvirta. Įdomu ir 
tai, kad JAV vyriausybei yra 
žinomas 45 baltiečių pareiški
mas, paskelbtas Molotovo-Rib- 
bentropo sutarties pasirašymo 
40 metų sukakties proga. Jai 
yra žinoma Lietuvos Helsinkio 
grupės veikla ir taip pat Tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto 
veikla.

— Pabaigai, Gerbiamas Lie
tuvos atstove, norisi pažvelgti 
ir į savo kiemą, būtent, į gra
žiai restauruotus Lietuvos pa
siuntinybės rūmus Vašingto
ne. Atrodo, kad lietuvių visuo
menė šiam uždaviniui nebuvo 
šalta?

■— Tenka pasidžiaugti išeivi
jos lietuvių visuomenės dide

Švęskime ir kovokime!
Vyriausias Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas Vasario 16 
šventės proga reiškią didžią 
pagarbą Lietuvos nepriklau
somybės kovų' savanoriams, 
partizanams ir visiems daly
viams kovų dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

Lietuvių tauta, okupacijos 
sukrėsta, pradžioje sponta
niškai, vėliau organizuotai 
stojo kovon su okupantais. Į 
pirmąsias šios kovos gretas 
1943 m. lapkričio 25 d. įsirikia
vo Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Jis savo 
“Atsišaukime į Tautą” 1944 m. 
vasario 16 d. pareiškė:

“Lietuvių Tauta, siekdama 
išlaisvinti Lįetuvą iš okupa
cijos ir atstatyti Lietuvos 
valstybės suvereninių orga
nų svetimos jėgos laikinai su
trukdytą veikimą, yra reika
linga vieningos politinės va
dovybės. Tam tikslui politi
nės lietuvių grupės, kaip tau
tos politinės minties reiškė- 
jos ir vykdytojos, nutarė su
jungti visas savo jėgas bend
ram darbui ir sudarė Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK.

“Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbia:

“LIETUVIŲ TAUTOS LAIS
VĖ IR LIETUVOS VALSTY
BĖS NEPRIKLAUSOMYBĖ 

-YRA TAUTOS EGZISTENCI
JOS IR JOS VISOKERIOPOS 
GEROVĖS BŪTINOJI SĄ
LYGA”.

Tai VLIKo pagrindas ir tiks
las.

Šiam tikslui siekti VLIKas 
per 40 metų memorandumais 
vyriausybėms, tarptautinėms 
institucijoms ir organizaci
joms tiesiogiai ar sudaryda
mas specialias Lietuvą repre
zentuojančias delegacijas, 
ELTOS biuleteniais (lietuvių, 
italų, anglų, prancūzų, vokie
čių ir ispanų kalbomis), atski
rais leidiniais ir radijo ban
gomis nuolat kėlė aikštėn So
vietų Sąjungos įvykdytą Lie
tuvos aneksiją, jų vykdomą ge
nocidinę politiką, nesiliau
jančius žmogaus teisių pažei
dimus, reikalavo, kad sovie
tai pasitrauktų iš Lietuvos ir 

liu jautrumu ir aukomis pa
remti pasiuntinybės namo re
monto darbus. Aukų restaura
vimui lietuvių išeivijos visuo
menė iš viso sudėjo $130.000. 
Jų užteks ir priekinio rūmų 
fasado restauravimui šį pavą- 
sarį.

Tuo ir baigėm pokalbį su 
Lietuvos atstovu Vašingtone 
ir naujuoju Lietuvos diploma
tijos šefu dr. Stasiu Bačkiu. 
Lietuvos atstovui su žmona 
kartas nuo karto tenka daly
vauti oficialiuose diplomatų 
priėmimuose Baltuosiuose rū
muose, valstybės departamen
te ir įvairiose ambasadose. 
Kai šių metų sausio 25 d. pre
zidentas Reaganas Kapitelyje 
sakė metinę kalbą apie kraš
to padėtį, kaip ir visada, už
sienio diplomatų tarpe buvo ir 
Lietuvos atstovas. Pagal pro
tokolą, sekant charge d’af
faires sąrašą, po ambasadorių 
pirmuoju sodinamas Latvijos 
atstovas, po to Lietuvos. Po 
jų dar sodinami 39 kitų šalių 
charge d’affaires, kurių ištar
nautas Vašingtone laikas yra 
trumpesnis.
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Mylimai mamytei ir močiutei

AfA 
ONAI JONAITIENEI

mirus,
dukterį SIGITĄ AUŠROTIENĘ, jos vyrą VYTAUTĄ, 
dukraites - ALDONĄ ir BERNADETĄ, jų šeimas, 
seserį, brolius ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi -

Veronika ir Bronius Aušrotai, 
Juno Beach, Fla.

AfA 
ONAI RENGVICIENEI

mirus,

jos dukrai ELENAI ir jos vyrui ANTANUI TĖVELIAMS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

N. ir A. Gutauskai
J. ir V. Pilkauskai

būtų garantuotas laisvas Lie
tuvos suvereninių teisių vyk
dymas.

Paskutinių kelių metų laiko
tarpyje pakartotini pareiški
mai Madrido konferencijoje, 
Jungtinėse Tautose ir atski
rų kraštų parlamentuose apie 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių būklę, ypač 1983 m. sau
sio 13 d. Europos parlamento 
rezoliucija, raginanti perduo
ti Baltijos valstybių klausi
mų Jungtinių Tautų dekolo
nizacijos pakomisei, — rodo 
stiprėjantį Lietuvos laisvės 
bylos suaktualėjimą. Tai tei
kia naujos vilties, įpareigo
ja mus dar daugiau stiprinti 
savo pasiryžimą ir plėsti veik
lą. Šiais, VLIKo 40-tais su
kaktuviniais metais, švęsdami 
Vasario 16 šventę, vedami Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės žvaigždės, vieningai 
tęskime šią kovą raštu, žo
džiu, auka.

Lietuviško solidarumo dva
sia telydi mūsų darbus.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Iškilmės Romoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tikimės, kad šios iškilmės 
bus reikšmingos išeivijai ir 
okupuotai Lietuvai. Vyr. su
kakties komitetas ir komisija 
Romoje dirba tiek, kiek lei
džia jėgos, galimybės ir visuo
menės parama. Yra daug asme
nų ir grupių, nusipelniusių 
didelės padėkos širdy ir vie
šai. Ji nebus pamiršta.

PADĖKA
Mano brangiam vyrui

a. a. MEILUČIUI-KAZIMIERUI 
MARČIUKAIČIUI

mirus 1983 metų gruodžio 23 dieną,
visiems draugams, giminėms ir pažįstamiems už iš
reikštą užuojautą, gėles, šv. Mišias ir pagalbą nuo
širdžiai dėkoju.

Ypač gilią ir nuoširdžią padėką reiškiu, Danutei ir 
Viliui Fidleriams bei jų šeimai, kurie nepaprastai daug 
man padėjo sunkiausioje valandoje.

Tesuteikia Dievas savo palaimą Jums visiems.
Nuliūdusi žmona Jadvyga

PADĖKA 
AfA 

ERNAI GOCENTIENEI
1984 m. sausio 21 d. mirus, 

nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui ir kun. P. Mikelio už 
laidotuvių apeigas bei gedulingas pamaldas, atlaikytas Liu
teronų Išganytojo parapijos šventovėje Londone.

Reiškiame padėką giminėms, draugams ir pažįsta
miems už lankymą mirusios laidotuvių namuose, maldas 
ir palydėjimą į poilsio vietą.

Visiems ačiū už karsto papuošimą gėlėmis, už pareikš
tas užuojautas ir aukojusiems lėšas labdarybės organiza
cijoms.

Dėkojame Lietuvių dvikalbės liuteronų Išganytojo pa
rapijos chorui už sugiedotas giesmes mirusiai pagerbti To
ronto šventovėje.

Ačiū visiems!
Nuliūdę: sesuo Lydija, Vytas, 
dr. Vytas ir Loreta Lenauskai

Cinabian STit fUrmoiialS <tt).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Vytautas Volertas
Šv. Kazimiero sukakties 

komiteto vardu

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).

LOUIS TEMPO RALE - 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



Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II Romoje spaudžia mons. AUDRIAUS BAČKIO ranką vienos audiencijos proga. Šv. 
Tėvas kazimierinėse iškilmėse Šv. Petro bazilikoje Romoje kovo 4 d. lietuviams atnašaus Mišias, pasakys pamoks
lą Lietuvai bei jos išeivijai ir prabils lietuviškai. Dalyvaus ekskursijos iš viso laisvojo pasaulio

Išeivijos jaunimas su kovojančia tauta

Tikime ne mokytojais, bet liudytojais
Lietuvos pogrindžio laikraštis “Lietuvos ateitis” 7-jame numeryje straipsnyje “Auka ir vienybė" 

apie dabartinę įtampą pavergtame krašte

Yra Lietuva laikraštinė su 
melžėjos portretu pirmame 
puslapyje, kurią mums jėga 
norima įpiršti už tikrą. Ir yra 
kita reali Lietuva — kai ta pati 
melžėja keliasi penktą ryto, 
dirba iki išnaktų ir taip sep
tynias dienas per savaitę. Tik 
retą išeiginę dieną ji eina į' 
mažą bažnytėlę, vienintelę jo
sios paguodą, meldžia Dievą 
už girtuoklį vyrą, kad nenu
eitų klystkeliais dukra, išėju
si gyventi miestan.

... Ir yra Lietuva, beveik 
nepastebima, nes jai atstovau
ja patys atspariausieji, o jų 
nedaug. Jie — bevardžiai. Tik 
karts nuo karto kurio nors pa
vardė pasirodo laikraščių pus
lapiuose, apdrabstyta purvais, 
arba reportažuose iš teismo 
proceso.

Kuri iš tų Lietuvų tikroji? 
Ką turės galvoje mūsų vaikai 
ir vaikų vaikai, sakydami LIE
TUVA po šimto metų? Kas iš
lieka tautos atmintyje? Ar ga
gėtume, pavyzdžiui, pasakyti, 
kas prieš šimtą metų.buyo ge- . 
neralgubernatoriumi mūsų 
“sievero-zapadnogo kraja”? 
Vargu Bet visi žinome tokius 
vardus, kaip Antanas MICKE
VIČIUS, Simonas DAUKAN
TAS, Vincas KUDIRKA, apie 
kurių buvimą daugumas to 
laikotarpio lietuvių net ne
girdėjo.

Istorija sustato taškus ant 
“i”. Laiko perspektyvoje iš
ryškėja vertybės. Dabartyje 
atskirti kas Formuoja istori
ją, o kas tik laikina, dirbtinai 
išpūsta — nėra lengva.

Bet yra žmonių, yra asmeny
bių, kurių mastas netelpa kas
dienybės rėmuose. Tokia, ne
abejotinai istorijos ženklu 
pažymėta yra kun. Alfonso 
SVARINSKO asmenybė. Tą pa
junta kiekvienas su juo susi
dūręs, nežiūrint pritarimo 
ar nepritarimo jo pasaulėžiū
rai, veiklai. Istorinis žmogus 
junta tautos pulsą ir nebijo 
prisiimti uždedamos jam atsa
komybės naštos. Uždeda jis 
šią naštą savo iniciatyva, sa
vanoriškai, pilietinės parei
gos jausmo įkvėptas. Toks yra 
kunigas Alf. Svarinskas ir jo 
bendražygiai. Tai nūdienės 
Lietuvos dvasiniai vadai. Ir 
štai 1983 m. sausio 26 d. Lie
tuvos tikinčiuosius ištiko di
delis smūgis — kun. Alfonsas 
Svarinskas suimtas.

Mūsų laikais tikima ne moky
tojais, bet liudytojais, aukos 

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILĖJINIS MEDALIS

Dail. P. Vaškio projektas “Franklin Mint” nukaltas 
44mm. pločio. Sidabrinis — $45, bronzinis — $ 10 JAV 
(persiuntimas $1 už medalį). Užsisakantiems bron
zinių 10 ar daugiau vienu adresu — 25% nuolaida.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA 
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA 

Telefonas (212) 647-2434

žmonėmis, kokiu yra kun. Alf. 
Svarinskas. Mes, katalikiška
sis Lietuvos jaunimas, einame 
į bažnyčią klausyti ne pamoky
mų, kurių ir taip apstu iš visų 
pusių, bet įsitikinti, kad yra 
tikrų žmonių, Kristaus liudyto
jų ne vien žodžiais, bet visu 
savo gyvenimu, ne išskaityta 
knygine išmintim, bet, jei pri
reikia, ir krauju. Juo mes ti
kime, o ne tais, kurie gražby
liauja tik lūpomis, nepatvirtin
dami darbais.

Apmaudu ir skaudu, kai pik
tavališkas ateizmas suvilioja 
šėtono gundymu kai kuriuos 
kunigus ir hierarchus. Tame 
mūsų bendra kaltė. Vyresnių
jų — kad nesulaikė, jaunesnių
jų — kad per ilgai tylėjome 
ir nedrįsome. Užtenka — nebe
tylėsime! Klausykite, sočios 
ramybės mėgėjai! Jums tuo tar
pu leidžiama neveiklumu “už
sidirbti” ramybę, bet tai tik 
tokių dėka, kaip kun. Alf. Sva
rinskas ir jo bendrininkai, ku
rte stovi pirmoje gretoje, kai 
tuo_tąrpu jūs — užnugaryje. 
Tik pasirinkusių aukos kelią 
dėka mūsų bažnyčiose išties 
tvyro sekmadienio ramybė, ei
na Komunijos vaikai, prie al
toriaus laiminamos jaunos po
ros. Ne diplomatija, o jų kie
tumas padarė valdiškojo ateiz
mo nugarą lankstesnę.

Jie yra liudytojai. KGB juos 
vadina ekstremistais. Bet būti 
minimalistu, o ypatingai dva
siniu minimalistu — pražūtin
ga. Užtenka mums netikrų, val
džiai patogių vyskupų, užten
ka nieko neganančių ganytojų. 
Atvirai ir nuoširdžiai pareiš
kiame: nežinome iš mūsų tar
po tokio jauno žmogaus, kuris, 
kad ir ne viską suprasdamas, 
nebūtų širdimi su kun. Alf. 
Svarinsku. Tik tarp vyresnių
jų, turinčių ilgesnį išlepimo 
stažą, atsiranda ramybės gy
nėjų. Argi galima būti ramiu, 
mėgautis dvasiniu komfortu, 
kai aplink siaučia prievarta, 
kai kas nors kankinamas už 
priešinimąsi prievartai?

O tuo tarpu ką mes girdime 
iš sakyklos? Kad reikia gerai 
dirbti ir gatvėje laikytis eis
mo taisyklių. Ir nė žodžio, nė

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos' perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 'I 'oronte. 

užuominos apie didžiulės svar
bos įvykį; jokių nurodymų, 
kaip elgtis šiuo sunkiu Baž
nyčiai laikotarpiu. AR TAI 
GANYTOJŲ LAIKYSENA?

Galima nesutarti dėl takti
kos, gali daugiau ar mažiau 
patikti tas ar kitas asmuo, bet 
negalima nenulenkti galvos 
prieš auką. Kun. Alf. Svarins
ko suėmimu valdiškasis ateiz
mas paskelbė atvirą kovą Lie
tuvos katalikams. Mes priima
me šitą iššūkį. Kun. Alf. Sva
rinsko vardas — vėliava. Juo 
daugiau žmonių teiksis po ja', 
juo stipresnė ir nenugalima 
bus Lietuvos Bažnyčia.

Negalima iš visų žmonių rei
kalauti drąsos. Drąsa ar baimė
— ne tik laisvo apsisprendi
mo, kilniu motyvu kaupimo ko
vos, bet ir fizinių galimybių 
klausimas. Išreikalauta drąsa
— nebe drąsa, o prievarta. Tą 
mes visi suprantame, turim 
būti atlaidūs žmogiškai silp
nybei. Taip, bet ne aukos ne
gerbimui, ne išdavystei, kai 
drąsos trūkumas yra dangsto
mas skirtingu požiūriu. Kaip, 
jei ne išdavyste vadinti poel
gį, kai kunigas draudžia baž
nyčioje rinkti parašus, ginan
čius kataliką, galų gale, jo luo
mo atstovą? Ryt to gali prireik
ti kiekvienam iš mūsų! O Pane
vėžyje, Šiauliuose, Kaune Šan
čių, Prisikėlimo bažnyčioje at
sirado tokių ganytojų. Kaip to
kiems negėda prieš tuos drą
sius vyrukus ir merginas, iš
drįsusius rinkti parašus, prieš 
kuriuos lenkia galvą Lietuva? 
Kaip ne gėda prieš moterėles, 
nemokančias rašyti, bet brau
kiančias tris kryželius “už ku
nigėlį”.

Neseniai šv. Tėvas lankėsi 
Centrinėje Amerikoje, viena
me neramiausių pasaulio taš
kų. Prisiminkime jo perspė
jimą “išsivadavimo Bažny
čiai”, Pietų Amerikos kuni
gams vengti tiesioginio įsivė
limo politikon. Kristaus žo
džiais, “Kas cezario — ceza
riui”. Kai kas veda analogiją 
ir kun. Svarinsko Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komi
teto atžvilgiu. Atidžiau įsiklau
sykime Vatikano balsą, prisi
minkim nepavykusią ateistų 
klastą su kandidatais į vysku
pus. Vienas dalykas, kai Anti
kristas veikia netiesioginiais 
keliais — per socialinį išnau
dojimą, skurdą, mažo eilinio 
žmogaus niekinimą, kaip P. 
Amerikoje, ir visai kas kita, 
kai Antikristas sugriebia vals
tybės vairą. “Kas cezario — 
cezariui”, bet ne šėtonui!

Mes, katališkasis Lietuvos 
jaunimas, norime vienybės, 
suprantame jos jėgą. Norime, 
kad Lietuva, Lietuvos žmonės, 
Lietuvos Bažnyčia būtų vienas 
kūnas, viena siela. Mūsų gal 
nedidelė patirtis, neišgyve
nome pokario siaubo, bet esa
me dėkingi tiems negrįžu- 
siems, tiems ištverusiems, 
kurių dėka tebedega Kristaus 
žiburys.

Mes gerbiame auką ir nori
me, kad ir kiti ją gerbtų. Ne
pagarba aukai — išdavystė. 
Visų mūsų pagarba aukai ir 
bus Lietuvos tikinčiųjų ir ga
nytojų vienybės jungtis. Tik 
tada, jeigu šios aukos kaina 
bus atstatyta vienybė tarp 
Lietuvos kunigų, ji (auka) šio
je žemiškoje plotmėje nebus 
beprasmė.

VACYS-KĘSTUTIS SLOTKUS

Šių minčių autorius yra jaunas 
Kolumbijos lietuvis, gimęs ir au
gęs Villavicencio vietovėje. Ten 
baigė agronomijos mokslus, įsteigė 
Kolumbijos Lietuvių Jaunimo Są
jungą ir jai pirmininkauja. Šis 
straipsnis yra jo paskaita skaity
ta V Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese.

Pirmiausia noriu pasaky
ti, kad rašydamas šias mintis, 
nebandžiau atrasti magiško
sios formulės, kuri mums vi
siems rodytų, kas darytina ir 
kas ne sunkiame, bet svarbia
me lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo darbe. Kalbu 
tik išeivio lietuvio jaunuolio 
lūpomis, kuris bando pagrįsti 
savo dalyvavimą tautos kovoje 
prieš rusų okupaciją. Tai lyg 
bandymas atrasti naują viziją, 
kuri pakreiptų mūsų galvose
ną į platesnius vandenis ir 
įprasmintų kiekvieno mūsų 
darbus bei pastangas išlikti 
lietuviais.

Mes gimėme ir užaugome 
skirtinguose kraštuose, visai 
skirtingose sąlygose ir skir
tingų kultūrų įtakoje, tačiau 
suvažiavę į šias Antrąsias Pa
saulio Lietuvių Dienas, o mes, 
jaunimas, į Penktąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
jaučiamės esą viena ir ta pati 
lietuviška šeima, kuri gyvena 
tais pačiais idealais ir sieki
mais ir kuri nori pajusti esanti 
dar gyva, stipri ir nepasiduo
danti.

Atvažiavome ne tik pasigėrė
ti, pasidžiaugti ir pasigirti 
savo kultūriniais vienetais,, 
renginiais ar aplamai laimėji
mais, bet svarbiausia dėl to, 
kad žvelgiame su nerimu į Lie
tuvos bei išeivijos lietuvių 
ateitį ir norime visi kartu ana
lizuoti ir spręsti kuria linkme 
nukreipti savo pastangas, kad 
jos, būtų veiksmingesnės. To 
siekdami, susiduriame su klau
simais, kurie mus priverčia 
labai giliai nagrinėti savo 
buitį.

Gimstame ar pasirenkame?
Kas esu aš kaip žmogus? Ko

kie mano siekimai? Kodėl sa
kau esąs lietuvis? Ar tikrai 
suprantu šio teigimo pilną 
reikšmę? Ar man verta būti lie
tuviu?

Atsakyti į šiuos klausimus 
nelengva, nes tai reiškia lyg 
išaiškinti savo egzistencijos 
tikslus, moralinius bei religi
nius įsipareigojimus. O tai 
šiais modernizmo ir kompiute
rio laikais nemadinga. Tačiau 
kiekvienas žmogus turi atrasti 
savo gyvenimui ir savo darbui 
gilią prasmę ir tikslą, kuris 
nušviestų ir rodytų kelią.

Šis pasirinkimas nepriklau
so vien nuo asmens, nes didelę 
įtaką turi gyvenamojo krašto 
sąlygos ir kultūra, jo šeima 
ir jo kilmė. Ir štai mes, nors 

Įrašas ant VINCO KUDIRKOS paminklo Kudirkos Naumiestyje: “Jeigu 
audra ištikus verstų stulpą vieną iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, tik vietoj ano stulpo tą pačią 
dieną tuoj kitą statykit!” Paminklo skulptorius — V. Grybas

gimėme ir užaugome skirtin
guose kraštuose, sakome ir 
jaučiamės esą lietuviai, nes 
mūsų tėvai yra lietuviai. To 
fakto nepakeisime nei mes, 
nei mūsų vaikai, nei jų vaikai.

Žymusis mūsų ideologas ir 
bendruomenininkas Juozas 
Girnius tvirtina: “Gimstant 
šeimoj, tuo pačiu gimstama 
ir tautoj. Ne vėliau sąmonin
gu apsisprendimu pasirenka
ma ta ar kita tauta, o nuo 
pat sąmonės išbudimo augama 
savo tėvų tautoj ir esama jos 
nariu.”

Šis teigimas nepaneigiamas, 
ir jis galioja ne vien mums, 
lietuviams, bet ir kiekvienam 
žmogui šioje žemėje. Gimstant 
lietuviškoj šeimoj, paveldimas 
tėvų lietuviškas kraujas, bruo
žai ir net mentalitetas. Gal 
čia, Amerikoje ar Europoje, 
sunkiau tai pastebėti, nes yra 
mažiau skirtumų fizinėje iš
vaizdoje ar net pavardėse, bet 
kituose kraštuose mes nuo vai
kystės dienų skiriamės ir ideo
logija, ir išvaizda, ir pavar
dėmis. Dažnai buvome išjuo
kiami ir net rodomi pirštu. Ne
suprasdami tikrosios šios rea
lybės reikšmės, skųsdavomės: 
“Kodėl, Dieve, mane nubau
dei? Kodėl aš turiu būti skir
tingas?”

Mes paveldim iš savo tėvų 
“naštą” augti ir geventi sve
timųjų tarpe. Tačiau paveldim 
kartu ir didelį turtą, kultūri
nį lobį, kurio mums pavydi gre
ta mūsų augantis jaunimas. Ir 
ši našta, kalbant tik filosofi
niu požiūriu, nėra našta, o lai
mė ... Per savo tėvus — per 
savo praeitį mes turim įgimtus 
jausmus, įgimtą skirtingą gyve
nimo viziją, kurios dėka su
prantame ir jaučiame ne tik 
gėrį, kuriuo mes ir žmonija 
džiaugiamės, bet ir neteisin
gumą, nešantį vargą bei skaus
mą.

Prievarta ar meilė?
Be abejonės, meilė ir respek- 

tas žmonijai, kaip ir meilė 
Lietuvai bei ir viskam, kas reiš
kia būti lietuviu, negali būti 
mums įskiepyta per baimę ar 
jėgą. Šiuos jausmus gali ugdyti 
tik mūsų tėvų pavyzdys, meilė 
ir tam tikros sąlygos, kurios 
ne nuo mūsų ir ne nuo mūsų 
tėvų priklauso, o nuo gyvena
mojo krašto. Jų esame paveikti 
ne tik mes, išeivijos lietuvių 
jaunimas, bet ir mūsų bendra
amžiai jaunuoliai Lietuvoje, 
kurie, kad ir gyvendami savo
joje tėvynėje, išgyvena rusiš
kąją priespaudą, persekioji
mą ir panieką.

Nors esame tie patys lietu
viai, tų pačių šeimų pusbro
liai ar pusseserės, mažai ką 
žinome vieni apie kitus. Nega
lime sakyti, kad yra gyvas ry
šys tarp mūsų ir Lietuvos jau
nimo, nes nepažįstame ir tur-

Jauna torontietė klausytojams:“Ar jūs manote, kad mums Lietuva nerūpi?”

būt net nesuprantame vieni ki
tų.

Norint palaikyti tikrą ryšį, 
kuris būtų naudingas ir jiems, 
ir mums, reikėtų persikelti į 
vieni kitų galvosenas bei padė
tį, analizuoti priežastis ir są
lygas, kurios priveda ar pri
vedė prie jų.

' Lietuvoje ir išeivijoje
Jaunimas Lietuvoje nuo ma

žens yra įbaimintas ir privers
tas daryti ne tai, ką nori. Oku
panto pastangos išrauti ir pa
niekinti visa, kas rišasi su Lie
tuvos praeitimi, su jos nepri
klausomybe ir faktais, kurie 
privedė prie jos praradimo, 
religinis ir ideologinis apri
bojimas sukelia didesnę mei
lę savajai kalbai, kultūrai ir 
tautai. Toks suvaržymas žmo
gaus teisės galvoti ir apsi
spręsti sukelia kad ir tylią, 
bet nuolatinę neapykantą bei 
reakciją okupantui. Šis nusi
teikimas tampa pasipriešini
mu sistemai ir viskam, kas ją 
sudaro, ir išvysto nepaprastą 
jautrūmą bei įgudimą išnaudo
ti kiekvieną situaciją, kurio
je būtų įmanoma išreikšti pasi
priešinimą ar protestą.

Tuo būdu kyla nepasitenki
nimas užsienio laisvom tau
tom ir ypač užsienio lietuvių 
jaunimu, kuris “neišnaudoja” 
visų turimų priemonių bei ga
limybių paveikti rusų koloni
jinę imperiją ir atgauti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Mes užaugome santvarkoje, 
kuri pripažįsta skirtumus. 
Nuo mažens gauname geriau
sias sąlygas sveikai augti, 
išsimokslinti ir spręsti savo 
ateitį. Tačiau juo didesniame 
mieste gyveni, juo daugiau iš 
tavęs reikalauja ir net priver
čia skirti didelę dalį laiko tik 
tam, kad išmoktum pasinaudo
ti sistemos priemonėmis ir pa
tenkintum minimalinius savo 
gyvenimo poreikius. Stojame į 
kovą prieš savo bendraamžius 
ir vyresniuosius, kad iškiltu
me arba bent pasiektume vi
durkį.

Kiti mūsų polinkiai — meni
niai, kultūriniai, religiniai, 
socialiniai dažniausiai tampa 
antraeiliais, ir jiems neran
dame laiko. Jei nuo mažens ne
gavome stiprių pagrindų lietu
vybėje, jeigu jos šaknys nėra 
gilios ir pagrįstos meile, tai 
ir lietuvybės išlaikymo klau
simas tampa antraeiliu ar net 
nesvarstomu.

Kuria linkme?
Su tokia šalta analize, kuri 

išreiškia didelį asmens prie
vartavimą ir nukreipimą nuo 
paprastų gyvenimo dėsnių, ne
noriu pateisinti išeivijos lie
tuvių jaunuolių ryšium su pa
vojais, kurie gresia mums ir 
mūsų vaikams, mažėjant bei 
silpnėjant pastangoms išlai
kyti lietuvybę ir kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Priešingai, 
esu įsitikinęs, kad pagrindi
nį vaidmenį turi paties žmo
gaus apsisprendimas kovoti ar 
pasiduoti.

Pacituosiu Lietuvos pogrin
džio leidinio “Pastogė” antra
jame numeryje išreikštą išva
dą, kuri iš dalies nusako, kaip 
Lietuvoje galvojama apie mū
sų dabartį. “Kitai kartai tokie 
klausimai, kaip už ar prieš, jau 
gali būti pavėluoti, nebesu
prantami, nereikalingi. Ar dar 
gyvas mumyse Daukantas? Nuo 
atsakymo į šį klausimą priklau
so, ar liksime gyvi. Bet be tau
tos ir 'kartos, dar esi tu, kaip 
žmogus ir asmuo. Ir tik pats, 
ir visų pirma sau turi atsaky
ti į šį klausimą be kitų pagal
bos ar už kitų nugaros”.

Nuomonė, kad išeivijoje lie
tuvybės išlaikymas yra pa
smerktas per trumpą laiką iš
nykti ir kad turime greitu lai
ku pakeisti savo veiklą bei nu
kreipti ją į politinę pusę, siek
dami praktiškesnių ir greites
nių rezultatų, vyrauja ir kituo
se pogrindžio leidiniuose. Pa
teiksiu keletą griežtesnių 
pasisakymų pogrindžio spau
dos, cituotos “Ateities” 
1983 m. kovo nr. dr. Augustino 
Idzelio straipsnyje “Pogrin
džio spaudos pažiūra į išeivi
jos veiklą”. Jie nebūtinai iš
reiškia visos kovojančios Lię- 
tuvos nuomonę, bet aiškiai 
nurodo bendrąjį mūsų veiklos 
įvertinimą.

“Kodėl jūs stengiatės išlai
kyti lietuvišką dvasią ir kalbą 
gyvendami išeivijoje? Lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje rei
kalas yra pasmerktas ir visai 
nereikalingas, jei artimoj atei
ty Lietuva neatgaus nepriklau
somybės”.

“Lietuvių išeivijos veikla 
Lietuvą, ypač pogrindinę ir 
jieškančią kelių į laisvę, te
domina ir ji yra suprantama 
tik tiek, kiek liečia lietuvių 
kovą dėl savarankiškos nepri
klausomos valstybės atkūrimo. 
Žinoma, įdomus Lietuvoje ir 
išeivijos lietuvybės išlaiky
mo klausimas bei problemos, 
bet visa tai yra antrame pla
ne”.

Tokia nuomonė pradeda at
sirasti ir mūsų išeivijoje. 
Vis dažniau rašoma, kad jau 
užtenka “žaisti” su kultūri
niais renginiais — jie Lietu
vos neišvaduos. Esą laikas im
tis rimtesnių darbų. Pacituo
siu keletą kun. dr. J. Šaraus- 
ko minčių, spausdintų “Tėviš
kės žiburiuose”.

“Padėkim į šalį keletą savo 
kultūrinių žaisliukų ir atlikim 
Lietuvai ką nors geresnio, tai 
yra dirbkime politinį darbą”. 
“Išeivijos veiklos investavi
mas (į politiką yra svarbesnis 
Lietuvos kultūros išlaikymui 
negu investavimas į išeivinę 
kultūrą”. “Mes galime Lietuvą 
paveikti savo politine, o ne 
kultūrine veikla”.

Šios mintys lyg ir tvirtina, 
kad lig šiol buvo per daug lai
ko skirta kultūrinei veiklai 
ir dėlto permažai dirbta poli
tinėje srityje. Nėra abejonės, 
kad visi šie pasisakymai yra 
rimtai pagrįsti ir liudija da-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TETOM ® LIETUVIAI PASAULYJE!
FILMAS GENEROLUI

Lietuvos kino studijoje pa
gamintas dokumentinis filmas 
“Generolas Vladas Karvelis”. 
ScenarijŲ parašė įr režisavo V. 
Imbrasas, filmavimą atliko 2,. 
Putilovas. Nuotraukomis bei 
kitos archyvinės medžiagos pa
galba atskleidžiamas šio “sovie
tinio karvedžio” gyvenimas. V. 
Karvelis jau nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje buvo 
pasiekęs brigados generolo 
laipsnį, bet lemtingomis dieno
mis nuėjo tarnauti sovietams. 
Jis dabar garbinamas kaip bu
vęs sovietą XVI-sios divizijos 
vadas, o ta divizija vadinama 
lietuviška, nors jai sudaryti lie
tuvių neužteko. Filme atsimini
mais dalijasi tai divizijai pri
klausęs atsargos gen. mjr. P. Pet
ronis, dabartinis “Tėviškės" 
draugijos pirmininkas. Neuž
mirštama pabrėžti, kad V. Kar
velis yra ir “nusipelnęs kultū
ros veikėjas”, ilgus metus vado
vavęs kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje komitetui.

NESUTARIA BALERINOS
Leonas Daugėla “Komjauni

mo tiesos" 1983 m. 236 nr. apta
ria dviejų Kauno balerinų nesu
tarimus. .Muzikiniame teatre 
vyr. baletmeistere dirba Irena 
Ribačiauskaitė, o J. Naujalio 
vidurinės meno mokyklos cho
reografijos skyriuje — metodi
ninkė Laisvė Dautartaitė. Sky
rius ruošia baleto šokėjus Mu
zikiniam teatrui. I. Ribačiaus- 
kaitės nuomonė lemiama, pri
imant mokyklos absolventus į 
teatrą. Kadangi jie yra L. Dau
tartaitės auklėtiniai, kartaiš net 
ir atitikdami teatro baleto gru
pės keliamus reikalavimus, teat- 
ran nebūna įsileidžiami. Taip 
atsitiko su gabia absolvente Egle 
Mikulionyte, kuri darbą gavo tik 
Komi autonominėje respubli
koje ir dabar sėkmingai šoka 
muzikiniame Syktyvkaro teat
re. Skaudžiausia, kad choreogra
fijos skyriaus absolventai gau
na nepilną atestatą ir, nepatekę 
į teatrą, jie tiesiog neturi kur 
dėtis. Su tokiu atestatu univer
sitetas jų nepriims. Muzikinio 
teatro direktorius Stasys Domar
kas ir J. Naujalio vidurinės me
no mokyklos vadovas Rimantas 
Šurka teisinosi, kad jiedu nėra 
baleto specialistai. L. Dauge
li pasakoja: “Dėl nuo senų lai
kų iki begalybės nuklydusio I. 
Ribačiauskaitės bei L. Dautar
taitės barnio kenčia ne tik vai
kai. Kenčia ir pedagogai. Daugu
ma choreografijos skyriaus dės
tytojų — teatro baleto.artistai. 
Dėstyti jiems leidžiama tol, kol 
šoka teatre. Baleto šokėjai, kaip 
žinoma, anksti užbaigia sceninę 
veiklą. Tokia šios profesijos spe
cifika. Kad į pensiją išleistas, 
o iš tikro pačiam jėgų žydėjime 
žmdgus galėtų toliau dirbti pe
dagoginį darbą (kalbame apie 
neturinčius aukštojo išsilavini
mo), jis privalo baigti dvimečius 
kursus šalies sostinėje. Čia vėl 
esama sumaišties, ir nemaža da
limi vis dėl to barnio. Lemtin
ga priežastis šiais metais su
trukdė numatytai pasiųsti moky
tis artistei išvažiuoti į Maskvą. 
Kita kandidatūra nepasirūpin
ta. Laikas bėga, kvalifikuotų pe
dagogų trūksta .. .”

1O DIENU
Gegužės 15

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

LIETUVOJE
Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 22 Liepos 3 Rugsėjo 11
Gegužės 29 Liepos 10 Spalio 2
Birželio 26 Liepos 24 Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS r1\ Gegužės 22 Rugsėjo 11
K Liepos 10 Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
a sutvarkant dokumentus iškvietimams
a nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje
a tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

‘ Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

MIRTIES BAUSMĖ
1982 m. lapkričio 26 d. Šiau

liuose buvo užpultas ir nužu
dytas šio miesto vidaus reikalų 
skyriaus inspektorius, krimina
linės pajieškos kpt. Z. Meškaus
kas. Šį nusikaltimą, būdamas 
girtas, padarė A. Vitkus, anks
čiau du kartus baustas už pikty
binį chuliganizmą ir asmeninio 
piliečių turto grobimą. Atlikęs 
bausmes, išvadų nepadarė,. Daž
nai girtaudavo, pažeidinėdavo 
darbo drausmę. Augščiausiasis 
teismas jam paskyrė mirties 
bausmę sušaudant. “Valstiečių 
laikraštyje” sausio 26 d. rašo
ma: “Nusikaltėlio malonės pra
šymas atmestas. Nuosprendis 
įvykdytas”. Nusikaltimo duome
nys neatskleidžiami.

NUBAUDĖ PARDAVĖJĄ
Prokuratūros tarnautojas Juo

zas Puškorius “Komjaunimo tie
soj” sausio 21 d. rašo apie vagi
liaujančios pardavėjos Ginos 
Burneikienės teismą. Kėdainių 
rajono “Šušvės” vartotojų ko
operatyvo parduotuvėje 30 nr. ji 
per aštuonis mėnesius išeikvo
jo 24.359 rublius. Tokį trūkumą 
nustatė revizija. 1971 m. G. Bur
neikienė pradėjo dirbti bufeti
ninke Raseinių visuomeninio 
maitinimo įstaigoje. Po 10 me
tų administracija ją nubaudė už 
prekybos taisyklių pažeidimus. 
G. Burneikienė savo noru nu
traukė darbo sutartį. Išduota 
nepalanki charakteristika, kad 
ji nubausta už prekybos taisyk
lių pažeidimus, užkirto kelius 
į kitas parduotuves. Kurį laiką 
G. Burneikienė niekur nedirbo, 
bet šiltos vietos ją vertė jieško- 
ti 10.000 rublių siekianti skola. 
Ji tada pati pasirašė charakte
ristiką, sekr. E. Visockytė už
dėjo buvusios darbovietės ant
spaudą. G. Burneikienė suklas
tojo direktoriaus ir profsąjun
gos komiteto pirmininko para
šus. Su tuo dokumentu įsidarbi
no “Šušuvės” vartotojų koope
ratyve. Teismas 1983 m. gruo
džio 6 d. ją nuteisė 10 metų lais
vės atėmimo su turto konfiska
vimu. Esą griežta bausmė paskir
ta už visuomeninio turto grobi
mą itin stambiu mastu, už oficia
laus dokumento suklastojimą.

SPAUDOS RŪMAI
Prie Vilniaus Viršuliškių gy

venamojo mikrorajono iškilo 
nauji spaudos rūmai. Dvidešim
ties aukštų pastate atliekami 
vidaus įrengimai. Prie jo yra tri
jų aukštų spaustuvės pastatas — 
36 metrų pločio ir 156 metrų il
gio. Jame jau sumontuotos ir iš
bandytos šešios iš R. Vokietijos 
gautos rotacinės ofseto mašinos, 
kurių kiekviena per valandą ga
lės atspausdinti iki 70.000 eg
zempliorių. Viena mašina jau 
spausdinamas “Valstiečių laik
raštis”, pagaliau susilaukęs ryš
kių nuotraukų. Tą mašiną aptar
nauja 25 metus spaustuvėje dir
bęs J. Davidavičius, naujam dar
bui pasiruošęs pas Rygos spau- 
dinimo meistrus. Jam talkina 
Kęstas Augūnas ir mechanikas 
Algimantas Povilavičius. Šie
met ofsetu bus pradėti spaus
dinti ir kiti laikraščiai, į spau
dos rūmus persikels jų redak
cijos. V. Kst.

iiiwiiniiiiiiiiiiniiiiiii

s“ t VA/ABOte1 
minėįima -koncertą

vasario 26, sekmadienį, Althouse kolegijos auditorijoje 
(Western Rd., London, Ontario). Pradžia — 4 valandą po pietų
Meninę programą atliks solistai Vacys Verikaitis ir Rimas Strimaitis, 

“Pašvaistės”choras, vadovaujamas Ritos Vilienės, 
akompaniatorius Jonas Govėdas -

kviečia atsilankyti į choro rengiamą nuotaikingą, phešgavėninj

KABARETĄ “SILUETAI”
Bus paslaptinga, egzotiška programa, dalyvaujant chorui, solistei Irenai Černienei, 

ir kitoms žvaigždėms su žavingomis dainomis, 
šokiais, puikiais patiekalais ir viliojančiais gėralais

š. m. kovo 3, šeštadienį, ažL-jįįT

Šiluvos šventovės salėje, ęT?®
1440 Dundas St., London, Ontario
Pradžia — 7 vai. vakaro. TSk
Programa, šokiai ir blynai — $8 asmeniui (prie įėjimo). yfxji Ty&j 
Rezervacijos: (519) 685-7456.

S HAMILTON*
KANADOS LIETUVIŲ DIE

NOMS rengti komitetas turėjo jau 
antrą posėdį. Naujai j komitetą 
pakviesti: J. Bajoraitis iždininko 
pareigoms. Ant. Garkūnas — sek
retoriaus ir O. Stasiulis — rūpin
tis liet, evangelikų pamaldomis. 
Jau išnuomotos visos L. dienoms 
salės: penktadienio jaunimo va
karui — Jaunimo C. salė, šešta
dienio susipažinimo vakarui — 
didžioji “Convention” salė, sek
madienio koncertui — Mohawk ko
legijos auditorija. Pamaldoms 
gauta vyskupo katedra. Priimtas 
muz. D. Deksnytės-Powell ir rež. 
E. Kudabienės paruoštas sekma
dienio koncerto projektas. Dar 
neišsiaiškinta dėl-literatūros va
karo, meno parodos ir sportinin
kų dalyvavimo.

“RAMBYNO", naujai pastaty
to lietuviams pensininkams pasta
to, lietuviai neužpildo. Statybos 
komitetas yra priverstas skelb
tis “The Spectator”, pajieškant 
kanadiečių nuomininkų. Valdžios 
potvarkiu, ligi .kovo 1 d. visi pasta
to butai turi būti išnuomoti. Da
bartinį statybos komitetą suda
ro: pirm. A. Jankūnas, B. Pakalniš
kis ir K. Mikšys.

MIRĖ a. a. VLADAS KAŽEMĖ- 
KAS, 1962-63 m. buvęs KLB Hamil
tono apylinkės pirmininku.

f PENSIJĄ vasario 24 d. išeina 
Pijus Pleinys. Darbą turėjo “Gree
ning Donald” vielų gamybos įmo
nėje.

PENSININKŲ KLUBAS vasario 
18. šeštadienį, organizuoja išvyką 
į Kičenerio ledo karnavalą. Jau 
yra užsirašę 44 asmenys. Ekskur
siją organizuoja B. Pakalniškis 
(tel. 527-1028).

L. KLEVAS po operacijos sveiks
ta ir stiprėja Šv. Juozapo ligoni
nėje.

LAIMA IR DIONYZAS STUKAI 
jau trečią kartą tapo seneliais, 
kai jų dukros V. E. Tirilių šeimoj 
sausio 27 d. gimė dukrelė. Jiems 
dukraites dar augina sūnus — Vt. 
R. Stukai ir vyresnė dukra — B. 
R. Pilipavičiai.

A. a. ONA RENGVICIENĖ mirė 
vasario 1 d. Velionė buvo našlė, 
jau ilgus metus nesveikavusi. Gi
liame liūdesyje liko dukra Elena 
Tėvelienė ir Vokietijoj gyvenan
tis sūnus Ričardas. Su evangeliš- 
kom apeigom, kurias-atliko kun. P. 
Dilys ir kun. C. Dickertas, daly
vaujant gausiam būriui hamilto- 
niečių, ji buvo palaidota liet. Šv. 
Jono kapinėse Mississaugoje. K. M.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) (/V.

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

SPORTO KLUBAS “Kovas” kvie
čia jaunučius nuo 6 metų amžiaus, 
berniukus ir mergaites į krepši
nio grupę. Norima sudaryti ko
mandas CYO lygoje kitiems me
tams. Treniruotės bus kiekvieną 
šeštadienį (pradedant kovo 3) 
Westdale gimnazijoje, 700 Main 
St. W. Informacijų teirautis pas 
L. Meškauską 679-4177. Valdyba

METINIAM ZUIKIŲ BALIUI 
oro sąlygos buvo gan palankios, 
tačiau žmonių buvo gerokai ma
žiau negu 200. Sunku suprasti ko
dėl? Kaip ir kasmet, buvo įteiktos 
taurės geriausiems klubo šau
liams, medžiotojams ir žvejams. 
Taurių įteikimą atliko klebonas 
kun. J. Liauba. Šaulių A klasėje 
A. Šimkevičius nusinešė 3 I-sias 
vietas — skraidžių šaudyme nuo 16 
jardų, baudiniame (handy-cap) 
ir iš dvigubų vamzdžių; A. Kontri
mas — II nuo 16 jardų; R. Svitas 
— III ir visas II-ras vietas: bau
diniame, iš dvigubų vamzdžių, 22

Pranešimas “Talkos” nariams
Maloniai pranešame, kad 1984 m. vasario 26, 

sekmadienį, 4 v.p.p., šaukiamas Hamiltono Lie
tuvių Kredito Kooperatyvo “Talka” metinis narių

susirinkimas
Jaunimo Centro salėje, 48 Dundurn St. North, 
Hamilton, Ontario.

Darbotvarkėje — valdybos ir komisijų pranešimai, 
valdomųjų organų rinkimai ir kiti klausimai. Narių regist
racija prasidės 3.00 v.p.p.

Kooperatyvo “Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ............. 6% nekiln. turto pask........... 1O'/4%
santaupas  ..................... 7’/a% asmenines paskolas 12'/?%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas......................7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............91/?% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............ 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo..........9'A% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.............. 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

kai. 3-jų padėčių ir 60 šūvių gu
lom; V. Verbickas — III baudinia
me. B klasėje nuo 16 jardų A. Ši- 
linskis buvo I, P. Zubas — II, o 
baudiniame — I, A. Svilas — III ir 
baudiniame — II, M. Trumpickas 
baudiniame — III. Šaudyme iš dvi
gubų vamzdžių ir 22 kai. iš 3-jų 
padėčių V. Svilas gavo dvi IlI-čias 
vietas. B. Savickas iš 22 kai. 3-jų 
padėčių ir 60 šūvių gulom užėmė 
abi I-mas vietas, A. Jankauskas 
buvo III 60 šūvių gulom.

Medžiotojų laimėtojai buvo nu
statyti pagal taškų sistemą: I — M. 
Jonikas, II — E. Gocentas ir III — 
V. Svilas. Uždidžiausiąešerį(bass) 
gavo taurę J. Rybis, už upėtakį 
(lake-trout) M. Jonikas ir už lyde
kaitę (pickerel) —jj. Svilas.

Meninėje dalyje pasirodė To
ronto Lietuvių namų moterų dai
nos grupė su muzikos vadove D. 
Deksnyte. Balsingos ponios pa
dainavo eilę gražių lietuviškų 
dainų. Publika išprašė ir priedo. 
Svečiai, pasivaišinę šilta vakarie
ne, įsijungė į smagius šokius.

Klubo valdyba yra dėkinga 
tiems, kurie prisidėjo finansine 
ar talkos parama. S. Petkevičie- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

; JA Valstybės
- Prez. Antano Smetonos 40 me- 
' tų mirties sukakties minėjimą
‘ Los Angeles lietuviams sausio 8
, d. surengė Amerikos lietuvių
. tautinės sąjungos vietinis sky-
< rius ir korporacijos “Neo-Li-
' tuania” skyrius. Minėjimas pra

dėtas pamaldomis Šv. Kazimiero 
parapijos šventovėje, velionies 
atminimui skirtu prel. V. Bartuš- 
kos pamokslu. Mišių metu giedo
jo kompoz. B. Budriūno vadovau
jamas parapijos choras, solistai
J. Čekanauskienė ir R. Dabšys. 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos vietinio skyriaus pirm. 
Rūta Šakienė pradėjo akademi
nę dalį parapijos salėje, primin
dama prieš porą savaičių miru
sį Lietuvos diplomatijos šefą 
Stasį Lozoraitį, paprašydama 
jį pagerbti tylos minute. Pagrin
diniu kalbėtoju buvo pakvies
tas Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas, skaitęs 
paskaitą apie A. Smetonos jau
nystės dienas^ jo įsijungimą po- 
litikon, išrinkimą pirmuoju Lie
tuvos prezidentu. Buvo rodomas 
atnaujintas dokumentinis fil
mas apie prez. A. Smetonos gy
venimą nepriklausomoje Lietu
voje, išeivijoje, jo tragišką mir
tį, laidotuves Klivlande. Ofi
cialioji dalis užbaigta Tautos 
himnu. Neoficialioji buvo tęsia
ma pietumis Tautinių namų sa
lėje.

Dešimtosios gen. Povilo Ple
chavičiaus mirties metinės pa
minėtos Čikagoje 1983 m. gruo
džio 17 d. Tėvų jėzuitų koply
čioje Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. J. Borevičius, SJ. 
Giedojo solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Prie Laisvės 
kovų paminklo gėlių vainikus 
padėjo ramovėnai ir neolitua- 
nai. Jaunimo centro kavinėje 
kalbėjo generalinio štabo pik.
K. Dabulevičius, ramovėnų sky
riaus pirm. K. Juškaitis, biru- 
tiečių atstovė E. Diminskienė, 
neolituanų atstovas M. Valiu
kėnas. Jie visi prisiminė velio
nį kaip ryžtingą Karį, įsteigusį 
vokiečių sužlugdytą Vietinę 
rinktinę, atsidūrusį Salaspilio 
koncentracijos stovykloje. At
vykęs į JAV 1949 m., jis priklau
sė lietuvių karių veteranų “Ra
movės” steigėjų gretoms, buvo 
ilgamečiu centro valdybos pir
mininku.

Aldona Kepalaitė, Niujorke 
gyvenanti pianistė, pakviesta 
vargonininkės pareigoms Auš
ros Vartų lietuvių parapijoje. Ji 
intesyviai dirba su Lietuvos vy
čių XII kuopos komitetu, ruošda
masi Vasario 16 ir šv. Kazimiero 
sukakties minėjimams.

Pirmosios smuikininko Izido
riaus Vasyliūno mirties metinės 
sausio 22 d. paminėtos Bostone, 
Šv. Petro lietuvių parapijoje. 
Jam buvo skirtos Mišios švento
vėje. Pamaldose giedojo sol. B. 
Povilavičius. Parapijos salėje 
apie muzikinę velioniės veiklą 
kalbėjo kompoz. Jeronimas Ka
činskas, meninę dalį atliko sol. 
B. Povilavičius.

Australija
Australijos lietuvių fondas su

silaukė stambaus apie $30.000 
testamentinio palikimo iš per
nai Melburne mirusio Napoleo
no Butkūno. Testamento vykdy
tojas Jurgis Rūbas jau įteikė 
du čekius — $1.000 ir $22.797,06. 
Pirmasis yra skirtas kaip pre
mija autoriui už leidinį apie 
Australijos lietuvius. Fondas 
į bendrą savo, sąskaitą įtraukė 
antrąjį čekį. Jam taipgi palik
ta 3 akrai miško NSW valstijoje. 
Testamentą tvarkančio advoka
to nuomone, tas miškas dabar 
yra vertas apie $7.500.

Adelaidės lietuviai džiaugia
si Danute Baltutyte, išvykusią 
vieneriems metams į Vasarių 16 
gimnaziją geriau pramokti lietu
vių kalbos. Ji yra baigusi Šv. Ka
zimiero mokyklą, studijavusi li
tuanistiniuose kursuose. Sėk
mingai baigusi vietinę gimnazi
ją, priimta universitetan, stu
dijas nutarė atidėti vieneriems 
metams. Išleistuvės jai sureng
tos Adelaidės lietuvių katalikų 
centro salėje sausio 13 d. Su 
veiklia bei ryžtinga lietuvaite 
atsisveikino organizacijų atsto
vai. Tėvai bei artimųjų būrelis 
ją V. Vokietijon išlydėjo sau
sio 14 d.
Izraelis

Lietuvos Helsinkio grupės 
narys-steigėjas Eitanas Finkel- 
šteinas 1983 m. gruodžio vidury
je su šeima buvo išleistas iš So
vietų Sąjungos ir įsikūrė Izrae
lyje, kur jis visada norėjo gy
venti. Daugiau duomenų apie šį 
žydų kilmės veikėją “Drauge” 
pateikia anksčiau iš okupuotos 
Lietuvos išvykęs Tomas Venclo
va. Esą E. Finkelšteinas iš Lie
tuvos Helsinkio grupės pasitrau

kė prieš porą metų dėl rimtos 
priežasties, kurios dar negali
ma skelbti. Ji neturi nieko bend
ro su bailumu ar savanaudišku
mu, nors teisės išvykti Izraelin 
jis siekė daugiau kaip 10 metų. 
E. Finkelšteino vaidmuo Lietu
vos Helsinkio grupėje buvo 
ypač svarbus, nes jis gerai pa
žino dr. A. Sacharovą, padėjo 
palaikyti ryšius su juo. T. Venc
lova taipgi pabrėžia faktą, kad 
E. Finkelšteino įsijungimas 
Helsinkio grupėn simboliškai 
tapo bendra lietuvių ir žydų 
kova už žmogaus teises. T. Venc
lova reiškia viltį, kad E. Finkel
šteinas ir dabar bendradarbiaus 
su lietuviais bei jų spauda. Savo 
laiku jis buvo atsiuntęs straips
nį apie dabartinę būklę Lietu
voje, pasirašyta savo pavarde, 
atspausdintą Čikagos “Akira
čiuose”.
Britanija

Mančesterio lietuvių klubas 
metinį savo narių susirinkimą 
sušaukė sausio 8 d. Nauja valdy
ba nebuvo renkama, nes ji jhu 
išrinkta prieš pusmetį. Valdy
bai ir revizijos komisijai pada
rius pranešimus, priimta sąma
ta 1984 m., turėsianti didelių 
nuostolių. Kaltė tenka narių su
mažėjimui; daug jų mirė, dalis 
tapo pensininkais, kiti liko be 
darbo. Sumažėjo ir lankytojų 
skaičius, o be jų sunku verstis. 
Nutarta jieškoti priemonių lan
kytojų skaičiui padidinti.

A. a. Benediktas Žebelys sau
sio 2'd. mirė senelių slaugos Ra
muose Mančesteryje. Velionis 
gimė 1921 m. rugpjūčio 28 d. ūki
ninkų šeimoje Tauragės apskr. 
Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. 
ir atsidūrė Danijoje, iš kurios 
1948 m. atvyko Anglijon. Dirbo 
žemės ūkyje, ilgą laiką sirgo, 
ketverius metus praleido sene
lių globos namuose. Buvo vien
gungis, tad juo rūpinosi brolis 
Alfonsas. Lietuviškoje veiklo
je nedalyvavo. Palaidotas sau
sio 11 d. Mostono kapinių lietu
vių skyriuje prie Aušros Vartų 
paminklo. Mišias kapinių koply
čioje laikė kan. V. Kamaitis, 
pamoksle apibūdindamas velio- 
niesk nueitą kelią. Laidotuvėse 
susilaukta 43 dalyvių.

Italija
Kovo 4, šv. Kazimiero dieną, 

jo 500 metų.sukakties proga Mi-| 
šias Šv. Petro bazilikoje aukos 
popiežius Jonas-Paulius II, asis
tuojamas tik lietuvių vyskupų ir 
kunigų. Tos Mišios skiriamos tik 
lietuviams, jiems bus skirtas ir 
pamokslas.

Vokietija
Kalėdų eglutė Miuncheno lie

tuviukams buvo surengta sausio 
5 d. Jos ruoša pasirūpino litua-, 
nistinė mokyklėlė, vienintelė 
visoje V. Vokietijoje. Buvo per
skaitytas BALFo pirm. M. Rudie
nės laiškas su Sveikinimais. Ka
lėdų senelį su BALFo parūpin
tomis dovanomis suvaidino Aid. 
Broland iš Švedijos. Senelį mo
kinių vardu pasveikino Viktutė 
Čeginskaitė, buvo suvaidinta 
“Sniego malūno” pasaka, reži
suota mokytojos Vidos Girniu- 
vienės. Deklamacijų bei muzi
kos programėlę taip pat atliko 
mokiniai. Po programėlės buvo, 
padengtas Kūčių stalas, pasi
melsta ir pagiedota. Visus daly
vius pasveikino VLB Miuncheno 
apylinkės valdybos pirm. R. Her
manas. Po to — vaišės ir vaikų 
žaidimai su gautais žaislais.

Lenkija i
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos Štetino ratelis Va
sario 16 paminės vasario 19, sek
madienį. Ratelio pastangų dėka 
Šv. Jono Krikštytojo bazilikoje 
bus lietuviškos Mišios, pirmą 
kartą skambės lietuviškos gies
mės. Mišias atnašaus kan. Alfon
sas Jurkevičius, asistuoja
mas iš Barčevo atvykuskio kun. 
Broniaus Kuculio.

LVKD centro valdybos leidžia
ma “Aušra” 1983 m. užbaigė 4 
(63) nr. Savo žodyje redakcija 
pabrėžia, kad pagrindinis jos 
dėmesys visuose keturiuose 1983 
m. numeriuose teko dviem su
kaktim: Rytprūsiuose leistus 
“Aušros” šimtmečiui ir Dariaus- 
Girėno skrydžio per Atlantą bei 
jų tragiškos mirties penkiasde
šimtmečiui. Tolimesnieji “Auš
ros” numeriai bus skirti kitoms 
problemoms — lietuviškų vardų 
klausimui, lietuvių kalbos moky
mo tobulinimui. Neišspręsta 
lieka ir pačios “Aušros” proble
ma. Leidykla nedaro kliūčių ją 
paversti mėnesiniu žurnalu, ta
čiau tokį žurnalą atsisako spaus
dinti spaustuvė, neturinti spaus
tuvininkų, bent kiek mokančių 
lietuvių kalbą. Redakčijos 
pastangos įdarbinti Baltstogės 
spaustuvėje porą Punsko gimna
zijos absolventų lig šiol buvo 
nesėkmingos.



Išeivijos jaunimas...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

barties realybę — lig šiol nu
eitas kelias nebūtinai tęsti
nas ateityje, galbūt turime re
formuoti savo veiklą ir padary
ti ją veiksmingesne.

Tačiau, norėdami spręsti 
problemą iš pagrindą, turime 
svarstyti dalykus nuo pradžios, 
o ne nuo galo. Tvirtinimas, kad 
lig šiol nebuvo rimtai dirba
ma politinėje srityje, teisin
gas. Tvirtinimas, kad ateityje 
turime atkreipti labai didelį 
dėmesį į ją, yra neabejotinas, 
tačiau tai nereiškia, kad dėl to 
turime silpninti savo lietuvy
bės išlaikymo pastangas. Prie
šingai, visi sutinkame, kad lie
tuviška veikla po truputį silp
nėja. Tai tik liudija, kad pa
stangos buvo milžiniškos, ta
čiau nepakankamos.

Siūlymas nukreipti visą savo 
dėmesį ir darbą tik į politinę 
veiklą tikrai veda į galutinį 
mūsą nutautėjimą per labai 
trumpą laiką. O juk negalime 
būti naivūs. Turime pasirengti 
ilgai, kantriai kovai, kuri gali 
užsitęsti ne tik penkerius ar 
dešimt metų, bet gal net dvide
šimt ar daugiau.

Minėjau, kad turime spręsti 
problemą nuo pradžios, o ne 
nuo galo. Taigi tik gerai susi
pratęs jaunimas su stipriais 
lietuvybės pagrindais norės ir 
pagaliau dirbs politinį darbą 
Lietuvos laisvės kovoje. Jei 
tokių nebus, tai nebus ir kas 
dirbtų tą darbą. Dėlto teigi
mas, jog jau laikas imtis “prak
tiškesnių užsimojimų”, galioja 
tik tol, kol sustiprinsime 
savo lietuvybės išlaikymo dar
bą.

Pagrindinė atrama
Pagaliau prieinu išvadą: 

kaip bet kurios tautos ar bend
ruomenės branduolys yra šei
ma, taip ir mūsų bendruome
nės branduolys yra lietuviš
koji šeima, joje sudarytos są
lygos naujajam nariui atrasti 
savo vietą.

Nenoriu tuo pasakyti, kad 
mišrioje šeimoje būtų neįma
noma išlaikyti lietuvišką dva
sią ir ją perduoti vaikams. 
Dažnai žmogus, gyvenantis su 
skirtingos kultūros ir tauty
bės asmeniu, daugiau įverti
na ir turi progos pažinti sa
vąją kultūrą. Tačiau sunku
mai lieka sunkumais, ir šiuo 
atveju jie yra didesni.

Tai suprasdami mūsų tėvai 
stengėsi sudaryti mums geriau
sias sąlygas įaugti ir įsijungti 
į lietuviškąją bendruomenę, 
kad vėliau ir mes, sekdami jų 
pavyzdžiu, tą patį bandytu- 
mėm daryti savo šeimose. Tai 
pats svarbiausias ir reikšmin
giausias momentas išeivijos 
lietuvių gyvenime, kuris to
kiu pasiliks kiekvienoje atei
nančioje kartoje. Mes turime 
tai pilnai suprasti, jei nori
me išlikti vienybėje su kovo
jančia tauta.

Ryžkimės veikti
Kova nėra tik tiesioginė 

pasipriešinimo akcija su 
ginklu ar plunksna prieš oku
pantą. Kova lygiai svarbi ir 
reikalinga yra ta, kurios stip
riausias ginklas yra pasiry
žimas ir begalinė kantrybė. 
Nieks mums pasaulyje netikės 
ir nepadės, jei neįrodysime, 
kad norime būti lietuviais, 
kad didžiuojamės esą lietu
viai ir gerbiam savo tėvynę.

Apie tai byloja ir šio mūsų 
jau penktojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso veda
moji mintis: “Suprask iš kur 
kilęs, kad žinotum kas esi, 
kad žinotum kur eiti”.

Daytona B e ach, Florida
Baigiami statyti “/V tin n tie Seilins ’ ’ 

(Condominium-Townhouse).
Kiekvienas su keturiais balkonais, dviejų automobilių garažu ir dideliais 
kambariais. Iš vienos pusės skersai gatvę matyti nepaprastai gražus 
vaizdas į jūrą, o iš kitos pusės balkonų matyti visas Halifax 

upės slėnis. Kaina prieinama.
3764 South Atlantic Ave., Daytona Beach, Fla. 32019, USA 

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904) 761-5671 arba 
Čikagoje (312) 425-7160.

Suprasdami dabartį, jos po
zityvią ir negatyvią įtaką 
mums, lengviau galėsime iš
likti vienybėje su kovojančia 
tauta. Nepagailėkime pastan
gų susipažinti su Lietuva ir 
su jos nueitu keliu nuo okupa
cijos pradžios.

Turime pagaliau pajėgti žiū
rėti į Lietuvą kaip žiūrime į 
kitas valstybes, t.y. į apčiuo
piamą tikrovę, prie kurios ga
lime prieiti. Turime nustoti 
žiūrėti į Lietuvą kaip per mig
lą ar tamsius akinius, rodan
čius, kad Lietuva yra mums tik 
buvusi graži pasaka ar kraš
tas, apie kurį kalba tiktai 
gražūs mūsų tėvų prisimini
mai, poezija, dainos.

Atkelkime vartus
Lietuva yra gyva, kaip ir bet 

kuri kita laisva tauta, nors so
vietinis okupantas stengiasi iš
naikinti visokiausiais meto
dais visa, kas brangu lietuviui. 
Tai jam nepasisekė ir nepasi
seks. Tai liudija augantis po
grindinės spaudos leidinių 
skaičius, kurių esama jau net 
penkiolika. Juose lietuvis, 
nepaisydamas pavojų, mums 
kartoja: Lietuva yra gyva!

Priartėkime prie jos, atida
rykime tuos vartus, kuriais 
uždarome Lietuvą ir lietuvius, 
lyg jie būtų kaltininkai da
bartinės padėties. Tie vartai 
dažnai pasidaro sunkesni ir 
didesni, negu paties okupan
to geležinė ranka galėtų juos 
nukalti.

Negalime paneigti, jog vis 
dažniau mūsų lietuvių išeivi
jos spaudoje yra iškeliamos 
Lietuvos problemos, laimėji
mai ir pogrindžio pastangos. 
Stenkimės platinti pogrindžio 
spaudą ir paremti tuos, kurie 
atlieka šį darbą, kad jis pa
siektų savo tikslą, būtent, in
formuoti ne tik išeivijos lie
tuvius, bet ir pasaulio visuo
menę. Supažindinkime jauni
mą nuo pat vaikystės su pogrin-. 
džio spaudos leidiniais, su 
jų mintimis, jų rašymo būdais, 
tikslais.

Tai reikėtų daryti ne sun
kių paskaitų pavidalu, o pa
prastu atpasakojimo bųdu sto; 
vykiose, šeštadieninėse mo
kyklose. Pajutus, kad Lietu
va nėra mitas, kad ji yra gyva, 
kovojanti, — lengviau bus ir 
patiems apsispręsti už ją ko
voti.

Pagaliau, jei norime dekla
ruoti, kad esame vienybėje su 
kovojančia Lietuva, turime 
įrodyti, jog mums rūpi jos da
bartis, jos sunkumai ir jos lai-, 
mėjimai. Turime daug būdų 
palaikyti glaudesnius ryšius 
su Lietuva. Tad panaudokime 
juos ir nepasiduokime pesi
mizmui ar negatyviai kritikai. 
Panaudokime ir mes puolamą
ją taktiką prieš rusus, kaip 
jie ją naudoja prieš mus. Ne
pamirškime: nors mūsų ir Lie
tuvos kovos laukas bei meto
dai skiriasi, tikslas yra tas 
pats.

Ir baigdamas pacituosiu “Si
biro tremtinių dainos” du pos
melius.

. .. Lyg pakąstas žiedas rudenio 
šalną,

ilgisi jaunystė laisvės ir dainų. 
Lyg tyli paguoda atskrenda 

malda
ir gaivina širdį alpstančią tada.
Kas, kad man paskirta 

tremtinio dalis
Sibiras, Uralas, tolima šalis. 
Aš sugrįšiu laisvėn tėviškės 

keliu,
ir tave myluosiu, taip karštai 

tikiu!
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Sv. Kazimiero - EWE KITCĖT 
Lietuvos globėjo 3 VEIi 1 E
Winnipeg©, Manitoboje, rengiama š.m. kovo 11, sekmadienį, 
minint šio šventojo 500 metų mirties sukaktį.
PROGRAMA:
10 v. r. Mišios, atnašaujamos arki
vyskupijos kanclerio kunigo M. Moore, 
Sv. Kazimiero šventovėje
11 V. r. Mišios, atnašaujamos J. E. 
arkivyskupo A. Exnerio. Per abejas 
Mišias giedos sol. V. Verikaitis, akom
panuojamas muz. J. Govėdo

Po pamaldų - koncertas 
parapijos salėje, kurio programą atliks 
sol. V. Verikaitis ir akom p. J. G o veda s 
iš Toronto; pietūs ir arkivyskupo A. 
Exnerio Žodis. Koncertas ir pietūs - $20 
asmeniui. Registruotis iki vasario 26 d.
Šventę rengia ir visus dalyvauti kviečia - 
klebonas kun. J. Bertašius ir Šv. Kazimiero 
parapijos komitetas

AfA 
POVILUI VINDAŠIUI

« mirus,
jo žmoną EMILIJĄ, dukrą VIRGINIJĄ, sūnus - PAULIŲ 
ir ALFONSĄ su šeimomis, seserį, brolius, kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Paulina Sadauskaitė
Jungtinės Amerikos Valstybės Natalija Navickienė

Otavos arkivyskupas J. A. PLOURDE, laikęs pamaldas tautinėj grupėm miesto bazilikoje 1984 m. sausio 8 d. 
Kairėje — RIMA RADŽIŪTĖ, dešinėje — RASA JURKUTĖ. Jos įteikė lietuvių dovanas Nuotr. J. V. Danio

AfA 
JONUI VALAIČIUI

mirus,
jo dukrai ALDONAI, sūnums — JURGIUI ir JONUI su 
šeimomis, seseriai MAGDELEI, broliui JUOZUI su 
šeimomis ir a. a. brolio KAZIO šeimai reiškiame gilią 
užuojautą-

Vitalija Giriūnienė ir šeima

AfA 
VALENTINUI VALAIČIUI

mirus Lietuvoje, 
jo brolius FELIKSĄ su šeima ir JONĄ Čikagoje bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

V. Grikietis

Ottawa, Ontario
NAUJA VALDYBA. 1983 spalio 

23 d. įvykusiame susirinkime, ne
sutikus buvusiai valdybai tęsti 
savo kadencijos antrus metus, 
nebuvo galima išrinkti naujos 
valdybos, nes nominacijų komi
sija negalėjo surasti norinčių 
kandidatuoti. Mažosiose apylin
kėse tokia krizė ne naujiena, nors 
Otavoje jau gana daug metų nebu
vo tokio atsitikimo, kad išrinkto
ji revizijos komisija, kartu einan
ti nominacijų komisijos parei
gas, nesurastų pakankamai kandi
datų. Rinkimus atidėjus vienam 
mėnesiui, susidarė reikiamas 
skaičius kandidatų ir 1983 m. lap
kričio 27 d. išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Juozas Danys, ižd. Pet
ras Jurgutis, sekr. Vytautas Tre
čiokas, nariai — Vytautas Radžius 
ir Gintautas Mitalas.

Į parapijos-misijos komitetą 
išrinkti: pirm. Kazimieras Gudžiū
nas, sekr. Danutė Danienė, ižd. 
Kazė Povilonienė.

KALĖDINĖ EGLUTĖ buvo su
rengta gruodžio 18 d. Programą 
atliko šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir dainos vienetas “Ra
munėlės”. Šeštadieninė mokykla 
veikia su 8 mokiniais: mokyklos 
vedėja yra Alė Paškevičienė, jai 
padeda Rima Radžiūtė, dirbanti 
su jauniausiais. Pamaldas laikė 
svečias iš Montrealio kun. Stasys 
Kulbis, SJ.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ su
ruošė apylinkės valdyba, nes šiais 
metais atsirado pakankamas skai
čius norinčių tokio bendro ren
ginio. Sutikimas įvyko Kazės ir 
Algio Povilonių sodyboje (Rich- 
monde, apie 30 km nuo Otavos). 
Pobūvio vaišių organizavimui va
dovavo K. Povilonienė, N. Trečio
kienė, A. Morkūnienė ir S. Danai- 
tienė. Pobūvis vyko labai jaukio
je ir linksmoje nuotaikoje, todėl 
pradėta skirstytis tik 4 v.r. Svei
kinimus ir linkėjimus išreiškė J. V. 
Danys, apylinkės pirmininkas, ir 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, misi
jos klebonas.

PRANEŠIMUS IŠ JAUNIMO 
KONGRESO padarė Otavos atsto
vės — Vida Balsevičiūtė ir Juli
ja Mitalaitė, Otavos universiteto 
studentės. Pradžioje perskaitė 
laišką iš Lietuvos kongresui, ku
rio mintys buvo sekamos viso 
kongreso metu. Sklandžiai papasa
kojo apie atidarymą Čikagoje, 
stovyklą Oberlin kolegijoje. Ohio, 
studijų dienas Trento universi
tete, Ontario, atsilankymus To
ronte, Otavoje ir Montrealyje. 
Viskas labai patiko, bet labiau
siai — studijų dienos Trento uni
versitete dėl savo rimtos ir pla
ningos programos, galimumo ma
žesniame skaičiuje susitikti su 
atstovais iš įvairių kraštų. Bet 
taip pat jausta, kad programa 
Trente buvo perkrauta. Paskuti
nėmis dienomis posėdžiai irdisku- 
sijos užtruko iki ankstyvo ryto. 
Tuo tarpu Oberlin stovykloje pro
gramos vykdymas buvo per laisvas. 
Pranešėjos atsakė į keletą paklau
simų ir smulkiau paaiškino rodo
mas skaidres iš įvairių vietų. J.V.D.

Lietuviai tautybių pamaldose

AfA 
VINCUI AUGAIČIUI

Lietuvoje mirus,
jo brolį PRANĄ su šeima, seserį ELZBIETĄ VALAN- 
TIEJIENĘ su vyru ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Edita ir Edmundas Miliauskai

OTTAWA, ONT. Jau antri 
metai Otavos arkivyskupas J. 
A. Plourde laikė tautybių pa
maldas miesto bazilikoje 1984 
m. sausio 8 d. Iš 19 Otavoje 
esančių tautinių,katalikų gru
pių (keturios turį parapijas, 
kitos tik misijas) pamaldose 
aktyviai dalyvavo dešimt. Iš
kilmingoms arkivysk. Plourde 
laikomoms pamaldoms asista
vo 14 kunigų, jų tarpe ir kun. 
dr. V- Skilandžiūnas, Otavos 
lietuvių katalikų misijos kape
lionas.

Pamoksle arkivyskupas vi
sus sveikino kaip vieną šeimą. 
Šios pamaldos rengiamos Tri
jų karalių šventėje, taigi pri
mena tą dieną, kai Kristaus 
pasveikinti atėjo žmonių atsto
vai iš įvairių kraštų. Visi trokš
tame ir siekiame taikos, bet 
tai nereiškia savo principų at
sižadėjimo. Arkivyskupas pil
nai įsitikinęs, kad pasaulio 
likimas yra Aukščiausiojo, o

Rochester, New York
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS PA

RODA. Balandžio 12-21 d.d. "Sib
ley’s Ward Gallery”, IV aukšte, 
įvyks dail. Anastazijos Tamošai
tienės kilimų, tautinių juostų ir 
drabužių paroda. Globėjas — “Sib
ley’s” krautuvių bendrovė, viena 
didžiausių Ročesterio mieste ir 
jo priemiesčiuose. Čia bus išsta
tyti įvairaus dydžio 25 lietuviškų 
ornamentų kilimai, tautiniai dra
bužiai ir juostos. Tai A. Tamošai
tienės kūryba.

Atidarymas įvyks balandžio 12 
d. vakare. Meninę programą atliks 
taut, šokių grupės “Lazdynas” šo
kėjai, Vadovaujami Jadvygos Re- 
ginienės. O po to — “Sibley’s” vy
nas ir kiti skanumynai bei lietu
vių moterų tortai. Parodos metu 
A. Tamošaitienė parodys juostų 
audimo ir velykinių margučių da
žymo meną.

Parodos organizatoriai ir glo
bėjai — “Lazdyno” komitetas: 
pirm. Jadvyga Reginienė, nariai 
— Juozas ir Liucija Laukaičiai, 
Vytis Lelis, Marija Stankienė, 
Vladė Sabalienė, mokyt. Birutė 
Litvinienė ir Glorija Zlotkienė.

Reikia tikėtis, kad šią retą pa
rodą pasistengs pamatyti ne tik 
Ročesterio, bet ir apylinkės lie
tuviai. VI. Sabalienė

Juno Beach, Florida
TORONTIEČIŲ KONCERTAS. 

Sausio 7 d. Palm Beach Lietuvių 
pensininkų klubas surengė kon
certą. kurio programą atliko To
ronto Lietuvių namų moterų dai
nos sekstetas, vadovaujamas Da
rijos Deksnytės. Tai buvo lietuviš
kų dainų ir deklamacijų pynė, ku
ri labai maloniai nuteikė klausy
tojus. Kiekviena daina ir deklama
cija buvo palydėta gausiais ploji- 

ne žmonių rankose. Priminė, 
kad kai kurių dalyvių tėvų že
mėje nėra pilnos laisvės savo 
tikėjimui išpažinti.

Pamaldos praėjo iškilmingai 
ir sklandžiai, buvo daug gie
dama kartu visų 500 susirinku
siųjų. Iškilus momentas buvo 
tautybių atstovų (apsirengu
sių tautiniais drabužiais) pro
cesija, nešanti simbolines do
vanas, kaip kad trys karaliai 
atnešė Kristui į Betliejų.

Lietuvių misijoš ir Bendruo
menės simbolines dovanas 
įteikė Rima Radžiūtė ir Rasa 
Jurkutė. Įteikta šventinė tau
tinė juosta, knyga “Catholiques 
de Lituanie” ir adresas, kuria
me įrašyta, kad šiais metais 
lietuviai švenčia 500 metų su
kaktį nuo šv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo, mirties, ir lais
vame pasaulyje esantieji lietu
viai melsis už pavergtus savo 
seseris ir brolius Lietuvoje.

J.V. Danys

Po sunkios ligos mirus

KĘSTUI DUMČIUI,
liūdesyje likusią žmoną ir šeimą, motiną, seseris - 
BIRUTĘ STONKIENĘ, GENOVAITĘ BREICHMANIE- 
NĘ ir jų šeimas, gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Gr. J. Kažemėkai
1 ? su šeima r ‘'

Mylimam broliui AfA
KĘSTUČIUI DUMČIUI

Amerikoje mirus,
Hamiltono “Gyvataro” tautinių šokių vadovę 
bei mokytoją GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime-

Hamiltono "Gyvataro” šokėjai 
ir tėvų komitetas

mais. Koncerte dalyvavo per 100 
klausytojų. Koncertui pasibai
gus, padėkos žodį tarė Lietuvių 
pensininkų klubo vicepirm. V. 
Jocas, o V. Garmienė įteikė dai
nininkėms gėles. Sekstetą sudaro: 
Ada Jucienė, Valė Siminkevičie- 
nė, Aldona Jankaitienė, Laima 
Mačiūnienė, Aldona Skilandžiū- 
nienė, Danutė Dargienė ir vado- 
vė-pianistė Darija Deksnytė.

Mes visi šios kolonijos lietu
viai reiškiame joms didžią padė
ką. nes turėjome progą pasigėrėti 
ir pasidžiaugti šiuo gražiu kon
certu. B. J.

St. Petersburg, Florida
“ŽIBINTO” VAIDINIMAS. įvy

kęs š.m. sausio 19 d. lietuvių klu
bo salėje, gražiai pasisekė. Buvo 
suvaidinta A. Kairio 3 veiksmų ko
medija “Testamentas”. Aktoriai 
savo vaidmenis atliko gerai, ir 
žiūrovai turėjo daug skanaus juo
ko. Vaidino: E. Krasauskienė, Ir. 
Kusinskienė, A. Kusinskis, A. Mu- 
šiūnienė, V. Račkauskas, St. Sta- 
ponkienė, A. Ulbinas. S. Vaškienė 
ir St. Vaškys. Režisorė Dalila 
Mackialienė parodė daug pasi
šventimo, repeticijoms atvykdama 
net iš Ormond Beach, kuris yra 
rytiniame Floridos pakraštyje.

Pirmą kartą minėta A. Kairio 
komedija St. Petersburge buvo 
suvaidinta 1983 m. gegužės 3 d. Be 
to, “Žibintas” dalyvavo ir Čikago
je Vl-jame teatro festivalyje su 
šiuo vaidinimu, kur aktorius A. 
Ulbinas buvo apdovanotas žyme
niu, o žiūrovai turėjo daug juoko.

S. J.

AfA 
ALFONSUI SIMONAVIČIUI

• mirus, 
žmoną ELZĘ, sūnų ALGĮ su šeima ir visus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Toronto skautininkai ir 
skautininkės

AfA 
ALFONSUI SIMONAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, 
giliame liūdesyje likusią žmoną skautininką ELZĘ su 
šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime- '

Toronto "Šatrijos" tuntas

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

AfA 
ALFONSUI SIMONAVIČIUI

mirus,

žmonai ELZBIETAI, sūnui ALGIUI, marčiai 
NIJOLEI ir jų artimiesiems reiškiu nuoširdžią 
užuojautą-

J. Žaliaduonis
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V. Vokietijos laikraštis “Die Welt” paskelbė šį žemėlapį, kuriame matyti 
Sov. Sąjungos išdėstytos raketos Baltijos kraštuose, orauosčiai, tanky 
bazės, uždraustos zonos. Raketos pažymėtos piramidiniu trikampiu

Aukos Tautos fondui Toronte
1983 metų aukotojų sąrašas 11 numeris

$2,000: S. Povilenskis; $255: A. 
Firavičius: $250: dr. A. Saikus, G. 
M. Šernas; $200: Algirdas Bane- 
lis, A. a. S. Jagėla, Leonas Kirki- 
lis, R. Nemunas, dr. J. M. Uleckai; 
$150: dr. G. B. Bijūnas, J. Margis, 
Al. Rūta; $125: S. Savičius; $110: 
P. Šturmas.

$100: M. Abromaitis, K. Baltra- 
maitis, G. D. Bėrius, V. J. Demikis,
D. K., V. Endzelis, P. B. Jankaus
kai, E. Kelmelis, V. Lukas, B. Mac
kevičius, V. Melnykas, A. G. Pace- 
vičius, A. R. Pacevičius, B. Pakš
tas, A. P., A. Poškus, A. D. Puteris,
J. Rukša, B. Sakalas, R. D. Sonda, 
H. Šiaurys, A. Urbonas, A. S. Vis- 
kontai.

$75: Dr. Slivinskas; $60: S. Ba- 
rančiukas.

$50: A. O. Anskis, E. Barakaus- 
kas, F. Barzdžius, B. D., P. Gaide
lis, J. Gipas, S. Girčienė, V. Jan
kaitis, J. Kablys, R. Karka, S. Kuz
mickas, V. Lackus, J. N., A. J. Rin- 
kūnai, B. Romeika, E. Vaičekaus
kas, V. Žakas.

$40: B. Savickas; $30: A. Artič- 
konis, A. V. Bajorinas, S. Gudai
tis, V. Gudaitis, P. Guobys, O. Juo- 
dišius, E. A. Mačiulaičiai, L. V. 
Morkūnas, S. Rukša, B. Sergautis,
S. A. Šergalis, J. Usvaltas, B. Vit
kus. z

$25: U. Bleizgienė, A. D. Dick
son, J. Dičpetris, H. Duliūnas, V. 
Gumauskas, M. Kojelis, R. Kyman
tas, Aug. Kuolas, K. Lembertas, 
V. Matulevičius, G. Maurušaitis, 
O. Walter Mikšys, A. J. Raudys,
K. P. Raudys, A. Remeikis, R. P.
T. , E. Spudas, V. Šadreika, Šiliai, 
M. E. Zabulioniai.

$20: L. Alekna, K. Augaitis, J. 
Bacevičius, F. Barauskas, K. V. 
Balsys, V. G. Balsys, V. D. Bigaus- 
kas, B. L., A. Bliūdžius, M. Briedi- 
kis, J. Budnikas, A. Čepaitis, W. 
G. Dyer, J. Gataveckas, P. Imbra- 
sas, S. Jakubauskas, J. Juodikis, 
K. M. Juzumai, S. Jokūbynas, V. 
Karnilavičius, B. Kriaučeliūnas, 
A. Kuolas, P. L. Lapinskas, J. Le- 
lis, J. Mažeika, M. Meiliūnas, V. 
Nakrošius, J. Nešukaitis, J. Paže- 
meckas, D. Pettae, V. Pevcevičius, 
O. Reinart, B. Rickevičius, J. Sa
baliauskas, P. Šimkus, P. Šernas, 
Šiliai, F. Timukas, A. Vaičiūnas,
A. Vaičiūnienė, A. Vasiliauskas, 
V. Vaškelis, M. Vitartaitė, A. Za- 
lagėnas, A. Zarembaitė, M. Zub- 
rickas.

$15: V. Paulionis, L. M. Razgai- 
tis, W. V. Ūsas; $10: A. Arlauskas, 
S. Bekeris, J. Benetis, P. Butėnas,
V. Butrimas, L. A. Čepas, L. Česė- 
kienė, P. Čečys, H. Chvedukas, J.
B. Jonynas, S. Jurgelis, J. Krahule,
VI. A. Kazlauskai, Z. Kučinskas,
E. Namikas ir Večerskienė, A. Ne- 
verauskas, K. Otto, A. Paškevičius, 
S. Prakapas, J. Riauba, T. Tarvy
das; $5: J. Zabulionis, M. Petro
nis; $1: S. R.

Institucijos — draugijos
$400: Toronto Lietuvių namai.
$300: “Paramos” bankas; $200: 

Prisikėlimo parapijos bankas; 
$100: Toronto Lietuvių namų vyrų 
būrelis.

$75: Lietuvių Evang. Liut. Mote
rų dr-ja; $50: Mažosios Lietuvos 
Moterų Dr-ja, Medžiotojų-žukl. 
klubas “Tauras”, “North Sylva Co. 
Ltd.”, Toronto Lietuvių namų mo
terų būrelis; $30: pranciškonai; 
$25: “Old Country Shop; $15: SLA 
kuopa.

Brampton-Bramalea, Ont.
$100: J. Paršeliūnas; $50: KI. Da- 

linda, J. M. Gudeliai, L. Leveckis; 
$25: K. Kudirka.

Brantford-Paris, Ont.
$50: J. S. Domeika; $30: E. Jasin; 

$25: S. Matulionis; $20: E. Laukys, 

Ona Lawryk; $5: Alf. Savickas; $50: 
Vcl. Gečas, Ant. Padelskas, kūrė- 
jas-savanoris; $20: P. Česnulis, P. 
Martišius; $10: A. Kuzmickas.

$100: VI. Matukaitis, R.R. 2, Can- 
field.

$25: V. Stanaitis, Coldwater, Ont.
$10: B. Keburis, Ingersoll, Ont.

Keswick, Ontario
$200: Tėvynės mylėtojas; $100: 

Pr. Krilavičius, V. Rutkauskas; 
$35: S.. Matus.

Oshawa-Whitby, Ont.
$90: H. Butkevičius; $50: Rita 

Bobyk-Butkevičiūtė, B. Rupei
kas; $40: V. Kuraitis; $35: J. Mace
vičius; $30: S. Kneitas, J. Samko- 
vas; $25: P. Juodvalkis; $20: I. A. 
Medelis; $100: A. N. Ankus — 
Whitby.

Richmond Hill-Thornhill, Ont.
$500: P. Šalna Co. Ltd.; $25: A. P. 

Stanėnas; $20: R. Sinkus.
Sarnia, Ontario

$40: Urbantas Stasys; $20: T. 
Bartkus, A. Budrys; $10: K. Balčiū
nas, VI. Balčiūnas, S. Čeponis, S. 
Rimkus.

Timmins, Ontario
$25: K. Jasaitis; $20: A. Marge

lis; $16: V. Senkus; $10: V. Berno
tas, P. Gaigalas, A. Kaminskas, 
Eddie Lehman, Neskelbiamas, 
Max Razmas.

$25: P. Sapezinskas, Windham 
Centre, Ont.

Nuoširdžiai dėkojąme visiems 
1983 m. aukojusiems Tautos fon
dui, t.y. Lietuvos laisvės reika
lams. Ypatingą padėką skiriu S. 
Povilenskiui už stambiausią au
ką metų eigoje.

Šiame sąraše paskelbtos aukos 
yra nuo 1983 m. kovo 10 d. iki gruo
džio 31 d. Kurie aukojote metų 
pradžioje ir per Vasario 16-ją, Jū
sų aukos jau buvo paskelbtos “TŽ” 
1983 m. kovo 24 d. 12 nr. (aukų są
rašas I). Jei rasite sąraše netiks
lumų, prašome pranešti Tautos 
fondo Toronto apyl. atstovybei.

Kurie nenorėtų, kad jų auka bū
tų skelbiama spaudoje, prašome 
aukų kortelės kampe pažymėti — 
“neskelbti”.

Už 1983 m. aukas — $30 ir dau
giau yra išsiuntinėti kvitai. Už 
mažesnes aukas kvitų nesiuntinė- 
jome, manydami, kad aukotojui 
nedaug padės. Taupome išlaidas. 
Tačiau, jei aukotojas nori gauti 
kvitą už betkurią auką, prašome 
pranešti telefonu 535-9864; at
siųsime.

Jau esame 1984-se metuose. Ne
toli Vasario 16-tosios minėjimas. 
Nepamirškime Tėvynės, nepa
mirškime Lietuvos laisvės reika
lų, ištieskime pagalbos ranką gim
tajam kraštui.

Tautos fondo Toronto 
apylinkės atstovybė

6 Constance St.
Toronto, Ont. M6R 1S4 

Tel. 535-9864

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

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Spaudos ir veiklos žmogus
ALFONSAS NAKAS

Sunkios ligos išvargintas, 
1982 m. vasario 25 d. Niujorke 
mirė Vincas Rastenis.

Buvo gimęs 1905 m. sausio 16 
d. Juozapinės viensėdyje, 
Salako-Dūkšto valsčiuje, Za
rasų apskrityje. Mokėsi Ute
nos bei Panevėžio g-jose, o tei
sininko diplotpą įgijo VDU, 
Kaune. Iš pat jaunystės idealis
tiškai nusiteikęs, veikė atei
tininkuose, šaulių sąjungoj, 
blaivybės dr-joj. Pažiūrom 
keičiantis, tapęs tautininku, 
iškilo iki LTS generalinio sek
retoriaus. Sovietams Lietuvą 
okupavus suimtas ir kalintas 
Vilniaus, Maskvos ir Kauno 
kalėjimuose.

Nepailstantis visuomeni
ninkas bei politikas ne tik 
Lietuvoj, bet ir emigravęs į 
Ameriką. Spaudoj reikštis pra
dėjęs būdamas 20 metų, ilgai
niui išsivystė į vieną pačių 
brandžiausių, stilingiausių 
žurnalistų. Rašydavo pavarde 
bei slapyvardžiais į daugelį 
laikraščių. Kurį laiką redak- 
toriavo. ‘

Tiek abstrakčių biografinių 
stambmenų. Daugiau jo veik
los faktų skaitytojas gali rasti 
LE ir EL tomuose, nors ten ir
gi surašyta tik pagrindiniai 
biografijos metmenys. Antrų
jų mirties metinių proga no
rėčiau prisiminti tik vieną ki
tą velionies bruožą, pastebė
tą ar pajustą susitikimuose 
bei laiškuose.

Susipažinom prieš keliolika 
metų Taboro Farmoj, Santa
ros-Šviesos federacijos suva
žiavime. Paskaitų ir kitokių 
programų metu Taboro Far- 
mos salėje (daržinėj, “barnėj”) 
iš pradžių atsitikti'nai, paskui 
sąmoningai kartu susėsdavom 
vakariniam šone, netoli scene
lės, kurios papėdėje reiškėsi 
paskaitininkai. Iš mūsų vietų 
būdavo girdimas kiekvienas 
kalbėtojų žodis ausims ir mag
netofonams. Be to, vienus iš 
profilio, kitus, galvas kiek pa
sukę, iš priešakio, matydavom 
visus dalyvius.

Ilgokai velionies varžyda- 
vausi, ir tai tuomet, kai jis ty-
lėdavo. Jo klasiškų bruožų vei
de buvo toks nedingstantis 
sarkastiškas ar bent ironiš
kas šypsnys. Jam ką dėstyda
mas, įrodinėdamas (o jis turė
jo kantrybės klausyti, neper
traukdamas, iki pabaigsi) įsi
vaizduodavai, kad jis tavo nuo
monę niekina. Vėliau įsitiki
nau, kad tariamasis šypsnys 
tai tik iliuzija, kad tokia jo 
veido struktūra.

Visokių pertraukų metu 
S.-Š. suvažiavimuose iš velio
nies išgirsdavau įdomių pasta
bų apie paskaitas, paskaiti
ninkus, diskusijų dalyvius. 
Apie, žmones kalbėdavo vaiz
džiai, bet atsargiai, nepasa
kydamas per daug, ypač jei 
reikėdavo sakyti ką neigiamo. 
Ilgesni pašnekesiai užsimegz
davo valgykloj ir Taboro Far- 
mos parko takuose. Tuomet 
prisiklausydavau ir okupuo
tos Lietuvos kultūrinių bei 
politinių naujienų, kurias jis 
eilutėse ir tarp eilučių išskai- 
tydavo glėbiais gaunamuose 
iš Lietuvos laikraščiuose bei 
žurnaluose. Kai likdavom dvie
se, sužinodavau ir apie išei
vių politinės veiklos užkuli
sius, ypač kas dedasi Niujor
ko veiksniuose.

Raštuose ir diskusijose ve
lionis atidengdavo “tamsią
ją mėnulio pusę”, arba bent 
išdėstydavo trečiąją nuomo
nę. Unisonu šaukiantiems už 
ar prieš ką, blaiviais, gerai 
argumentuotais samprotavi
mais parodydavo, kad dar gali 
būti ir kitaip. Vieno S.-Š. su
važiavimo metu, paskaitai iš
kritus, jis pasisiūlė iš artimo 
aerodromo atvežti būsimų pa
skaitininkų porą ir pakvietė 
mane kartu važiuoti. Automo
bilyje ėmus diskutuoti Lietu
vos periodikos kalbą, labai 
karštai ėmiau pulti ten visuo
tinai vartojamą svetimųjų pa
vardžių transkripciją. Keletu 
tik ką skaitytų pavyzdžių nu
rodžiau transkripcijos absur
diškumą. Maniau, kad už vairo 
sėdįs V. Rastenis man pritars. 
Labai nustebau, kai, ramiai iš
klausęs ir dar patylėjęs, jis 
prašneko su contra argumen
tais. Nors mano nuomonės ga
lutinai nesugriovė, bet ją ge
rokai aplamdė.

Paskutiniame ilgame laiške, 
rašytame 1980.11.5, su rūpes
čiu aprašė ligos pradžią. At
siliepdamas į pakartotiną ra
ginimą rašyti atsiminimus, 

teisinosi neturįs nieko pasa
kyti, ko kiti nerašė ar nežino. 
Antra vertus, “Akiračiuose” jo 
skiltis “Atodairos” kaip tik 
ir turį jo “atsiminimų pamu
šalą”. Pastebėjo, kad “Atodai- 
rų” jau pradėjęs antrą šimti
nę. Paminėjo “Atodairų” gaba
lo, ruošiamo (1980 m.) kovo mė
nesio numeriui, temą. Deja, 
nei kovo, nei net vasario “Aki
račių” numeriuose “Atodairų” 
jau neberadom; veikiausiai ve
lionis jų nebeparuošė ar ne- 
bepasiuntė.

Eidamas su gyvenimu, V. 
Rastenis daug dėmesio skyrė 
jaunesniems žmonėms. Kai di
duma vyresniųjų veikėjų bei 
rašto žmonių į juos sekančią 
kartą žiūri su nepasitikėjimu, 
dažnai sų pavydu, bijodami, 
kad nebūtų nustelbti, užgožti, 
nustumti, velionis veiklesniu 
jaunimu džiaugėsi, jam mielai 
talkino. Užtat daugelį metų jį 
ir matydavom S.-Š. suvažiavi
muose ne vien kaip pasyvų ste
bėtoją, bet ir neretai kaip ak
tyvų programos dalyvį. Net ir 
programoj aktyviai nedalyvau
damas, jis būdavo rengėjų pa
tarėjas, jų moralinis ramstis. 
Čia rašančiajam ir keliem ki
tiem jaunesniem laikraštinin
kam irgi teikė moralinę para
mą laiškais, o kartais ir gyvu 
žodžiu padrąsindamas, patar
damas, nuo neteisingų puoli
mų gindamas.

Paskutinį kartą velionį ma
čiau 1981 m. liepos 18 d. rytą 
Woodhavene, jo namuose, sun-

Velionis VINCAS RASTENIS Taboro Farmoje 1975 metais. Ten jis daly
vaudavo įvairiuose suvažiavimuose Nuotr. A. Nako

AfA . 
ONAI JONAITIENEI- 

TUGAUDIENEI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai SIGITAI 
AUŠROTIENEI, jos vyrui VYTAUTUI ir visai 

giminei -
O. Jakimavičienė A. ir V. Ramanauskai
V. ir P. Renyi R. ir S. Ramanauskai
D. ir T. Chornomaz R. P. R. A. Bražukai

T. ir L. Bražukai

■ Multiculturalism■ t Canada
Hon. David M. Collenette 
Minister of State

A. a. Vincą Rastenį prisimenant 

kaus ligonio patale. Tuomet 
jis jau nekalbėjo, ir buvo pa- 
ralyžuota dešinė kūno pusė. 
Kai Emilija Rastenienė, šiek 
tiek paruošusi, mane į miega
mąjį įvedė, pasitiko jo dide
lės, liūdnos akys. Sveikinda
mas ilgai laikiau jo šiltą kai
rę ranką, kurią jis nuo antklo
dės pakėlė. Rankoj dar buvo 
jėgos mano pirštus porą kartų 
spustelėti. Veidas pablogęs, 
bet nė trupučio nepasikeitęs, 
su tuo pačiu “šypsniu”, kaip 
prieš metus, prieš dešimtme
tį. Ponia Rastenienė vis mez
gė pokalbį, vertė mane ką nors 
pasakoti, pati garsiai skaitė 
laiškus. Jo akys manęs nepali
ko nė vienai sekundei. Jutau, 
kad ligonis turi pilną sąmonę, 
kad akimis nori kažką pasaky
ti, tik negalėjau perprasti ką. 
Už valandos su p. Rasteniene 
nuėjom į rūsį, ligonio lituanis
tinių lobių apžiūrėti, nes jų 
namuose lankiausi pirmą kar
tą. Grįžęs dar keliolika minu
čių sėdėjau prie lovos. Išei
damas kelis kartus švebeldžia
vau “iki pasimatymo”, pats sa
vo žodžiams netikėdamas ir jų 
gėdydamasis . . . Jam šioje že
mėje buvo likę tik septyni mė
nesiai ir viena savaitė.

Dveji metai pralėkė it aki
mirka. Gedėjimo laikas baigia
si. Kaži, ai- ne metas jaunes
niems velionies bendramin
čiams sulasyti jo “Atodairas” 
ir daugybę kitų, bent išeivi
joje išbarstytų raštų ir išleis
ti taip, kaip Juozo Brazaičio 
raštus išleido bičiuliai?

Nuo 1971 metų daugiakultūriškumas 
daro pažangą dideliais

Daugiau informacijų teiraukitės 
artimiausioje valstybės sekretoriato 
įstaigoje arba rašykite:

Communications Directorate
Section “M”
Department of the Secretary of State
Ottawa KIA 0M5

This ad has been translated by "Tėviškės žiburiai"

Multlcutturallsme
Canada
Hon. David M. Collenette 
Ministre d’Ėtat

AfA 
ALFONSUI SIMONAVIČIUI 

mirus,
jo žmonai ELZEI, sūnui ALGIMANTUI bei jo šeimai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą-

St. Catharines, Ont. Marija ir Steponas Šetkai

AfA 
JONUI KIAURAI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai STASEI, 

sūnui VYTAUTUI ir jo šeimai -
A. A. Kuolai R. A. Kiaupos
O. Stungurienė E. Stunguris

Brangiai AfA

ONAI RENGVICIENEI
mirus,

gilią užuojautą šioj skausmingoj valandoj reiškiame 
jos dukrai ELENAI ir žentūi ANTANUI TĖVELIUI -

Marytė ir Albinas Statulevičiai 
Sūnus Raimundas su šeima 
Liucija ir Vladas Adomavičiai 
Jieva ir Leonas Adomavičiai

KLAUSKITE ED| TOUSSAINTĄ. 
Edžio Toussainto šokių grupė 
gastroliavo visoje Kanadoje ir 

buvo sutikta entuziastingais 
plojimais.

Ir kas tame žygyje nuostabaus?
Eddy Toussaint, minėto sambūrio 

direktorius, yra uolus narys 
vienos tautinės grupės, kuri 

aktyviai prisideda prie 
kultūrinio Kanados augimo.

Daugiakultūriškumas... 
tai tikrovė!

Canada



Klivlande š. m. sausio 21-22 d.d. buvo surengta draudžiamojo laikotarpio lietuvių spaudos paroda, kurią iš Čikagos 
atvežė BR. KVIKLYS. Joje sutelkta daug retu rodinių Nuotr. V. Bacevičiaus

Lenkų žurnalas “Kultūra”
Jį redaguoja senosios Giedraičių giminės palikuonis

Vienuolija Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje
Kunigo dr. Viktoro Gidžiūno knyga apie pranciškonus-bernardinus Lietuvoje XV-XVI šimtmetyje

PAULIUS RABIKAUSKAS
Prieš 10 mėty Bostone įvyku

siame Lietuvių kataliku moks
lo akademijos suvažiavime 
kun. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, skaitė paskaitą “Pranciš- 
kony-bernardinŲ darbai XV- 
XVI a.” Dėl tuomet riboto lai
ko jis tegalėjo trumpai apžvelg
ti tai, ką per dešimtmečius sa
vo tyrinėjimo buvo sutelkęs 
apie šį bernardinų veiklos Lie
tuvoje laikotarpį. Autorius 
gerai padarė, pateikęs “Suva
žiavimo darbams” ne Bostone 
skaitytą santrauką, o pačią 
studiją su visais paaiškinimais 
ir išnašomis. Tai išspausdi
nus, susidarė 100 puslapių^ — 
ištisa knyga (Pranciškonų ob- 
servantų-bernardinų gyveni
mas ir veikla Lietuvoje XV 
ir XVI amž. Atspaudas iš L.K. 
M. Akademijos Suvažiavimo 
Darbų IX tomo, Roma 1982 m., 
35-134 psl.). Ta proga padary
ti strapsnio atspaudai, be to, 
turi dar pradžioje smulkų stu
dijos dalių ir skirsnių turinį 
ir pabaigoje vertingą asmen
vardžių bei vietovardžių ro
dyklę; abiejų dalykų “Suvažia
vimo darbuose” nėra, arba, 
tiksliau išsireiškiant, jie yra 
bendri visam to leidinio to
mui. .

V. Gidžiūnas jau keletą me
tų anksčiau, 500 metų pranciš
konų observantų Vilniuje įsi
kūrimo sukakties (1469-1969) 
proga, nagrinėjo tą patį lai
kotarpį studijoje “Pranciško
nai observantai Lietuvoje XV 
ir XVI a.”, kurią išspausdino 
“Aiduose” (1970 m., psl. 71-77 ir 
116-122) ir išleido 32 psl. kny
gelės forma.

Nesitenkino autorius vien 
parašęs lietuviškai — abi šias 
studijas paruošė ir lotynų kal
ba. Jos išspausdintos pranciš
konų observantų Italijoje lei
džiamame žurnale “Archivum 
Franciscanum Historicum”. 
“Aiduose” paskelbtos studijos 
lotyniškoji versija pasirodė 
63 tome-(1970 m.), psl. 44-103: 
“De initiis Fratrum Minorum 
de Observantia in Lituania, 
1468-1600”.

Joje jis apžvelgia bernar
dinų Lietuvoje įsikūrimą, pa
vienių jų vienuolynų pradžią 
ir vystymąsi, Lietuvos bernar
dinų provincijos susidarymo 
aplinkybes ir jos likimą, — 
vienu žodžiu, daugiau išori
nius įvykius. Vidaus gyveni
mo ir apaštalavimo problemas 
gvildena čia aptariamoje stu
dijoje, kurios lotyniškoji ver
sija išspausdinta tame pačia
me žurnale “De vita et aposto- 
latu Fratrum Minorum Obser- 
vantium in Lituania saec. XV 
et XVI”, 68 tome (1975 m.), psl. 
298-345, ir 69 tome (1976 m.), 
psl. 23-112. Ši lotyniškoji ver
sija, išleista taip pat kaip at
spaudas, apimąs viso 134 pus
lapius, jau buvo recenzuota 
“Tėviškės žiburiuose”. Panau
dojau žodį ‘versija’, o ne ‘ver
timas’, nes abiem atvejais lie
tuviškasis ir lotyniškasis teks
tai nėra tapatūs: tie patys da
lių ir skirsnių pavadinimai, 
bet dėstoma lotyniškai šiek 
tiek plačiau, cituojama dau
giau tekstų bei šaltinių. Kai 
kuriose vietose tačiau lietu
viškoji versija yra išsamesnė; 
pvz., aprašant Šv. Onos broli
jos 1580 m. atgaivinimą, išskai
čiuoti ir apibūdinti tuomet 
patvirtinto jos statuto atski
ri punktai (čia aptariama stu
dija, psl. 93-94); lotyniškaja
me tekste tokio smulkaus sta
tuto apibūdinimo nėra.

1. Bernardinu gyvenimas
Pažvelkime į šią studiją iš ar

čiau. Ji suskirstyta į dvi nely
gios apimties dalis. Pirmojoje, 
trumpesnėje, aprašomas “Ber
nardinų gyvenimas Lietuvoje” 
(psl. 1-29). Išdėstomi visi vie
nuolijai skirti nuostatai ir jų 
vykdymas, kasdieninio gyveni
mo papročiai ir vienuolinis 
auklėjimas bei mokslas.

Mums įdomesnės tos vietos, 
kurios aprašo, kaip gyveno 
bernardinai Vilniuje, Kaune 
ir kituose Didžiosios Lietu
vos1 kunigaikštystės vienuoly
nuose. Nors daug archyvinių 
šaltinių ilgainiui žuvo, bet yra 
ir šis tas išlikę. Ypačiai minė
tinos bernardino, kurį laiką 
Lietuvoje gyvenusio ir veiku
sio vienuolio, Jono Komorovs- 
kio, kronikos. Jose vaizduo
jamas Lietuvos ir Lenkijos 
bernardinų gyvenimas bei 
veikla iki 1535 metų. Iš jų V. 
Gidžiūnas rieškučiomis sėmė, 
savo studiją beruošdamas.

a. Keisti papročiai
Štai vienas kitas, mums šian

dien keistai atrodąs paprotys. 
Šv. Mišių metu, pagiedojus 
“Sanctus”, “visi kniūbšti pul
davo ant žemės ir taip pasilik
davo iki konsekracijos pabai
gos” (pšl. 48). Keista, nes pa
kylėjimas kaip tik tam įvestas, 
kad tikintieji galėtų bent aki
mirką žvilgtelėti į duonos pa
vidale esantį Kristų.

Lotyniškoje studijos versijo
je toji vieta kiek kitaip skam
ba: “Sanctus” metu visi kniūbš
ti puldavo anl žemės ir po to 
pasilikdavo klūpėti šiokiadie
niais iki “Pater noster”, šven
čių dienomis iki konsekraci
jos. Išeitų, kad iki tol stovėję 
tikintieji atsiklaupdavo ir gal 
pabučiuodavo grindis (kaip 
daug kur Lietuvoje ir Lenkijo
je buvo įprasta); po to klūpė
dami išreikšdavo pagarbą ant 
altoriaus nužengusiam Jėzui. 
Tai atrodo įtikimiau, negu kad 
per visą pakylėjimą būtų buvę 
išsitiesę ant žemės. Ir vietos 
tam ne visuomet būtų užtekę.

Lotyniškoje versijoje taip 
pat nurodoma (ko nėra lietu
viškame tekste), kad tiems, 
kurie nebuvo kunigai, priėmus 
Komuniją, dijakonas duodavo 
gerti iš taurės vyno. Aišku, tai 
nebuvo konsekruotas vynas, o 
paprastas, vandeniu atmieš
tas “ad purificationem” — “nu
valymui”, kaip iki pat Vatika
no II susirinkimo galėjome 
skaityti mišiolo rubrikose (“Ri
tus servandus ... X, 6. 9), tik 
daug kur to jau nebuvo laiko
masi.

b. Auklėjimas ir mokslas
Įdomus skyrelis apie auklė

jimą ir mokslą. Pirmieji į Lie
tuvą atvykę bernardinai buvo 
gerai išsilavinę, nes daugelis 
tų, kuriuos į ordiną priėmė šv. 
Jonas iš Kapistrano, buvo stu
dijavę Krokuvos universitete, 
kai kurie buvo jau magistrai, 
kiti bakalaurai arba ir gavę 
šventimus kunigai. Vėliau te
ko priimti ir mažai tesimokiu
sius jaunuolius. Jie vienuo
lynuose pasiruošdavo kunigys
tei.

Bet reikėjo, kad kas juos mo
kytų. Ne visuomet būdavo tam 
tinkamų lektorių. Tai paveikė 
ir bendrą bernardinų Lietuvo
je intelektualinį lygį. Nunci
jus vysk. J. A. Caligari, rašy
damas 1579 m. iš Vilniaus į Ro
mą, pastebi: “Vilniaus bernar
dinai yra geri vienuoliai, bet 
nedidelio išsilavinimo” (“Li 
padri bernardini di Vilna che 

šono buone persone, ma non 
con molta dottrina”).

Iš tų pačių metų, kai Vilniu
je buvo įsteigtas universite
tas, yra jėzuitų ir nuncijaus 
siųst' popiežiui prašymai, kad 
leistų keliems bernardinams 
studijuoti jėzuitų vadovauja
moje kolegijoje Braunsberge. 
V. Gidžiūnas pamini, kad 1580 
m. buvo gautas toks leidimas. 
Kyla klausimas, kodėl į 
Braunsbergą, kai Vilniuje jau 
veikė universitetas? Kitas 
klausimas, kodėl reikėjo net 
popiežiaus leidimo, kai galėjo 
užtekti ordino vyresnybės su
tikimo. Autorius nepakanka
mai išryškina šias problemas.' 
Jis, atrodo, pamiršta, kad tuo
met Braunsberge veikė dvi se
minarijos: diecezinė ir popie
žinė. Antroji buvo išlaikoma 
popiežiaus pinigais ir ruošė 
misijonierius protestantų bei 
stačiatikių apgyventiems kraš
tams. Kadangi bernardinų pri
ėmimo Braunsberge reikalu 
rašė ir popiežiaus legatas A. 
Possevinas, kuris 1578 m. su
organizavo Braunsbergo pop. 
seminariją, aišku, ši, o ne Var
mijos diecezinė seminarija 
turėta galvoje, gal net ta dings
timi, kad taip išsilavinę ber
nardinai galėsią darbuotis 
tarp stačiatikių Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės ry
tinėse srityse.

Kiek vėliau (1583 m.) buvo 
atidaryta panaši seminarija 
Vilniuje; ten pat galėjo ber
nardinai ir tiesiog iš savo kon
vento lankyti filosofijos bei 
teologijos fakultetus. Dėl šių 
priežasčių greičiausiai jie ma
žai tesinaudojo galimybe sem
tis mokslo Braunsberge.

(Bus daugiau)

Viktoras Simaitis
Laisvės regėjimas
Iš pasaulio plataus begalinio. 
Kur tik plaka lietuvio širdis.
I tėvų ir senolių tėvynę 
Skrenda laisvės viltis ir mintis!
Pro nuogų durtuvų milijonus 
Prasilaužta audringu žaibu 
Ir į pavergto Nemuno klonius 
Trenkia skambančiu laisvės varpu!
Trupa kruvinos plieno tvirtovės, 
Žengia laisvėn tautos kankiniai, 
Savo žemėn sugrįžta artojai, 
Skamba, aidi dainom pagiriai!

Gedimino pily suplevena 
Mūs trispalvė tautos vėliava. 
Iš pasaulio plataus, begalinio. 
Saukia mus mylima Lietuva!

Atsiųsta paminėti
TAUTOS GYVYBĖ, politinis, 

literatūrinis, tautinio sąmonin
gumo žurnalas (trimėnesinis). 1983 
spalis-lapkritis-gruodis, nr. 1. Re
daktorė ir leidėja — Birutė Keme- 
žaitė (7124 So. Mozart Ave., Chi
cago, IL 60629, USA). Metinė pre
numerata — $12.00, atskiro nume
rio kaina —$3.00.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, Spring 1983. Special issue 
— Baltic Musicology. Editor — Toi
vo U. Braun. Business a. subscrip
tion: AABS, 231 Miller Rd., Mah- 
wah, NJ 07430, USA. Published 
quarterly by the AABS. Annual 
subscription — $27.50.

Stasys Santvaras, BUVIMO PĖD
SAKAI. Aštuntoji lyrikos knyga. 
Viršelis ir portretas — dail. Vy
tauto Kaz. Jonyno, portreto nuot
rauka — inž. Kaz. Daugėlos. Lei
dinio mecenatė — Alė Valiukaitė- 
Santvarienė. Išleido “Vilties” 
draugijos leidykla (6116 St. Clair 
Ave., Cleveland, Ohio 44103, USA). 
Tiražas — 800 egz. Cleveland, Ohio, 
1983 m., 167 psl. Kaina —$8.00.

Paryžiuje leidžiamame len
kų mėnesiniame žurnale “Kul
tūra” bendradarbiauja žy
miausieji Lenkijos ir Vaka
rų pasaulio lenkai intelektua
lai. Beveik nuo pat šio žur
nalo leidimo pradžios (1947 
m.) jame rašė gerai lietuviams 
žinomas Nobelio premijos lau
reatas Cz. Milosz, iš žemaičių 
bajorų kilęs Witold Gombro- 
wicz (Nobelio premijai gauti 
1960 m. kandidatas; jam trūko 
tik vieno balso), filosofas L. 
Kolakowski, šių metų sausio 9 
d. “Time” žurnale nagrinėtas 
K. Brandys ir kiti.

Žurnalą “Kultūra” leidžia 
Paryžiaus Lenkų literatūros 
institutas. Ši institucija tai
pogi leidžia knygas ir istori
jos sąsiuvinius “Zeszyty Histo- 
ryczne”, kuriuose Lietuvos rei
kalams skiriama nemažai vie
tos. Literatūros institutas 
pirmas ėmė spausdinti rusų 
disidentų darbus, kurių tar
pe buvo Solženicinas, Sacha
rovas ir kiti. Kadangi jų raš
tai buvo siunčiami iš Sov. 
Sąjungos slaptai, leidėjams 
teko saugotis KGB agentų.

Žurnalas “Kultūra” sukėlė 
audrą lenkų emigrantų tarpe, 
kai pareiškė, kad lenkai turi 
atsisakyti savo pretenzijų į 
Vilnių. Jis taipogi pasmerkė 
Gomulkos 1967 metų antisemi
tizmą. Dėl šių priežasčių 
tremties lenkai kaltino šį žur
nalą kriptokomunizmu, o Len
kijos valdžia — sionizmu ir 
bendradarbiavimu su ČIA.

Vyriausiu žurnalo “Kultū
ra” redaktoriumi yra iš Lie
tuvos kunigaikščių Giedrai
čių kilęs Jerzy Giedroyc. Gied
raičių giminė ėmė smukti dar 
Vytauto Didžiojo laikais, ta
čiau davė Lietuvai žymių žmo
nių, kurių tarpe buvo Medi
ninkų vyskupas Merkelis Gied
raitis, XVI š. lietuviškų kny
gų Lietuvoje pradininkas. Il
gainiui dalis Giedraičių su
rusėjo, o kita dalis sulenkė
jo. XIX š. Giedraičiai atsisa
kė kunigaikščių vardo ir ėmė 
jieškoti “negarbingo” gydytojo 
arba inžinieriaus darbo.

Jerzy Giedroyc atvyko iš Ru
sijos į Lenkiją tuoj po I D. ka
ro ir nedelsdamas griebėsi 
žurnalistinio darbo. Jis buvo 
kelių politinio pobūdžio žur-. 
nalų leidėjas. Nors Giedroyc 
ir simpatizavo Pilsudskio Len
kijos, Lietuvos, Gudijos ir 
Ukrainos federacijos svajo
nei, tačiau jautė, kad tai kve
pia kolonizmu. Jis suprato, 
kad nei lietuviai, nei gudai, 
nei ukrainiečiai nenori būti 
lenkais ir kad šį jų nusista
tymą reikia gerbti.

Lietuvių reikalais žurnale 
“Kultūra” rašo E. Žagiell. Jis 
gerai orientuojasi mūsų reika
luose, turi “Lietuvių enciklo
pediją”, skaito lietuviškas kny
gas ir spaudą, įskaitant ir “Tė
viškės žiburius”. Iš spaudos jis 
gerai sugeba išrinkti svarbiau
sius Lietuvos ir lietuviško Va
karų pasaulio įvykius. Tiesa, 
jis padaro klaidų. Pvz. viene- 
riais metais anksčiau numari
no disidentę Poškienę negu 
ji mirė (į tai laišku reagavo 
T. Venclova), visu šimtu metų 

Dail. JOKŪBO DAGIO medžio skulptūra-siluetas “Kario priesaika'

pavėlino šv. Kazimiero mirties 
ir Lietuvos krikšto datas, kar
tais perkreipia, greičiau per 
skubėjimą negu nežinojimą, 
perskaitytų straipsnių min
tis ir pan. Jo vedama skiltis 
“Lietuvių kronika” būna žur
nale “Kultūra” beveik kas 
antrą mėnesį.

Paskutinėje šio žurnalo 1983 
m. laidoje “Lietuvių kronikai” 
yra skirti beveik keturi pus
lapiai. Čia gana pavėluotai 
E. Žagiell trumpai recenzuo
ja T. Venclovos 1981 m. išleis
tą knygą “Lietuva pasaulyje”. 
Jis giria knygos autorių už at
virą pasisakymą dėl liet'uvių- 
žydų santykių, toleranciją len
kų ir rusų Lietuvoje klausimu. 
Jis taip pat mini Česnulio kny
gą “Nužmogintieji”, tačiau 
knygos pavadinimą išvertė į 
lenkų kalbą “Nieludzcy” — ne
žmogiški.

Gana plačiai šiose skiltyse' 
yra aprašomas pasaulio lietu
vių seimas, įvykęs 1983 m. va
sarą Čikagoje, kun. Svarinsko 
byla ir antisionizmas Lietu
voje, kuriam vadovauja G. Zi
manas. Kiti reikalai yra pa
liesti trumpiau. E. Žagiell 
nusiskundžia dėl lietuviško- 
lenkiško Lietuvos vietovar
džių žodyno trūkumo. Dėl šios 
priežasties jis nežinąs ar Drūk
šių ežeras vadinasi lenkiškai 
Dryswiaty ar ne (taip, J.B.).

Toje pačioje žurnalo “Kul
tūra” laidoje yra dėmesio ver
tas T.. Mianowicz straipsne
lis “Taika ir laisvė”. Čia T.M. 
aprašo 1983 m. spalio mėnesį 
Miunchene slovakų suorgani
zuotą konferenciją “Frieden 
in Freiheit fuer Europa”, ku
rioje dalyvavo Vakarų pasau
lio čekai, rusai, rumunai, veng
rai ir lenkai. Straipsnelio au
torius su malonumu pastebi, 
kad tų tautų tarpe nebuvo jo
kių rietenų.

Nors šioje konferencijoje 
dalyvavo Otto von Habsbur- 
gas, Bundestago ir Europos 
parlamento narys, ji vokiečių 
spaudoje visiškai nebuvo pa
minėta — ją nustelbė tuo me
tu vykstančios “taikos sąjū
džio” demonstracijos. Šioje 
konferencijoje buvo svarsto
ma ir pacifistų atgumehtais, 
bet kadangi jų salėje nebuvo, 
tai pagal straipsnelio autorių, 
čia vyko bandymas atversti at
verstuosius.

Visada būna įdomi A. Kru- 
czek sovietų spaudos apžval
ga. Šioje (1983 m. gruodžio 
mėn.) laidoje A.K. rašo apie 
Krasnodaro mieste . išdalin
tas skundų anketas. (Apie jas 
anksčiau buvo rašyta Vakarų 
pasaulio rusų spaudoje, netgi 
įdėtos jų fotokopijos). Šioje 
anketoje skundėjui reikia pa
rašyti vardus ir pavardes tų, 
kurie nesilaiko “sovietinių 
sugyvenimo normų”. Skundi
kas turi pažymėti, ar skundžia
masis geria, nedirba, neatsa
kingai auklėja vaikus ir pan. 
Šios anketos netgi pasirašyti 
nereikia — užtenka tik ją įmes
ti į pašto dėžutę. Šis “pagerin
tas” šnipinėjimo metodas, jei
gu neapvils Krasnodaro KGB, 
gali būti įvestas ir kitur Sov. 
Sąjungoje. J.B.
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C K11LWEJE VEIKLOJE
Kiivlando “Grandinėlė” į šv. 

Kazimiero iškilmes Romoje iš
vyksta vasario 26 d., Klivlandan 
grįš kovo 5 d. Ją pakvietė Centri
nis šv. Kazimiero sukakties komi
tetas, parūpinęs dalinę finansinę 
paramą. Kelionės biudžetas — 
$43.000. Grandinėlės nariai mo
kės tik po $400, nes lėšų parūpino 
Ohio meno taryba bei kitos institu
cijos. Romon vyksta 20 mergaičių 
ir 10 berniukų šokėjų, 8 muzikan
tai, vadovai Liudas ir Aleksandra 
Sagiai. “Grandinėlė” bus apgyven
dinta “Sheratono” viešbutyje Ro
moje. Ji dalyvaus įvairiose pro
gramos dalyse — pokylyje, priėmi
me pas popiežių Joną-Paulių II, 
pamaldose bei kituose renginiuo
se. Smulki programa bus sutar
ta su iškilmių rengėjais Romoje.

Laima Šulaitytė į profesinių ak
torių eiles Čikagoje įsijungė Mag
gie Burke vaidmeniu muzikinėje 
čikagiečių Kingsley Day ir Phillip 
LaZebnik komedijoje “Summer 
Stock Murder”. Spektaklį paruo
šė profesinių teatralų grupė “Chi
cago Premiere Society”. Veikalo 
premjera įvyko 1982 m. spalio 14 
d., bet jis buvo taip šiltai sutiktas 
žiūrovų, kad spektaklius “Theatre 
Building” pastate, šiaurinėje Či
kagos dalyje, 1225 W. Belmont. 
Ave.,, teko kelis kartus pratęsti. 
Šiemet jie pratęsti iki vasario pa
baigos. JL. Šulaitytė, anksčiau tu
rėjusi tik technines pareigas, ko
medijoje pradėjo vaidinti 1983 m. 
rugpjūčio 24 d. Ankčiau ji yra vai
dinusi Čikagos lietuvių jaunimo 
teatre, Ilinojaus universiteto stu
dentų bei kitų saviveiklinių gru
pių pastatymuose.

Jaunoji dail. Rasa Arbaitė, gy
venanti Kalifornijos Santa Moni
koje, garsėja savo meniniais su
gebėjimais. Dienraštis "Los Ange
les Times”, turintis milijoninį ti
ražą, sekmadienio priedui naudo
ja žurnalą “Home”. Sausio 8 d. lai
doje tame priede buvo atspausdin
tas kelių puslapių straipsnis apie 
rožes, kurį spalvingų rožių pieši
niais iliustravo R. Arbaitė, at
kreipdama skaitytojų dėmesį. Per 
neapsižiūrėjimą buvo pažymėtas 
tik tų piešinių fotografas, o jų 
autorė nutylėta. Dienraščio re
dakcija pažadėjo, atitaisyti pada
rytą klaidą'.““'* ‘

Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 
jaunimo premijai paskirti vertin
tojų komisija sausio 20 d. susi
rinko Jaunimo centre Čikagoje. 
Komisiją sudarė: šeimos atstovai 
Irena Kriaučeliūnienė, jos pa
kviestas kun. Pranas Garšva, MIC, 
PLB atstovė Birutė Jasaitienė, 
PLJS — Alė Jonušaitė, JAV LJS 
— Vytas Plioplys. Apsvarščius 
gautus pasiūlymus, $1.000 pre
mija paskirta Lietuvių informa
cijos centre Niujorke dirbančiai 
Gintei Damušytei už jos informa
ciją amerikiečių ir lietuvių spau
doje, už paskaitas universitetuo
se bei įvairiuose susirinkimuose, 
dalyvavimą JAV valdžios parei
gūnų svarstybose, platų “LKB 
Kronikos” panaudojimą. Taipgi 
nutarta antrą $500 premiją pa
skirti Detroite gyvenančiai Viole
tai Abariūtei už sėkmingą V-jo 
lietuvių jaunimo kongreso suor
ganizavimą. Premijas norima įteik
ti kovo mėnesį Čikagoje, susita
rus dėl laureatėms primtinos datos.

Kandidatus į JAV LB 1983 m. 
literatūros premiją paskelbė kul
tūros taryba. Buvo gauta 15 kny
gų ir 10 rankraščių. Knygų grupė
je prozai atstovauja: romanai —
K. Barėno “Beragio ožio metai”, 
P. Melniko “Pakirsta šaka”, I. Me
ro “Sara”, A. Musteikio “Dan
gaus ir žemės šaknys”, A. Saū- 
dargienės kelionės aprašymas “Vė
jas iš rytų”, R. K. Vidžiūnienės 
novelės “Vieno vakaro melancho
lija”, K. Ostrausko drama “Gun
dymai”; poezijai — K. Bradūno 
“Prierašai”, K. Grigaitytės “Ty
los dovana”, A. Gustaičio “Ko 
liūdi putinėli?, E. Juodvalkės “Pas 
ką žiedas žydi?”, A. Kairio “Lo- 
tofagų šaly”, L. Lėto “Trakas”, 
S. Santvara “Buvimo pėdsakai”, 
B. Žalio “Apie žemę, žmones ir 
vėjus”. Rankraščiais atsiųsti pro
zos kūriniai — E. Cinzo roma
nas “Šventojo Petro šunynas”,
L. Dovydėno pjesė “Raidės šešė
lyje”, P. Jurkaus apsakymai “Kai 
Vilniaus liepos kvepia”, J. Gliau- 
dos romanas “Kovo ketvirtoji”, J. 
Kralikausko romanas “Prieš ir po”, 
P. Melniko romanas “Sibiro sąvar
tynai”, Viktoro apysaka “Ketu
riese”. Savo poezijos kūrinius 
rankraščiais atsiuntė A. Bara
nauskas, A. Sirutis' ir P. Vyme- 
ris. Laimėtojus turės atrinkti ver
tintojų komisija — dr. V. Skrups- 
kelytė, dr. D. Tamulionytė, B. 
Auginąs, B. Gaidžiūnas ir V. Ma- 
riūnas.

Naujuosius metus Vilniaus ope
ros ir baleto teatras sutiko naujai 
paruoštu P. Čaikovskio “Gulbių 
ežero” spektakliu. Šis baletas sce- 
non grįžo po ilgesnės pertraukos. 
Pirmą kartą jis buvo pastatytas 
Kauno teatre 1927 m. Dabartinės 
versijos Baltųjų gulbių šokiai bu
vo atlikti pagal žymaus baletmeis
terio L. Ivanovo choreografiją, 
kurią spektaklio rež. V. Brazdy- 
liui padėjo atkurti Leningrado 
konservatorijos prof. P. Gusevas. 
Scenovaizdžius sukūrė Maskvos 
didžiojo teatro dail. V. Leven- 
talis.

Fotomenininkas Vadovas Strau- 
kas savo nuotraukų parodas su
rengė Klaipėdos statybos tresto 
technikos bei kultūros rūmuose 
ir Žemaitijos fotografijos meno 
draugijos parodų salone. Paro
doms buvo sutelkti nuotraukų 
ciklai “Pavasario motyvai”, “Ko
pos", “Jaunoji Klaipėda”, “Pasku
tinis skambutis”. V. Straukas pa
rodose pradėjo dalyvauti prieš 
20 metų. Tarptautinės fotografi
jos meno federacijos medalius yra 
laimėjęs parodose Australijoje 
ir Monake.

Fotografijos meno salonas Vil
niuje surengė pirmąją čikagiečio 
Algimanto Kezio menininių nuot
raukų parodą. Jos buvo parink
tos iš ciklų — “Čikaga”, “Forma 
ir turinys”, “Šaligatviai: atspin
džiai ir vaizdiniai”, “Plakatai”. 
Šia proga informacijų apie žymų- 
jų išeivijos fotografą pateikia 
“Gimtasis kraštas”, atspausda- 
mąs ir keletą nuotraukų. Savo pir
mą parodą A. Kezys, jėzuitų ordi
no narys, yra surengęs 1963 m. 
Čikagoje. 1969 m. jo nuotraukų 
įsigijo Čikagos meno institutas, 
vėliau — Los Angeles dailės mu
ziejus, Carnegie institutas Pits- 
burge. Primenama, kad A. Kezys 
yra išleidęs savo nuotraukų albu
mų, kad jo nuotraukos dažnai 
spausdinamos knygose bei žurna
luose abipus Atlanto.

Lietuvos istorijos ir etnografi
jos muziejus vilniečius pakvietė 
į dail. Onos Soltonaitės-Reme- 
rienės (1897—1974) tapybos dar
bų parodą. Iš muziejaus fondų šiai 
parodai buvo sutelkti portretai, 
gamtovaizdžiai, natiurmortai, et
nografiniai vaizdai. Tarp išstaty
tų kūrinių buvo ir jos pačios auto
portretas bei jos šeimos narių por
tretai. Velionė dail. O. Soltonai- 
tė-Remericnė yra dalyvavusi paro
dose Vilniuje, Rygoje, Varšuvoje, 
Londone, Paryžiuje, Antverpene ' 
ir kituose Europos miestuose. Kai 
kurie nedatuoti kūriniai laukia 
tyrinėtojų studijų. Jos kūrybinis 
palikimas turi ne tik meninę, bet 
ir istorinę vertę, atskleidžiančią 
praėjusių dešimtmečių gyvenimą.

Specialiais Jono Navakausko 
kūrinių koncertais Kaune ir Vil
niuje paminėta deimantinė jo am
žiaus sukaktis. J. Navakauskas x 
kadaise grojo pirmąja fleita Kau
no teatro orkestre, kompozito
riaus darbui beveik nesiruošė, bet 
pagarsėjo kaip maršų bei estra
dinių dainų kūrėjas. Tad abiejuo
se koncertuose dalyvavo R. Bal
čiūno diriguojamas pučiamųjų 
orkestras “Trimitas” iš Vilniaus. 
Pirmojon koncertų dalin buvo 
įjungtas “Pasveikinimo maršas”, 
uvertiūra “Sveika, gimtoji žeme”, 
koncertinis valsas “Tėviškės ai
dai”, maršas “Šventinis Vilnius” 
bei kelios kitos kompozicijos. 
Antroji dalis pradėta maršu “Nau
ji metai” ir užbaigta maršu “Kol 
širdis gyva”. Tarp maršų atliktos 
estradinės dainos. Atlikėjų eilė
se buvo Vilniaus operos sol. P. 
Zaremba, estrados solistai — O. 
Valiukevičiūtė, A. Stasiulevičiū
tė, A. Lemanas. Koncertuose taip
gi dalyvavo mišrus Vilniaus inži
nerinio statybos instituto choras, 
vadovaujamas F. Viskanto.

Kūrybinė Vilniaus konservato
rijos studentų draugija surengė 
kompoz. Vytauto Kairiūkščio dai
nų vakarą. Jo kūrinius atliko so
linio dainavimo katedros studen
tai — R. Kabalinienė, R. Kondro- 
taitė, V. Kurnickas, S. Martinai
tytė, R. Preikšaitė, stažuotojas N. 
Petrokas. Jiems akompanavo kon
servatorijos dėstytojai S. Aglins
kas, R. Bekionis, E. Ginis, B. 
Švarcaitė, V. Aleknaitė, kame
rinis liaudies instrumentų ansamb
lis, vadovaujamas docento V. Lei- 
monto. Ypač šiltai buvo sutikta V. 
Kairiūkščio daina poeto A. Balta
kio tekstu “Aš viską užmiršau”, jo 
harmonizuotos liaudies dainos 
“Pūtė vėjas”, “Oi, tu eglele”. 
Antroje koncerto dalyje pasiro
dė Vilniaus konservatorijos cho
ro studija, vadovaujama prof. Jo- 
zėno ir docento V. Četkausko. 
Kompoz. V. Kairiūkštis dirba do
centu konservatorijoje. V. Kst.
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Ką galvojame apie įvykius Lietuvoje?
Rašo Maironio mokyklos X skyriaus mokiniai

KOVOTOJAI UŽ ŽMOGAUS 
TEISES

Šiuo metu Lietuvoje yra la
bai daug žmonių, kurie trokšta 
stoti tiesos, teisingumo pusė
je ir parodyti, kad galima įveik
ti bet kokio teroro baimę.

Vienas tokių žmonių yra Vla
das Lapienis, kuris taip rašo 
viename savo laiške: “. . . bū
nant kaliniu ar tremtiniu, ne 
tik nepaprasta, bet gražiau
siai pasitarnauja dvasiniam 
atgimimui. Svarbu, kad galime 
kentėti ir aukotis, todėl džiau
kimės ir būkime linksmi”.

1980 m. gruodžio mėn. buvo 
nuteisti trys asmenys: Gintau
tas Iešmantas, Vytautas Skuo
dis ir Povilas Pečeliūnas už 
pogrindžio spaudos palaiky
mą. Teisme Iešmantas pasakė 
esąs dėkingas teismui, kad 
sudarė sąlygas ir davė jam ga
limybę viešai paskelbti savo 
pažiūras. Pečeliūno teismo 
metu jo sužadėtinė teisiamie
siems įteikė po gėlę. Už tai 
buvo suimta ir nubausta 7 die
nų areštu. Skuodis išsiskyrė 
iš kitų tuo, kad buvo įsijungęs 
į grupinę rezistencinę veiklą.

Žinome kaip veikia Tikinčių
jų teisėms ginti komitetas, 
įsteigtas 1978 m. Nuo pat jo 
pradžios komiteto nariai yra 
persekiojami. Tačiau mane la
biausiai jaudina tai, kad jau
nimus kovoja. Peticijų para
šuose ne kartą pasirodo jau
nimo vardai. Vienas tokių bu- 
vp Julius Sasnauskas, kuris 
su savo draugais buvo išmes
tas iš gimnazijos dėl savo re
liginių ir tautinių įsitikini
mų. Stasė Sipavičiūtė, geriau
sia mokinė savo grupėje medi
cinos mokykloje, negavo sti
pendijos vien dėl to, kad ne
stojo į komjaunimą. Ji nesto
jo todėl, kad ji yra tikinti. 
Sauliui Pulkauskui mokytoja 
nuo kaklo nuplėšė grandinėlę 
su kryželiu, nes jis atsisakė 
nusiimti. ■ i

Šie visi asmenys, net jauni
mas ir vaikai, yra įsijungę į 
rezistencinę veiklą, nežiūrint 
persekiotojų pažeminimų.

Violeta Dobiiaitė

PERSKAIČIUS SADŪNAITĖS 
LAIŠKUS

Gyvenimas Sibire nelinks
mas, kaip sužinojau iš Nijo
lės Sadūnaitės laiškų. Pavyz
džiui, ji rašo, kad negali grįžti 
namo net per atostogas. Aš to 
tikrai negalėčiau pakelti. Man 
būtų labai sunku būti atskir
tai nuo savo tėvelių ir drau
gų net keletą metų. Kai buvau 
ligoninėje, pasiilgau tėvelio 
ir mamos. Laukiau, kad jie 
ateitų su manimi pasikalbėti. 
Nijolė buvo ligoninėje visai 
viena. Ji buvo patenkinta ir 
buvo laiminga, kad slaugė atė
jo su ja pakalbėti.

Savo laiškuose Nijolė pasa
koja, kokiam kambary ji gyve
no, kai buvo ištremta Sibire. 
Jos kambarys buvo labai ma
žas, tilpo lova, stalas, kėdė 
ir spintelė. Mano kambarys na
muose yra penkiskart dides
nis! Jame yra daug daugiau 
baldų ir daiktų. Nijolė rašo, 
kad jai ir taip visko per daug, 
o aš vis noriu dar daugiau!

Kai Nijolė persikėlė iš bend
rabučio gyventi pas vieną mo
terį, jai buvo labai smagu, nes 
ten buvo ramiau. Jos šeiminin
kė buvo maloni ir gera jai — 
kaip antra mama.

Iš Nijolės laiškų matau, kaip 
ji tiki ir myli Dievą. Ji vis 
prašo, kad už ją melstųsi. Ji 
yra labai dėkinga visiems. 
Kiekvieno laiško pabaigoje ji 
linki Dievo palaimos ar baigia 
Dievo vardu.

Aš manau, kad Nijolė yra 
labai gabi ir drąsi moteris. 
Ji yra laiminga, nežiūrint 
kaip sunku gyventi.

Indrė Freimanaitė

ATEIZMAS MOKYKLOSE
Prieš trejus metus vienoje 

okupuotos Lietuvos vidurinėje 
mokykloje sienlaikraštyje bu
vo paskelbtas ateistinio turi
nio straipsnis. Po kelių die
nų atsirado kitas straipsnis, 
atsakantis į pirmąjį.

Ateistinio straipsnio auto
rius tvirtino, kad tikintieji 
tiki negalvodami. Dievas yra 
tik žmogaus fantazija. Žmogus

nori būti panašus į Dievą ir 
todėl jį sugalvojo. Religingi 
žmonės atsiskiria nuo kasdie
ninio gyvenimo ir praleidžia 
laiką melsdamiesi bei save 
kankindami. Tai esąs bepras
mis dalykas, ir jei visi taip 
darytų, žmonija nedarytų jo
kios pažangos. Autorius toliau 
pajuokia Dievą, kad jis siuntė 
savo sūnų, bet pats negalėjo 
ateiti žmonijos išgelbėti. To
liau jis sako, kad Dievas nė
ra net toks galingas, kad ga
lėtų sustabdyti ligas ar sulai
kyti mokslininkų išradimus, 
kurie ligas sustabdo. Straips-, 
nis baigiamas mintimi, kad 
tikintieji yra silpni ir bejė
giai.

Antro straipsnio autorius 
nesutinka, kad tikėjimas su
laiko žmonijos pažangą. Jis 
duoda visą eilę žymių pasaulio 
mokslininkų, kurie tiki ir gar
bina Dievą. Jis mini tūkstan
čius religingų žmonių, kurie 
praeityje ir dabar pasišven
čia kitų žmonių gerovei ir net 
atiduoda savo gyvybę dėl kitų. 
Didieji muzikai ir rašytojai 
gerbė Dievą ir Kristų. Kristaus 
ideale jie rado meno, grožio 
ir harmonijos begalybę.

Religija išauklėja žmones 
skleisti gėrį. , Krikščionybė 
vertina tuos žmones, kurie to
bulai suderina savo asmeny
bę.

Kristus atėjo parodyti mums 
Šviesą. Tačiau Dievas gerbia 
žmogaus autonomiją. Jis lei
džia žmogui pasirinkti švie
są ar tamsą. Dievas duoda žmo
nėms kūrybines galias ir lei
džia jas naudoti savo ir kitų 
gerovei.

Tikėjimas padeda žmonėms 
būti teisiems, dvasines ver
tybes statyti aukščiau už duo
ną ir pratina savarankiškai 
mąstyti, priešingai negu siū
loma ateisto autoriaus.

■>' Gailėjonytė 
TĖVŲ PROTESTO LAIŠKAS 
1982 m. balandžio 5 d. vie

nos mokyklos mokinių tėvai 
parašė protesto laišką vedė
jai A. Petrošienei. Tėvai pro
testavo, kad jų vaikams buvo 
draudžiama eiti į šventovę. 
Sekmadienį mokyklojle buvo 
įvairios programos su šokiais 
ir 1.1., kad vaikai neitų į pamal
das. Mokytojos sekė vaikus, 
kurie ėjo į šventovę, o paskui 
juos terorizavo ir visaip žemi
no. Tėvai savo laiške rašė, kad 
mokytojai neturi teisės kištis 
į privatų mokinių gyvenimą. 
Jie reikalavo, įtad mokytojai 
nustotų vaikus mušę ir žemi
nę dėl jų tikėjimo.

Manau, kad šis yra labai ge
ras būdas kovoti už tikėjimo 
laisvę. Kai mokykla pradeda 
kontroliuoti tikybinius reika
lus, netrukus pradeda visą gy
venimą tvarkyti. Tokia kova 
yra reikšminga, nes turi įta
kos visam kraštui. Vieną die
ną Lietuva vėl taps nepriklau
soma, nes yra žmonių, kurie 
kovoja už jos laisvę.

Zita Gurklytė

ROBERTAS GRIGAS
Robertas Grigas yra vienas 

iš tų jaunų žmonių, kurie ko
voja už savo tikėjimą ir už žmo
gaus. teises. Jo tikėjimas buvo 
toks stiprus, kad jis nepasida
vė rusams irvisiems parodė ge
rą pavyzdį. Grigas žinojo, kas 
jam atsitiks — jis bus kanki
namas, mušamas ir kad rusai 
neduos jam ramybės. Bet jis 
nebijojo rusų nei 'jų grasini
mų.

1982 m. gegužės 13 d. Rober
tas Grigas buvo pašauktas į 
sovietų kariuomenę. Prieš vi
sus kareivius jis turėjo pri
siekti, kad paaukos savo gy
venimą partijai ir kariuome
nei. Jis atsisakė tai daryti. 
Už tai sovietų kariuomenė jį 
visaip persekiojo. Jis buvo 
nusiųstas į kelis kalėjimus. 
Ne tik jis pats kentėjo, bet 
ir jo šeima. Jo tėvas buvo su
žeistas. Tačiau Robertas nesi
gailėjo. Jis parodė rusams, 
kaip reikia daug kentėti ir ne
prarasti vilties. Ir mes laisva
jame pasaulyje tikime, kad vie
ną kartą Lietuva ir vėl bus lais
va.

Robertas Grigas gali būti 
vadinamas kovotoju už žmo

gaus teises, nes jis atsisakė 
vykdyti okupantų įsakymus.

Nijolė Bacevičiūtė 
ŠILUVA

Šiluva yra mažas miestelis 
Žemaitijoje, kur laikomos ypa
tingos pamaldos ir kur žmo
nės susirenka melstis iš visos 
Lietuvos. Pagrindinė Šiluvos 
įdomybė yra šventovė bei gar
sus Marijos paveikslas. Šioje 
vietoje 1608 m. pasirodė Ma
rija su kūdikėliu Jėzumi. Nuo 
to laiko ši vieta tapo garsia 
šventove. Ir dabar, nors rusai 
draudžia religiją, žmonės, net 
ir jaunimas, visokiais būdais 
stengiasi nuvykti į Šiluvą. Ko
munistai juos stabdo. Jie bijo 
procesijų ir maldų. Jie nenori, 
kad lietuviai turėtų tikėjimo 
laisvę, nes tada komunistų 
valdžia gali prarasti savo ga
lią Lietuvoje. KGB saugo vi
sus kelius į Šiluvą, stabdo ir 
klausinėja keliaujančius. Dau
guma žmonių to nepaiso, ta
čiau lietuviai neturi kam pa
siskųsti, nes komunistų val
džiai visa tai nerūpi. Tik lie
tuviai visame laisvajame pa
saulyje gali kelti savo balsą 
prieš neteisybes Lietuvoje.

Julius Sinkevičius

Varna
Už lango šakos siūbuoja 
nuo šalto vėjo lauke, 
medis palinkęs varguolis - 
kada jis parvirs, nežinia.

Iš kur tai atskridusi varna 
nutūpė ant jo viršūnės sausos 
ir sparnais suplasnojusi 
kvarksėjo be paliovos.

Senoliai man sakė, įspėjo, 
jei varna kvarksės prie namų - 
paskutinė valanda kam nors atėjo 
saugokis burtų senų . . .

Čia laukti laiko nebuvo, 
reikėjo galvoti, daryli skubiai, 
jei kas nelaimėn dar nepakliuvo 
apsaugot jį reikia guviai.

Pražilęs senelis pasiremdams 
skubėjo,

žiūrėdams į medžio viršūnę, šakas, 
jis rankose lazdų turėjo - 
ar varna jo mintį supras . . .

"Gana tau kvarksėti po langu, 
lėki toliau ant kitų namų, 
nedrumski mums gyvenimų

brangų.
visiems čia gyvent malonu. "

Jis lazdų metė, skubiai užsimojęs 
į medžio viršūnę aukštai, 
varna nuskrido suplasnojus. ■ 
bet jis paslydo, parkrito 

mirtinai . . .
R. Stepulaitis

PASAKA
Seka, seka pasakų 
Pirkioje mama 
Apie laumę, raganų. 
Apie vėtrų, siaunčiančių miške.
Apie kanklių šalį. 
Apsigaubusių rūkais. 
Apie žilvičius ‘ 
PI a čia is pa balia is.
Ten, kur jūra plukdo 
Žilvino putas, 
Kur Kastytis meta 
Tinklus į marias.
Ten vanagai vis pina 
Gintaro lizdus. 
Ten žiogai šokdina 
Varles ir sliekus.
Klėtyse ten gaudo
Vora tin klia i va bzdžius. 
Upėse ten plaukia 
Ne vanduo, o medus.
Miškuose ten dygsta 
Neregėti žiedai.
Laukuose ten skraido 
Negirdėti garsai.
Kurmiai ten stato 
Auksines pilis. 
Tenai naktį - diena, 
O dienų - naktis.
Murkia, murkia katinėlis — 
Pasaka baigta.
Jau vaikučiai miega — 
Gulk ir tu šalia.

Rita Geringienė

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

JULIUS SANVAITIS prie Dariaus-Girėno paminklo Pščelnike, Lenkijo
je. Jam patikėta šių lakūnų paminklo ir visos aplinkos priežiūra

įįgįjg OBERAMMERGAU 
1984

11 dienų BAVARIJA, AUSTRIJA IR KALNAI 
Kelionė A-1: gegužės 19-29........ $1,549
Aplankysime: Miuncheną, Spitzingsee, Zalcburgą, 
Vieną, Insbruką ir Kristaus kančios vaidinimą 
Oberammergau vietovėje

10 dienų PILYS, KATEDROS IR REINAS
Kelionė B-2: birželio 30 — liepos 9 ............. $1,579
Keliausime: Reino upe per Ruedesheimą, Heidelbergą, 
Viurcburgą, Niurnbergą, Rotenburgą, Zalcburgą, 
Miuncheną į Kristaus kančios vaidinimą Oberammer
gau vietovėje.

5 dienos ILGŲJŲ SAVAITGALIŲ KELIONĖS
Jei keliausite po Europą arba baigsite lietuvių išvyką 
Frankfurte, galėsite pasinaudoti galimybe per tris 
ilguosius savaitgalius vykti į Miuncheną ir Kristaus 
kančios vaidinimą Oberammergau vietovėje.
Kelionė D-5: birželio 22-26; kelionė D-6:
liepos 20-24; kelionė D-7: rugpjūčio 17-21 ...... $439
Nakvosime dvi naktis Oberammergau ir
dvi naktis Miunchene.
Visos kelionės — “Lufthansa” lėktuvais iš JFK ir 
Bostono. Kainos — JAV doleriais.

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreiptis į

Do I tic Tours
293 Auburn St.

Norvegų filmas “Kamilla ” Newton, MA 02166, USA
Tel. (617) 965-8080 orbo (617) 969-1190

ALGIRDAS GUSTAITIS

Filmuota vakarinėje Norve
gijos dalyje, netoli Oslo, Ber
gen miestelyje. Batsiuvių šei
ma susikivirčija su skalbėjų 
šeima. Skalbėja susimeta su 
batsiuviu, o batsiuvienė, slap
tai pasiglemžusi vyro sutau
pytus geresniam gyvenimui pi
nigus, ima pirkinėti neįpras
tus drabužius, puošmenis.

Batsiuvio dukrelė, septynių 
metų Kamilla, viską stebi. Ge
rų pavyzdžių neturi, bando 
meilikautis su panašaus am
žiaus berniuku, verčia ją bu
čiuoti, nors jis nenori. Pasi
grobusi patefoną pabėga, mie
ga tarpžoliuose. Tėvas suran
da, parsiveda, bet vėl barniai, 
stumdymasis su grįžusia žmo
na. Kamilla paima paslėptus 
pinigus, susikiša į kelnaites, 
ir dideliu kirviu išdaužo tėvo 
dirbtuvės langą. Tokia pabai
ga. . U •

Filmas ne gyvenimiškas, be 
naujuko. Įveliami amerikie
čių jūrininkai (1948 m.), nors 
filmas pagamintas 1981 ir tik 
1983 m. pabaigoje atvežtas į 
Los Angeles.

“Kamilla” įdomus filmavimo, 
režisūros paprastumu, nesku- 
bėjimu, atmintinų gabalėlių 
nutraukimu. Yra nesugadintos 
nuotaikos, vaizdų, nors filmo 
pagrindas neturi moralo. Mer
gaitės pasimetimas, linkimas 
į pasileidimą siejasi su griū
vančia šeima. Keistas vaidmuo 
duotas mergaitei, kuri yra fil
mo autorės ir jame vaidinan
čios aktorės duktė. Abu vai

kai įdomūs. Filmas netinka 
vaikams.

Spaudos konferencijoje da
lyvavo mažoji Kamilla, kalban
ti tik norvegiškai. Pavardė — 
Nina Knapskog. Motina ir 
rankraščio autorė — Vibeke 
Lokkeberg. Ji atsakinėjo į 
klausimus, daugiausia pasa
kojo. Jos vyras Terje Kristian
sen — filmo direktorius.

“Kamilla” filmuota 16 mm 
kamera, vėlau viskas perves
ta į 35 mm. .Tai darė iš da
lies taupumo sumetimais, bet 
svarbiausia — norėjo filmui 
duoti neryškumą, lyg švelnio
mis miglomis aptrauktą. Fil
mas ekrane truko 100 minučių.

Filmas — norvegų kalba, su 
angliškais įrašais. Jis lai
mėjo pirmą premiją Norvegi
joje. Rodytas daugelyje pir
maeilių filminių festivalių, 
sulaukęs šiltų kritikos atsi
liepimų.

Norvegija per metus pagami
na 3 ar 4 filmus, kiek doku-4 
inentinių. Rankraščiai įteikia
mi vyriausybės įstaigai, kuri 
parenka priimtinus ir finan
suoja. Norvegija turi apie 450 
kino teatrų. Pirmiausia vyriau
sybė stengiasi atgauti įdėtus 
pinigus, o kas lieka, gali pa
siimti filmo autoriai, artistai. 
Iki šiol jie dar negavę pajamų, 
bet išlaidos padengtos.

Norvegija turi vieną filmams 
skirtą žurnalą, išleidžiamą 
kas trys mėnesiai. Valstybė
je tėra vienas televizijos ka
nalas. Programas duoda po 
penkias valandas į dieną, sa
vaitgaliais — ilgiau.

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$93: V. Ručys; 85: B. Misius; $54: 

S. Tumosienė; $50: Sofija Gečie
nė; $31: A. Baliukonis; $30: I. Že
maitienė.

$25: Dr. Gražina ir Joe Szabo, 
KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius, V. 
Baubinas, Adelė Stulgienė, E. T. 
Šiurnos.

$20: V. Dailydė, Apolinaras Sa
kus, A. Ramanauskienė, Karolis ir 
Irena Penthor, A. Vibrys, Juno 
(Fla.) N. Metų sutikimo komitetas 
per Aldoną Biliūnienę, dr. Alber
tas Aviža.

$15: Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
Albinas Gačionis; $12: A. Dziako- 
nas; $11: M. Kuzavas, Vyt. Lum- 
bis; $10: K. Graudienė, Jonas ir 
Birutė Kazlauskai, A. Ožinskienė, 
V. K. Dailydė, K. Žutautas, J. Arci- 
mavičius; $6: Paulius Sutkai- 
tis, B. Kavaliauskas, Juozas Saka
las; $5: Liudas Rudzevičius, Ka
zys Zauka, kun. J. Vaškys, OFM; $4: 
A. Endrikaitis, J. Tamošiūnas, V. 
Semaška; $3: Jonas Nešukaitis, 
Juozas Graužinis; $2.50: K. Žilvi
tis; $2: Leo Narkevičius; $1: Juo
zas Barysas, T. Anderson, Kazys 
Kaminskas.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė:

$40: Brunonas Laučys, Pranas 
Pargauskas; $35: V. Kazlauskas, 
Juozas Jakubauskas; $30: K. Čin- 
čikas, J. Olšauskas, M. Lesčins- 
kas, A. Baltrūnas, V. Sakas, Stasys 
Santvaras, J. Usvaltas; $29: M. 
Adomavičienė.

$25: A. Knystautienė, C. A. Ja
nuškevičius, Viktoras Jokūbaitis, 
F. Jasienė, Albina Čepėnienė, M. 
Kalasonova, P. Kariūnas, S. Got- 
ceitienė, Liudas Rudzevičius, Jo
nas Karaliūnas, J. Demikis, Vla
das Blinstrubas, kun. B. Jurkšas, 
dr. A. Matukas, B. Misius, A. Pili
pavičius, E. Žulienė, Neris Niel
son (Mrs.), V. Naruševičius, Vin
cas Trumpa, K. Stulpinas, Walde-

mar Schwarz, V. Timosenko, B. 
Sriubiškis, Aleksas Andrulis, 
Antanas Barzdžius, Petras Bal
čius, V. Naras, R. Namikas, M. Zlo- 
nis, Ilona Maziliauskienė, S. Dzi- 
kas, S. Radvilienė, Joana Budni- 
kienė, Stasys Latviūnas, Irena 
Joerg, Pr. Kisielienė, C. A. Januš
kevičius, kun. Juozas Pragulbic- 
kas, Vincas Mamaitis, Adelė Stul
gienė, A. Vibrys, kun. Jonas Dė
dinas, kun. Vaclovas Stankūnas, 
L. Bajorūnas, Č. Rugys, Jonas Skla- 
daitis, A. G. Usvaltas, J. Liudvi- 
kauskas, Albertas Dasys, S. Mor
kūnas, kun. J. Vaškys, OFM.

Už dvejus metus po $25.00 rėmė
jo prenumeratas atsiuntė dr. Al
bertas Aviža, Julius Strodomskis.

Nuoširdus ačiū visiems už para
mą lietuviškai spaudai. Dėkoja
me ir tiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumertą, prie $19 pri
deda dar vieną dolerį ir padaro 
apvalų skaičių.

Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

nė su savo vyru Andrium net atsi
sakė normalaus atlyginimo ir pa
ruošė baliauę vakarienę. Jai talki
no G. Agurkienė, K. Gelžinienė, 
P. Krivickienė, A. Beržaitienė ir 
A. Pranckūnienė. Staliukus auko
jo: P. Armonas, Concession garažo 
savininkas; A. Šilinskis, Enter
prise Ltd. ir J. Rybiai. D. Bobi- 
nienė iškepė puikių tortų. Bilie
tų pardavimu prie kasos rūpinosi 
E. Bajoraitienė, gi staliukų lote
rija — M. Borusienė. Taip pat tal
kino Mrs. K. Kontrimas, o prie ba
ro — J. Deveikis. Staliukus loteri
jai paruošė S. Kanopienė. Medžio
tojai svečiai ir klubo nariai ati
davė dalį nušautų žvėrelių šiam 
baliui. Kai kurie klubo nariai tal
kino šiam renginiui, tačiau jie pa
silieka nežinomaisiais. A. P.

BALTIC 
TOURS

A

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON 
9-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje 

Išvykstama iš Montrealio
Speciali 13 dienų kelionė — 11 naktų Lietuvoje 
(Du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais).
Kelionė 314: kovo 14 — kovo 26 .....................  $1,295
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

dienos LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 427: balandžio 27 — gegužės 5 
Kelionė 511: gegužės 11—gegužės 19 
šešios dienos Vilniuje, 1 diena Helsinkyje
Finnair” lėktuvaišlš Montrealio

9

10

12

18

17

13

12

12

11

$1,225
$1,325

\r.
dienų LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 917: rugsėjo 17 — rugsėjo 26 .... 
Šešios dienos Vilniuje, dvi dienos Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 507: gegužės 7 — gegužės 18 ... 
Kelionė 604: birželio 4 — birželio 15.......
Kelionė 101: spalio 1—spalio 12 ...........
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
"Finnair" lėktuvais iš Montrealio

KELIONĖS IŠ JFK IR BOSTONO
dienų Kelionė 710B: liepos 10 — liepos 27 ....

$1,355

$1,385
$1,551
$1,385

$1,999
Kelionė 814B: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 31 $1,999
Vienuolika dienų Lietuvoje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, dvi — Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

dienų LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
$1,769
$1,899
$1,829

Kelionė 508B: gegužės 8 — gegužės 24 ....
Kelionė 612B: birželio 12 — birželio 28.....
Kelionė 918B: rugsėjo 18 — spalio 4.......
Šešios dienos Vilniuje, keturios — Rygoje, 
trys — Varšuvoje, viena — Frankfurte 
“Lufthansos” lėktuvais iš JFK ir Bostono

dienų LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
Kelionė 429: balandžio 29 — gegužės 11 ...
Penkios dienos Vilniuje, penkios — Romoje, 
dvi — Maskvoje 
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

dienų LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
500A: gegužės 8 — gegužės 19 .... $1,379 
612A: birželio 12 — birželio 23......

710: liepos 10 — liepos 21 ..............
807: rugpjūčio 7 — rugpjūčio 18 .... 

918A: rugsėjo 18 — rugsėjo 29 ....

$1,699

Kelionė
‘Kelionė
‘Kelionė
‘Kelionė

Kelionė
Šešios dienos Vilniuje, dvi —■ Maskvoje,
viena — Frankfurte
“Lufthansos” lėktuvais iš JFK ir Bostono

‘Oberammergau ir Miunchenas (pasirinktina 
penkių dienų kelionė) ................................

dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 710A: liepos 10 — liepos 21 .......... $1,639
Kelionė 814A: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 25 $1,639 
Kelionė 904: rugsėjo 4 — rugsėjo 15.......... $1,639
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

dienų LIETUVA IR LENKIJA
Kelionė 925: rugsėjo 25 — spalio 5 ..
Šešios dienos Vilniuje, trys — Varšuvoje 
“Alitalia" lėktuvais iš JFK

$1,649
$1,649
$1,649
$1,489

$439

$1,279

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreipkitės į

Boltic Tours
293 Auburn St.

Newton, MA 02166, USA
Tel. (617) 965-8080 orbo (617) 969-1190

$



AfA 
ONAI JONAITIENEI 

mirus,
dukrą SIGITĄ AUŠROTIENĘ, “Paramos” vice
pirmininką žentą VYTAUTĄ AUŠROTĄ bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Lietuvių kredito kooperatyvas 
"Parama”

AfA
AUGUSTAI JOKUBPREIKŠIENEI *

mirus,
liūdesio dienose nuoširdžiai užjaučiame’sūnų EVALDĄ 
su šeima, dukteris - LYDĄ BARŠAUSKIENĘ ir OLGĄ 

STARKIENĘ su šeimomis -
z J. Vingėlienė j. O. Drąsučiai

B. Vaišnora v. O. Marcinkevičiai
ir jų visų šeimos

Penkiolikai metų prabėgus
1969 metų vasario 10 dienų mirė a.a. Jonas Kardelis

Brangiam broliui

KĘSTUI DUMČIUI
amžinai atsiskyrus, 

seseriai GENOVAITEI BREICHMANIENEI ir visiems 
giminėms bei artimiesiems liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Rimas ir Regina Bagdonai 
Vytautas ir Irena Mačikūnai 
Laimis ir Danutė Mačikūnai 
Algis ir Sofija Saunoriai 
Zenonas ir Aldona Stanaičiai

Brangiam broliui " '
AfA 

VLADUI KAŽEMĖKUI
netikėtai į amžiną poilsį iškeliavus,

didį skausmą išgyvenantiems velionies broliui JONUI 
su šeima ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime-

Rimas ir Regina Bagdonai 
Petras ir Genovaitė Breichmanai 
Vytautas ir Irena Mačikūnai 
Zenonas ir Aldona Stanaičiai 
Algis ir Sofija Saunoriai 
Kazys ir Alina Žilvyčiai

Aukos lituanistikos katedrai
Kanados lietuvių aukos ligi 1983 metų lapkričio 1 dienos

$1,000.00: N. N., Mississauga, Ont. 
(kanadiškais), Jurgis Strazdas, 
Mississauga, Ont., dr. J. ir M. Ulec- 
kai, Toronto, Ont, a. a. Stasio Vyd- 
manto palikimas (kanadįškais); 
$450.00: Vitalius Matulaitis, Wes
ton, Ont.; $250.00: Lietuvių tauto
dailės institutas, Toronto, Ont.; 
$200.00: Joseph Starke, Toronto, 
Ont., Toronto lietuviai pranciško
nai; $100.00: K. Čepaitis, Etobi
coke, Ont, Vladas Mickus, Wawa, 
Ont. (kanadiškais), D. Ralys, Co. 
Missisquoi, P.Q.; $60.00: J. Vaiče- 
liūnas, Toronto, Ont.; $50.00: Jo
nas Nastajus, Edmonton, Alta., Ro
manas Vabolis, Charlesburg, Que.; 
$40.00: Algis Jušys, Hamilton, Ont.; 
$10.00: Tutis ir Rita Viliai, Lon
don, Ont.

Pagal pasižadėjimus gauta:
$1,000.00: pažadėjo J. V. Danys, 

Ottawa, Ont. (gauta $500.00), Da
nutė ir Vladas Šaltmirai, Toronto, 
Ont. (gauta $1,000.00); $300.00: Pet
ras Lelis, Toronto, Ont. (gauta 
$300.00), L. Balsys, Toronto, Ont. 
(gauta $150.00); $250.00: Kazys 
Mileris, Hamilton, Ont. (gauta 
$100.00).

Iš viso ligi 1983 m. lapkričio 1 d. 
gauta JAV $7,210.00.

Aukos nuo 1983 m. lapkričio 1 
ligi 1984 vasario 1 d.

$1,000.00: dr. Ilona Gražytė-Ma- 
ziliauskienė, Cote St. Luc, P.Q., 
Prisikėlimo parapijos taryba, To
ronto, Ont., a. a. kun. Felikso Sra- 
gio ir a. a. Marceliaus Sragio at
minimui — Darija Sragytė-Vis- 
kantienė, Victoria, B.C.; $500.00: 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
(kanadiškais); $200.00: J. Aršti- 
kaitis, Brampton, Ont. (kanadiš
kais).

Nuo 1983.XI.1 ligi 1984.11.1 gauta 
JAV $3,700.00. Iš viso ligi 1984 m. 
vasario 1 d. iš Kanados gauta JAV 
$10,910.00.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame. Pirmasis $200,000.00 
įmokėjimas įteiktas Illinois uni
versitetui 1983.XI.4. Antrojo $100,- 
000.00 įmokėjimo terminas 1984. 
IX. 1. Šiuo metu dar trūksta $33,- 
000.00. Čekius ar perlaidas prašo
me rašyti: “University of Illinois 
for the Endowed Chair of Lithua

i

nian Studies” ir siųsti šiuo adre
su: Lituanistikos katedra, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA. Taip išrašyti čekiai 
atskaitomi nuo Kanados pajamų 
mokesčių, remiantis Kanados De
partment of National Revenue, 
Taxation, 1984 m. sausio 17 d. raš
tu ir Illinois universiteto pareiš
kimu.

Lėšų telkimo komitetas,
Jonas Kavaliūnas, 

pirmininkas 
Beverly Shores, 
1984 vasario 1 ,

Delhi, Ontario
ŠV. KAZIMIERO 500 METU mir

ties sukakties paminėjimas 
įvyks kovo 4, sekmadienį, mūsų 
parapijos šventovėje, dalyvau
jant Londono vyskupui ir daugiau 
svečių kunigų iš kaimyninių pa
rapijų. Pamaldų pradžia — 7 v. 
vakaro. Parapijiečiai kviečiami 
labai gausiai dalyvauti: organi
zacijos su vėliavomis, moterys 
ir jaunimas su tautiniais drabu
žiais. Be to mūsų apylinkėj tos 
pamaldos, berods, sutaps ir su 
Vasario 16 minėjimu. P.A.

SPAUSTUVĖS MAŠINŲ VAJUS. 
Visuomet jautrūs lietuviškiems 
reikalams šios apylinkės tautie
čiai dosniai prisidėjo prie “Tė
viškės žiburių” spaustuvės maši
nų vajaus. Iki šiol savo aukas tam 
reikalui įteikė per P. Augaitį 21 
tautietis ir sudarė bendrų sumų 
$857. Tai maždaug 25% šios kolo
nijos lietuvių, kurių dauguma yra 
pensininkai. Vajus vyksta ir to
liau. Tikimasi, kad ir kiti tau
tiečiai prisidės prie šio vajaus, 
įteikdami savo aukų P. Augaičiui. 
Aukotojų sųrašas bus paskelbtas 
sekančiame “TŽ” nr. Red.

Pajieškojimas
Pajieškoma ponia Barniškis, 

anksčiau gyvenusi Wellande. Ži
nantieji arba ji pati prašoma atsi
liepti V. Treigis, 77 Talbot Rd., 
Delhi, Ont., N4B 1Z7, tel. 519 - 
582-2767.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai yra 
savos tautos gynėjai

Apvalūs skaičiai sudaro pro
gą prisiminti amžinybėn iške
liavusius. Kanados lietuvių 
gyvenime po II D. karo iškilo 
ypač du žymūnai — dr. Adolfas 
Šapoka ir Jonas Kardelis. Jie
du stovėjo lietuviškosios spau
dos ir kartu veiklos priešaky
je. Dr. A. Šapoka mirė prieš 
23 metus, o J. Kardelis — prieš 
15 metų. Už poros metų specia
liai prisiminsime dr. A. Šapo
ką 25-tųjų mirties metinių pro
ga, o šiuo atveju žvilgterkime 
į J. Kardelį.

Pastarasis Kanadoje išgyve
no 21 metus, visą laiką akty
viai dalyvaudamas lietuviška
jame gyvenime. Atvyko jis Ka- 
nadon jau kaip subrendęs vei
kėjas, pažinęs okupacinį gy
venimą Lietuvoje ir caro, ir 
kaizerio valdžioje, aktyviai 
dalyvavęs nepriklausomom Lie
tuvos atstatyme, jos valdyme, 
politinio gyvenimo formavime. 
Būdamas veržlios prigimties, 
visą laiką stovėjo pirmose ei
lėse kaip politikas, kultūri
ninkas, visuomenės veikėjas, 
spaudos žmogus. Išrinktas į 
Lietuvos seimą kaip valstie
čių liaudininkų partijos at
stovas, pamėgo politiką ir iš 
jos nesitraukė net ir tada, kai 
seimo nebebuvo. Visą laiką su
kinėjosi politinėse viršūnė
se, ypač opozicijos eilėse, bū
damas valstiečių liaudininkų 
partijos centrinio komiteto 
nariu ir vyriausiu dienraščio 
“Lietuvos žinios” redaktoriu
mi.

Nesvetima jam buvo ir kul
tūrinė veikla. Domėjosi ypač 
muzika ir teatru. Jaunystėje

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

; 252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8

■ Telefonas: (705) 673-9595

Kiekvienas žino, kad vasaros darbai įga
lina studentus užsidirbti pinigų ir tuo 
būdu tęsti savo studijas. Bet tai tik ilgos 
istorijos dalis. Vasaros darbas taip pat 
yra geriausias būdas įgyti patyrimą, kuris 
vėliau palengvina rasti nuolatinį darbą. 
Darbdaviai, samdantieji studentus, pa
deda išvystyti įgūdžius, kurie bus nau
dingi ateityje.

Kanados vyriausybė pagelbės va
saros darbų projektų sudarytojams, 
prisidėdama savo įnašu prie studentų 
atlyginimo ir pridėtinių išlaidų, susijusių 
su tokių darbų parūpinimu.

JŪS GALITE PAGELBĖTI SUORGA
NIZUOTI DARBUS STUDENTAMS 
KANADOS VASAROS DARBŲ 
PROJEKTAIS

Kanados vasaros darbų projektai pa
rūpina naudingus darbus vietiniams 
studentams. Projektas turi įdarbinti bent

Employment and 
Immigration Canada

A. a. JONAS KARDELIS, žurnalis
tas, redaktorius ir visuomenės vei
kėjas, miręs Montrealyje prieš 
15 metų

vadovavo chorams, o įsijun
gęs į kultūrinę veiklą Kaune 
garsėjo kaip teatro ir muzikos 
kritikas, rašęs daugiausia sa
vo redaguojamose “Lietuvos 
žiniose”.

Bene plačiausiai J. Karde- 
. lis buvo žinomas nepriklauso
moje Lietuvoje kaip žurnalis
tas bei redaktorius, galėjęs 
stipriai reikštis savo straips
niais ir autoritetinio režimo 
laikais, ir pogrindžio spaudo
je vokiečių laikais.

Besibaigiantis II D. karas 
nutraukė visą J. Kardelio veik
lą Lietuvoje. Kai 1944 m. so
vietinės armijos antrą kartą 
artėjo prie Lietuvos sienos, 
jis pasuko į Vakarus. Pamatęs, 
kad Vokietijoje bus galima 
prisiglausti, grįžo Lietuvon 
ir drauge su žmona operos so
liste Elzbieta Kardeliene at
vyko į Vokietijos Freiburgą, 

zkur jau rado gana gausų tau
tiečių būrį. Vėliau persikėlė 
į Detmoldą, kur redagavo “Lie
tuvių žodį” ir aktyviai daly
vavo kultūrinėje veikloje.

Tai buvo stovykljnio gyve
nimo laikotarpis; kuris neža
dėjo nieko pastovaus. Kai sto- 
vyklininkai ėmė keltis užjūrin, 
p.p. Kardeliai 1948 m. atvyko 
Kanadon ir apsigyveno Mont
realyje. Čia J. Kardelis rado 
pastovią dirvą savo veiklai. 
Būdamas akcijos žmogumi, J. 
Kardelis pasinėrė į naujosios 
lietuvių ateivijos gyvenimo 
formavimą. Jam rūpėjo lietu

Summer Canada’84
Rytojaus darbo jėgą 

įdarbinkime šiandieną
tris vietinius studentus ir pagaminti ati
tinkamus gaminius arba teikti bendruo
menei naudingas paslaugas. Visi darbai 
turi būti pilnalaikiai ir trukti nuo šešių 
iki aštuoniolikos nepertraukiamų sa
vaičių vasaros metu.

AR TURITE TEISĘ GAUTI 
PARAMĄ?

Bendruomenė ir savanorių grupės, pro
fesinės ir techniškos draugijos, dauguma 
vietinių valdžių ir privatūs darbdaviai 
turi teisę į paramą, skiriamą Kanados 
vasaros darbams.

KAIP PRAŠYTI?

Jeigu jūsų organizacija turi įdėją Kana
dos vasaros darbo’projektui. tesikreipia 
į artimiausią įdarbinimo įstaigą “Canada 
Employment Centre” arba į “Employ
ment Development Branch office of Em

Emploi et 
Immigration Canada 

John Roberts, Minister John Roberts, Ministre

viškos parapijos, organizaci
jos, kultūrinė bei visuomeni
nė veikla. Jau esama senųjų 
ateivių organizacinė struktū
ra netiko naujai ir gausiai atei
vių bangai. Reikėjo naujų for
mų, galinčių jungti visus Kana
dos lietuvius. Bet tai nebuvo 
lengvas uždavinys. Ir kol bu
vo surasta nauja organizacinė 
struktūra, patenkinanti visus 
ar bent daugumą, teko gerokai 
pavargti ir pasiginčyti. J. Kar
delis, būdamas savaitraščio 
“Nepriklausoma Lietuva” re
daktoriumi, vadovavo vienai 
pusei, o dr. A. Šapoka, kaip 
“Tėviškės žiburių” redakto
rius — kitai. Laimei, buvo ras
ta bendra kalba, ir Kanados 
lietuviai susibūrė į Kanados 
Lietuvių Bendruomenę.

Nuopelnai už bendro kelio 
suradimą priklauso ištisai 
eilei asmenų, tačiau jų tarpe 
J. Kardelio balsas buvo sva
rus. Jei pradžioje jo laikyse
na linko daugiau į vieną pusę, 
tai vėliau ji tapo visus vieni
jančia, bendruomenine. Savo 
autoritetu jis ne kartą gynė 
bendrąjį kelią nuo įvairių 
priekaištų. Santykiuose su 
žmonėmis buvo socialus, džen
telmeniškas, tolerantiškas, 
kantrus. Sunkiose valandose 
drąsindavo veikėjus nenuleis
ti rankų, nuolat skatindavo į 
lietuviškąjį darbą, kuriam pats 
buvo atsidavęs visa širdimi.

Penkioliktųjų mirties • meti
nių proga prisimename Velio
nį, kaip ryžtingą kovotoją, 
kuriam Lietuva ir jos išeivi
ja buvo pagrindinis rūpestis.

Pr. G.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

ployment and Immigration Canada", 
prašydama informacijos ir prašymo 
blankų
PRAŠYMŲ TERMINAS - 1984 METŲ 
VASARIO 24 DIENĄ.

Kanados įdarbinimo įstaiga (Canada 
Employment Centre) taip pat gali duoti 
jums daugiau informacijų apie kitas 
Kanados vasaros darbų programas bei 
tarnybas, būtent: ’
. APIE VASARINI PASIRUOŠIMĄ 
PROFESIJAI (Summer Career Access) 
bei studentų atlyginimo programą
. APIE IDARBINIMO CENTRUS 
STUDENTAMS (Canada Employment 
Centres For Students) - vasarinio 
įdarbinimo tarnybą
. APIE KANADOS POLICIJĄ IR 
GYNYBOS MINISTERIJĄ (RCMP and 
Department of National Defence) bei 
studentų įdarbinimo programas.

Canada
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SKAITYTOJAI PASISAKO
“SPAUDOS DEZERTYRAI”

“TŽ” 1984 m. 4 nr. vedamajame 
skundžiamasi, kad kai kurie skai
tytojai ir spaudos bendradarbiai 
pasišalina iš “kovos lauko” dėl 
įvairių priežasčių. Tos “ligos” 
priežastys yra įvairios, dažniau
siai menkos, net vaikiškos, kaip 
nutraukimas laikraščio prenume
ratos dėl kokio menkniekio. Rei
kia pripažinti, kad kai kur ir re
daktoriai nusikalsta, pritrūkę 
kantrybės, atbaidydami rašantį, 
ypač pradedantį.

Teisingai “TŽ” rašoma: “Mūsoji 
spauda laikosi savanorių dėka. 
Dėl to ji yra gaji, ištverminga, ne
žiūrint sunkių sąlygų”. Tai negin
čijama tiesa. Kitos daug gauses
nės tautinės mažumos, kaip len
kai, stebisi, kad lietuviškoji spau
da yra tokia gausi bendradarbiais 
ir leidiniais.

Lietuviškos spaudos leidyba 
išeivijoje yra’daugiausia dvasiš
kių rankose. Tai ryškiai jaučiama 
ir leidinių turinyje. Religinė te
ma neturėtų nuolat pirmauti. Rei
kėtų nemažesnį dėmesį skirti ir 
tautiniam susipratimui bei auklė
jimui.

Lietuviškoji išeivijos spauda, 
nežiūrint keleto “dezertyrų”, vis 
dėlto išsilaiko iš prenumeratorių, 
savanorių spaudos darbuotojų ir, 
svarbiausia, iš geradarių tautie
čių aukų. Tai pasigėrėtinas reiš
kinys.

Lietuviškos spaudos platinimui 
yra reikalinga tautiečių, ypač 
spaudos darbuotojų, talka. Rei
kia Steigti spaudos rėmėjų būre
lius, kurie savanoriškai jieškotų 
naujų būdų lietuviškai spaudai 
platinti. Reikėtų, kad prie kiek
vieno didesnio parengimo būtų ge
rai parinktoje vietoje “spaudos 
stalas”, kur priimtų naujas pre
numeratas, mokestį už prenume
ratą, skelbimus, užuojautas ir au
kas spaudai. Tas “stalas” paleng
vintų daugeliui tautiečių sutvarky
ti jų “vargus”, surištus su spauda.

Stepas Varanka

“WAR CRIMINAL ON TRIAL”
Tokiu pavadinimu pasirodė 

knyga kai kuriuose knygynuose 
prieš 1983 m. Kalėdas. Jos auto
rius — Sol Littman, dirbantis 
CBC, Toronte. Knygoje nagrinė
jamas A. H. Raucos vaidmuo ir 
lietuvių dalyvavimas Kauno žydų 
naikinime.

Vienas skyrius (6) “Pogromas” 
aprašo, kaip kauniečiai, įžygia
vus vokiečių kariuomenei, žudė žy
dus. Buvę nužudyta apie 3.500 žy
dų. Žurnalistas Jonas Klimaitis 
sudaręs laikinąją vyriausybę ir 
pats vadovavęs akcijai prieš žy
dus. Adv. E. Goldbergas kreipę
sis į Jurgį Bobelį, partizanų va
dą, kad sustabdytų žudynes, bet 
pastarasis atsakęs, kad, tas daly
kas ne jo galioje. Tada jis nuėjęs 

pas J. Vileišį, buvusį Kauno bur
mistrą. Tas jam pasakę# vaikinai 
turi “a bit of fun”. Adv. E.’Gold
bergas pranešęs žydų bendruome
nei, kad jie iš lietuvių nelauktų 
jokios pagalbos.

Vokiečiai apie Lietuvos nepri
klausomybę nenorėję nieko gir
dėti. Kazį Škirpą ir Rapolą Ski
pitį, kurie pabėgę į Berlyną ir iš 
ten vadovavę Lietuvių Frontui, 
laikę namų arešte.

Kituose skyriuose lietuviai mi
nimi kaip vokiečių pagalbiniai da
liniai. Pagal S. Littmano išvadas, 
lietuviams antisemitizmas esąs 
“endemiškas” (būdingas).

Pats A. H. Rauca gimęs Triebe, 
Saksonijoje. Jo tėvas atvykęs iš 
Austrijos, o proseneliai gyvenę 
Bohemijoje.

Kiek ten tiesos, gali pasakyti 
tie, kurie savo akimis matė tų die
nų įvykius. Knyga didelio forma
to, kietais viršeliais, kaina $17.95.

R. Bulovas

AR KOVOSIME DĖL 
NAIKINAMŲ SEKMADIENŲ? 
Juodoji ranka (šio pasaulio mo- 

dernizuotojai) beveik sunaikino 
visa, kas europietiška šiame že
myne. Panašūs reiškiniai paste
bimi ir pačioje Europoje, net ne
komunistiškoje pusėje, bet Š. 
Amerika yra žymiai “pažangesnė” 
tuo atžvilgiu. Krikščionių reli
gija taip pat, pasirodo, kažkam 
užkliuvo. Vos prasidėjus naujiems 
metams, pradėta smarkiai atakuo
ti krikščionių sekmadienius ne 
tik privačiai, bet ir spaudoje, ir 
radijo programose. Jau siekiama 
Toronte pravesti įstatymą tuo rei
kalu.

Prieš porą metų ta tema jau pla
čiai buvo kalbama tarp prekybi
ninkų ir kitų kanadiečių, kurie 
sekmadienių nešvenčia. Kai jo
kios reakcijos nesusilaukė pa
čioje pradžioje, šiemet jau visai 
atvirai išėjo į kovą prieš sekma
dienius. Sekmadieniais prekybi
ninkai duoda būdingą patarimą 
krikščionims: jie gali anksti rytą 
nueiti į šventovę, o paskui į darbą 
arba į parduotuves. Ir taip papras
tai šis painus klausimas išspręs
tas, aišku, mūsų nenaudai.

Jau aiškiai matosi, kad sekma
dieniai gali būti panaikinti arba 
sugadinti (jei reikės dirbti sek
madieniais), o iš krikščionių orga
nizacijų jaučiama tik labai menka 
opozicija. Kai bus priimtas įsta
tymas, bus daug sunkiau kovoti. 
Ar nebūtų veiksmingiau jungtis su 
kitomis krikščionių obganizaeijo-1'' 
mis bendrai kovai išgelbėti nuims ' 
mielus ir reikalingus sekmadie
nius? įdomu ar lietuviai tuo do
misi? Skait.

PARAMA SPAUDAI
Šiais metais mudu su žmona tu

rime mudviem reikšmingą sukak
tį: kovo 19 d. sueina 35 metai mū
sų vedybinio gyvenimo. Ta proga,
dėkodami Aukščiausiam už mums 
suteiktą ligi šiol globą, skubame 
pasiųsti Jums spaustuvės mašinų 
vajaus iždui papildyti $500 čekį, 
nes bijome, kad sukaktį švenčiant 
tie pinigai kartais nepakliūtų į 
multimilijonierių-likerįo gamin
tojų kišenes. Nutarėm apsieiti su 
“arbatos puoduku”, kaip mūsų kai
mynai anglai daro.

Mieliems “Tėviškės žiburiams” 
nuoširdžiai linkime dar ilgai ir 
sėkmingai gaivinti mumyse tą 
brangų, tačiau jau begęstantį 
lietuvišką žodį.

S. ir J. Paketurai, 
West Lome, Ont.

LAUKIAMAS LAIKRAŠTIS
Sveikinimai ir linkėjimai 1984 

metams. Kartu siunčiu prenume
ratą $19.00 už 1984 metus. Labai 
laukiamas, įdomus ir puošnus laik
raštis. Jūs, kanadiečiai, žymiai 
pralenkėt seną amerikiečių lietu
vių spaudą savo kokybe, ypač ka
lėdiniais sveikinimais.

B. Balčiūnaitė,
Čikaga

KALĖDINIS NUMERIS
“TŽ” 1983 m. gruodžio 22 d. lai

da ypatingai turtinga ir įdomi. Ste
biuosi, iš kur tiek gražių, įvairių 
kalėdinių paveiksliukų — kiek
vienam sveikinimui skirtingos me
niškos raidės ir paveiksliukai. Juk 
tai didelis darbas! Labai džiugu.

Eugenija Šajukaitė-Dordopolo,
Bostonas, Mass.

GAUNU PAVĖLUOTAI
Ačiū už laikraštį. Nors ir pavė

luotai, bet gaunu. Esu patenkin
ta, nes randu daug įdomių straips
nių, liečiančių lietuvių reikalus. 
Linkiu “TŽ” ir toliau sėkmingai 
šviesti lietuviškai visuomenei ne 
tik Kanadoje, bet ir visame pla
čiame pasaulyje.

E. Juciūtė, 
So. Boston, MA

KANADOS PAŠTAS
Siunčiu $20 už Jūsų redaguoja

mus “Tėviškės žiburius” ir prašau 
nenutraukti prenumeratos — ne
sinori skirtis su laikraščiu, nors 
ateina tik po 6-8 savaičių. Labai 
gaila, kad taip yra.

A. Stalionis,
Port Coquitlam, B. C.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 |
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 E

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8 %
180-185 d. termin. ind.............. 81/2%
term, indėlius 1 metų.............. 83/4%
term, indėlius 2 metų.............. 91/4%
term, indėlius 3 metų.............. 9’/2%
pensijų s-tą.............................. 9 %
spec. taup. s-tą........................ 71/2%
taupomąją s-tą ........................ 71/4%
depozitų-čekių s-tą.................. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo................. 10-12 %

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ KOMPARTIJOS VADO J. ANDROPOVO MIRTIS ne
nustebino pasaulio, nes jos jau seniai buvo laukiama nuo per
nykštės vasaros, kai jis staiga dingo iš viešojo gyvenimo. Daug 
kam atrodė, kad su artėjančia mirtimi buvo susietas staigus 
krašto apsaugos ministerio maršalo D. Ustinovo kelionės Indi
jon atšaukimas. Iš oficialaus gydytojų komisijos pranešimo su
žinome, kad J. Andropovas sirgo cukralige, pažeidusią inkstus. 
Jų veikimas visiškai sustojo 1983 m. vasario mėnesį. Nuo to laiko 
gyvybė buvo palaikoma dirbtiniais inkstais. Galutinė kompli
kacija prasidėjo š. m. sausio mėnesį ir baigėsi širdies sustoji
mu vasario 9 d. J. Andropovas labiausiai buvo pagarsėjęs kaip 
KGB vadas 1967-82 m. Iškopimas į kompartijos vadus po L. Brež

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
2239 Bloor Street West.

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

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

nevo mirties buvo netikė
tas, greičiausiai kompromisi
nis, nes politbiuro nariams bu
vo žinoma jo liga. Matyt, dėl 
kito kandidato nebuvo galima 
susitarti. Dabar vėl prasidė
jo spėliojimai. Spaudoje prisi
menama, kad J. Andropovas va
dovavo L. Brežnevo laidotu
vėms, o jo laidotuvėms vado
vauja K. Černenka, turintis jau 
72 metus amžiaus. J. Andropo
vas buvo kietos linijos šalinin
kas, padidinęs politinių kali
nių skaičių naujomis bylomis, 
kurios skaudžiai palietė lietu
vius bei kitas tautybes. Užsie
nio politikoje pasiekta lig šiol 
negirdėta įtampa tarp Maskvos 
ir Vašingtono, derybų nutrau
kimas branduolinių ginklų 
klausimu. Spaudos spėliojimai 
pasitvirtino — naujuoju vadu 
paskelbtas laidotuvėms vado
vavęs Konstantinas Černenka, 
iškilęs L. Brežnevo laikais.

Izraelio dilema
Izraelio premjeras J. Sami

ras pradėjo šnekėti apie 15.000 
savo karių atitraukimą iš pie
tinio Libano, kai tik bus už
tikrintas pasienio saugumas. 
Atitraukimo demonstracijo
mis Jeruzalėje reikalauja iz
raelitų grupė “Taika dabar”. 
Buvęs krašto apsaugos minis- 
teris gen. A. Šaronas, su M. Be
ginu suplanavęs invaziją, at
nešusią dabartinį chaosą, vėl 
pradeda kelti galvą, žadėda
mas tapti naujuoju Izraelio 
premjeru. Susilaukęs prię- 
kaištų dėl palestiniečių žu
dynių Sabros ir Šatilos stovyk
lose, jis pasitraukė iš krašto 
apsaugos ministerio pareigų ir 
dabartinėje J. Šamiro vyriau
sybėje tėra ministeriu be port
felio.

JIEVA ADOMAVIČIENĖ, klaipė
dietė, gimnazijos mokytoja, skaito 
paskaitą Klaipėdos atvadavimo mi
nėjime Toronto Lietuvių namuose

Ateitininkų žinios
Moksleiviai smagiai slidinėjo 

vasario 5, sekmadienį. Sekančia
me susirinkime bus paminėtas šv. 
Kazimieras, Lietuvos globėjas, 
500 metų mirties sukakties proga.

Jaunučių susirinkimas — vasa
rio 18, šeštadienį, po šeštadieni
nės mokyklos pamokų.

Vasario vakaronė — vasario 18, 
šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
Parodų salėje. Bus įdomi muziki
nė programa ir šilta vakarienė. 
Rengia studentai ir kviečia daly
vauti visus — sendraugius ir ki
tus. Kaina — studentams — $6.00, 
kitiems — $8.00. L. U.

Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

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.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

296 B 
(Tarp 531-1305

BLOOR AUTORITE GARAGE 
rock Avenue 
Dundas ir College) Telefonas

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

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

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

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

TIM’S AUTO BODY ltd
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.w.)

* Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS
Telefonai 533-8451, 533-8452

Ar bus pasikeitimu?
Tai klausimas, kurį dabar 

svarsto pasaulio vadai. J. And
ropovo mirtis sudaro progą 
įtampai sumažinti. Jai prita
ria ir JAV prez. R. Reaganas, 
į laidotuves pasiuntęs vice- 
prez. G. Bushą, kuriam grei
čiausiai teks susitikti su nau
juoju kompartijos vadu. Į J. 
Andropovo laidotuves taipgi 
nuskrido Kanados ministeris 
pirm. P. E. Trudeau, V. Vokie
tijos kancleris H. Kohlis, Pran
cūzijos premjeras P. Mauroy, 
Britanijos ministerė pirm. M. 
Thatcher. Tačiau ir naujas 
kompartijos vadas gali laikytis 
ligšiolinės J. Andropovo poli
tikos, jeigu ji buvo sutarta ir 
patvirtinta politbiuro vadų. 
Mirė tik J. Andropovas, o 12 
politbiuro narių tebėra gyvi. 
Jų eilės prieš mirtį buvo su
stiprintos J. Andropovo šali
ninkais.

Krizė Beirute
Su Libano premjero Š. al- 

Wazzano ir jo ministeriu kabi
neto atsistatydinimu prasidė
jo politinė krizė Beirute, ku
rio vakarinėje dalyje vėl įsi
tvirtino mahometonų milici
ninkai. Miestas vėl padalin
tas į dvi dalis. Kovos suskaldė 
Libano kariuomenę. Jos dalis 
perėjo milicininkų pusėn. 
Prez. A. Gemajelis neįsten
gia sudaryti naujos vyriausy
bės. Jam daromas spaudimas 
atsisakyti 1983 m. gegužės 17 d. 
su Izraeliu pasirašytos sutar
ties dėl svetimų kariuomenių 
atitraukimo, nes tai sutarčiai 
nepritaria Sirija, remianti ma
hometonų milicininkų grupes. 
Paaštrėjus kovoms, prez. R. 
Reaganas buvo priverstas pra
dėti marinų grąžinimą į lai
vus. Britai jau išsigabeno sa
vo 115 karių dalinį. Italija taip 
pat planuoja pasitraukimą. 
Sprendimo nėra padariusi tik 
Prancūzija. Užsieniečiai bėga 
iš Beiruto į Kipro salą.

Laivų ugnis
Prez. R. Reaganas marinų 

atitraukimo nelaiko 1 visišku 
pasitraukimu, savo ligšioli
nės politikos atsisakymu. Si
rijos kontrolėje esančias sri
tis, iš kurių apšaudomas krikš
čionių daugumą turintis ryti
nis Beirutas, buvo pradėju
sios daužyti JAV karo laivų 
patrankos. Ypač didelių nuos
tolių padarė karo laivas “New 
Jersey”, turintis 16 colių pat
rankas. Spaudoje pasirodė ne
patikrintų pranešimų, kad Ka
manoje, apie 25 km į rytus nuo 
Beiruto, buvo sunaikinti Siri
jos daliniams vadovavusio ge
nerolo bunkeriai. Esą žuvo tas 
generolas ir visas jo štabas. 
Iš Beiruto išgabenami užsie
nio ambasadų bei ątstovybių 
šeimų nariai bei joms nebūti
ni diplomatai. Izraelio 1982 
m. birželio 6 d. pradėta inva
zija Libanan dabar tapo pilie
tiniu Libano karu. Buvo tiki
masi, kad prez. A. Gemajelis 
atstatys tvarką libaniečius vie
nijančios vyriausybės sudary
mu, atgaivinta Libano kariuo
mene. Libanas betgi liko be vy
riausybės, kariuomenė ne
įstengia apginti Beiruto.

®ž>SPORTAS
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
Š. Amerikos baltiečių ir lietu

vių slidinėjimo pirmenybės įvy
ko 1984 m. vasario 4-5 d.d. Devils 
Elbow Ski Resort, Bethany, Ont. 
Varžybas rengė Toronto estų spor
to klubas Kalev.

Lietuvių varžybų rezultatai: 
slalomas, vyrų klasė — II vieta 
A. Puzeris; didysis slalomas — 
II v. A. Puzeris; slalomas, mote
rų klasė — I v. A. Puzerytė; didy
sis slalomas — I v. A. Puzerytė; 
slalomas, jaunių klasė — I v. P. 
Bekeris; didysis slalomas — I v. 
P. Bekeris.

Aušros sporto klubas laimėjo I 
vietą surinkęs 34 taškus. K.Š.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreations League 

krepšinio pirmenybėse vasario 
9 d. Martingrove gimnazijos pa
talpose Aušros vyrų krepšinio 
komanda pralaimėjo North York 
komandai 94:83 (55:40). Aušros 
komandoje žaidė: R. Kaknevičius 
16, Š. Žulys 25, V. Gataveckas 
12, E. Norkus 4, V. Dementavičius 
2, A. Valickas 10, R. Underys 10, 
K. Bartusevičius 4.

Iškilūs sportininkai
Leonas Rautinšas, priklausan

tis Filadelfijos 76-er’s krepšinio 
komandai, iki sausio mėn. vidurio 
komandos sudėtyje žaidė 14 rung
tynių ir aikštėje praleido apie 
80 minučių. Tai sudaro maždaug 
pusę Filadelfijos rungtynių. Pir
menybių pradžioje komanda pir
mavo, tačiau dabar nusmuko į ant
rą vietą grupėje ir nuo Bostono 
yra atsilikusi maždaug 5 žaidi
mais. L. Rautinšo pažangai pa
kenkė keli kojos susižeidimai.

Vitas Gerulaitis, buvęs mūsų 
teniso pažiba, praėjusiais me
tais mažai pasiekė laimėjimų ir 
metus užbaigė netoli 20-to žaidė
jo pasaulyje. Neseniai pasiekė 
neblogų laimėjimų, įveikęs drau
giškose rungtynėse Bjorn Borg 
6:4, 6:7, 6:3. I

Maratono bėgimas nelabai popu
liari sporto šaka mūsų tarpe, ta
čiau vis atsiranda keletas šio 
daug ištvermės reikalaujančio 
bėgimo mėgėjų. Spalio 23 d, Niu
jorke įvykusiame maratono bė
gime dalyvavo trys lietuviai: An
tanas Vasiliauskas, Petras Vai
nius iš Niujorko ir Dainius Lu
koševičius iš Montrealio. Bėgi
me dalyvavo keli tūkstančiai bė
gikų iš viso pasaulio.

Jonas Žiemelis Toronte laimėjo 
bilijardo turnyrą, baigminiame 
žaidime nugalėjęs torontietį 
Chris Davie 3:2. Prieš patekda
mas į baigminį žaidimą jis dar 
įveikė Paul Reeves iš Peterbo- 
ro3:l.

Brent Janulis iš Thousand 
Oaks, Calif., netikėtai mirė po mo
kyklos futbolo rungtynių. B. Janu
lis krūtine užblokavo spirtą svie
dinį, ir tai, matyt, įlaužė .krūti
nės kaulą. A.S.

SPORTAS LIETUVOJE
Aukščiausios krepšinio lygos 

antrojo rato varžybos pasibaigė 
sausio 29 d. Geriausių komandų 
šešetukas kovojo Kaune, silpnes
nių — Minske. Kauno “Žalgiris” 
kovas pradėjo, būdamas I vieto
je su aštuoniomis pergalėmis, 
vienu laimėjimu pralenkęs pa
grindinį savo varžovą Maskvos 
kariškių CASK komandą, pernykš
tėse pirmenybėse tik per plauką 
atėmusią aukso medalį iš žalgirie
čių. Šįkart atrodė, kad “Žalgiris” 
nepakartos pernykščių klaidų. 
Deja, lietuvių laukė skaudus nusi

vylimas. Kaune “Žalgiris” susilau
kė net dviejų pralaimėjimų. Pir
miausia buvo pralaimėta tik IV 
vietą užimančiam Kijevo “Stroji- 
teliui” 95:96. Rungtynės baigėsi 
lygiomis — 80:80. Pralaimėjimo 
vienu tašku susilaukta pratęsi
me. Dėl to pralaimėjimo CASK 
komanda pergalių skaičiumi pa
sivijo “Žalgirį”. Buvo guodžiama- 
si, kad abi komandos dabar yra 
kandidatės į I vietą, kad joje 
vėl įsitvirtins žalgiriečiai, įveikę 
CASK komandą. Deja, ir šios rung
tynės baigėsi “Žalgirio” pralai
mėjimu 84:96 (34:44). Pirmon vie
ton antrojo rato varžybų užbai
goje iškopė CASK komanda su 12 
pergalių, antroj palikusi “Žalgi
rį” su 11 laimėjimų. Trečiojo ra
to kovos pradedamos vasario 14- 
19 d.d. Kijeve. Dėl medalių bus 
kovojama vasario 25-28 d.d.

Nesėkmė lydėjo ir Vilniaus “Sta
tybos” krepšininkus, žaidžiančius 
silpnesniame šešetuke, kur tenka 
kovoti dėl išlikimo a.ugščiausioje 
lygoje. Mat iš jos pirmenybių pa
baigoje iškrinta dvi paskutines 
vietas užimančios komandos1. “Sta
tyba” į antrojo rato užbaigos ko
vas atėjo IX vietoje su šešiais lai
mėjimais, o ratą užbaigė nukri
tusi į X vietą su aštuoniom per
galėm. Baigminiame primenybių 
rate vasario 14-19 d.d. Maskvoje 
vilniečiams vėl teks kovoti .tik 
dėl išsilaikymo augščiausioje 
lygoje, būnant pavojingoje X vie
toje.

Lietuvos lengvosios atletikos 
žiemos pirmenybėse Vilniuje 
pagerinti penki uždarų patalpų 
rekordai. Kaunietė E. Kotovienė 
60 m nubėgo per 7,1 sek., 300 m ' 
— per 37,8 sek. Vilnietis A. Aniu- 
lis 1000 m bėgimą įveikė per 2 min. 
25,5 sek. Rekordiški buvo ir esta
fečių 4x200 m bėgimai: žagirietės 
G. Šiaučiulytė, R. Andrijaitytė, 
N. Untonaitė ir Z. Sapiegaitė šį 
nuotolį nubėgo per 1 min. 41,2 sek., 
nemuniečiai A. Komikas, R. Skio- 
tys, J. Dragūnas ir A. Stanislovai- 
tis — per 1 min. 20,2 sek.

Aukos Tautos 
fondui Kanadoje

Cambridge, Kitchener- 
Waterloo, Ontario

$50: N. Cherkas-Butkevičiūtė, 
Ona Spidell a. a. Vinco Čerškaus 
atm.; $30: B. Tamoliūnienė; $25: 
V. A. Sniečkus; $20: J. Buškevičius.

Ottawa, Ontario
$50: dr. Agatha E. Sidlauskas, 

N. N.; $30: K. Gudžiūnas; $25: L. 
Giriūnas, A. A. Paškevičius, kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, N. N.; $20: 
Burba, V. Trečiokas; $15: dr. M. 
Ramūnienė; $10: V. Priščepionka, 
N. N.; A. Danaitis; $5: N. N.

Sudbury, Ontario
$250: P. Petrėnas.

Vancouver-Victoria, B. C.
$1,000: D. Viskantienė-Sragytė 

tėvų a.a. C. M. Sragių atminimui; 
$100: Vida ir Aldona Smilgytės; 
$25: S. Treigienė.

West Lome, Ontario
$50: V. Bukota.

Testamentiniai palikimai
$3,055: B. Aselskis; $1,100: Lio

nė Bieliauskaitė.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Tautos fondo atstovybė 
Kanadoje

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius j- 
83/4% už 1 m. term, indėlius =
91/4% už 2 m. term, indėlius — 
91/2% už 3 m. term, indėlius S 
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/2% už specialią taup. s-tą 5 
71/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo........... 1!%»%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 1O’/4%
2 metų ...................11 %
3 metų ...................12 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .........10 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 38 milijonų 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

GARBENS PREALTOR

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 parūpi n im e ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LePAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIII Dalva T-Da,lnda’BA

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P1A4 Namų 769-9424

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

P ARKSIDE market

335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
L*

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Registruoti pensijos taupymo planai
(RRSP) • Gyvybės drauda

• Invalidumo (disability) drauda
• įvairūs pensijos planai (annuities)
• Sąžiningas ir greitas patarnavimas

IX/lariuis E. Rusinas, 
“CANADA LIFE”, 390 Bay St., suite 600, Toronto, Ontario. 
Telefonai: įstaigos 868-0922, namų po 7 v.v. 848-0320.

Su klientu susitarus, atvažiuoju į namus.



“Vilnius Manor”
Kaip atsirado Toronto lietuvių pensininkų rūmai 

ir kaip tvarkosi
Kaip kiekvienas didesnis užsi- 

ra mojimas, taip ir Toronto lietu- 
;■> vių pensininkų klubo apartamen- 
titinio pastato statyba pareikala- 
rvo daug vargo ir rūpesčių, ypač iš 
k: klubo pirmininko H. Adomonio ir 
r valdybos nario J. Poškos. H. Ado- 
i monis dirbo be atlyginimo, kad tik 
■ šie rūmai būtų kuo greičiau ir 
i kuo geriau pastatyti. Jo dešinio- 
i ji ranka šiuose darbuose buvo J. 
I Poška. Šie vyrai dirbo nesuskai- 
I tomas valandas, praleido daug 
i nemiegotų naktų.

Projektą baigiant
Pastatas jau beveik baigtas. 

. Jame gyvena lietuviai pensinin- 
I kai. Vieniems reikalinga valdžios 
I parama nuomai apmokėti, kiti pa- 
I tys apsimoka pilną “Canada Hou- 
: sing & Mortgage Corp.” nustatytą 
i nuomą. Klubas nenustatė nuomų 
I kainos — neturi tam teisės.

Pastate yra neužbaigtų įvairių 
i mažesnių darbų bei pataisymų. 
. Juos reikia atlikti dabar. Ran- 
l govai bando iš praleistų ar tai- 
1 sytinų darbų išsisukti. Užsispy- 
i rę reikalaujame, kas mums pri- 
I klauso. Viskas pareikalauja daug 
I laiko deryboms ir nemažai nervų 
; H. Adomoniui. Reikia stebėtis 
jo sugebėjimais. Pats niekada 
nedirbęs statybos srityje, suge
bėjo tokį didefį projektą tvarkin
gai ir taupiai įvykdyti ir net pa
daryti įvairių pagerinimų, nepa- 
keliant nustatytos projekto kainos.

Žvilgsnis praeitin
Šį projektą pradėjo buvęs klu

bo pirm. a.a. J. Karpis. Liekame 
jam dėkingi už įdėją ir pasiryži
mą šią įdėją įgyvendinti. Velio
nis svajojo pastatyti ne vien pen
sininkų namus, bet ištisą lietu
vių visuomenės centrą su sporto 
salėmis,- plaukimo baseinu ir rašti
nėmis. Tam tikslui užpirko žemės 
sklypą. Būdamas individualistas, 
vengė su kuo nors pasitarti. Pa
sirašė įvairias sutartis. Pradė
jus darbus, šios be pasitarimo 
pasirašytos sutartys klubui buvo 
labai nuostolingos.

Pirmas pagal a.a. J. Karpio nu
rodymus paruoštas projekto pla
nas buvo “Canada Mortgage & 
Housing Corp.” atmestas. Šis pla
nas neatitiko CMHC reikalavimų. 
Tačiau velionis niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl jam neduoda pa
skolos ir jieškojo tam priežasčių, 
bet nesuląikė architekto plana
vimo darbų, nors CMHC aiškiai nu
rodė, kokiems pensininkų na
mams yra dud&atfibs^paškološ, ir 
reikalavo pakeitimų.' Nesulau
kusi pakeistų planų, CMHC pa
reikalavo pristatyti iki nurody
tos datos, kitaip pensininkų klu
bas jokių paskolų šiam projek
tui negaus. Reikalas buvo labai 
skubus, laikas trumpas.

Skubiai sušauktas visuotinis 
klubo narių susirinkimas išrin
ko naują valdybą. Pirmininko 
pareigas perėmė H. Adomonis. 
Naujas pirmininkas per keletą 
posėdžių susitarė su CMHC dėl 
planavimo. H. Adomoniui susiti
kus su architektais ir inžinieriais, 
paaiškėjo, kad planų darbai jau 
įpusėję, kad a.a. J. Karpis jų dar
bų, negavęs patvirtinimo iš CMHC, 
nesulaikė. Tokiu būdu klubas 
turėjo už šiuos darbus bereika
lingai apmokėti.

Tačiau, nežiūrint visų praeity
je padarytų klaidų, pensininkų 
klubas sugebėjo šį gana didelį 
projektą užbaigti. Ačiū a.a. J. Kar
piui už duotą pradžią.

Kaip pensininkų namai tvarkosi?
Šiame pastate yra trys dalys: 1. 

butai nuomojimui, 2. komercinės 
patalpos, 3. pensininkų klubui 
skirtos patalpos.

1. Pagal CMHC reikalavimus, bu
tų nuomininkams yra įrengta įvai
rių patogumų: suomiška pirtis, 
masažinė vonia, pramoginė salė, 
televizijos kambarys, skaitykla ir 
rankdarbių kambarys. Šie patogu
mai skirti tiems, kurie tame pa
state gyvena, arba jų asmeniniams 
svečiams šeimininko priežiūroje.

Klubo nariąi, kurie negyvena “Vil
nius Manor”, šiais patogumais ga
lės pasinaudoti tik administraci
jos nustatytu laiku ir tvarka.

2. Komercinės patalpos nuomo
jamos privatiems verslams. Ši da
lis turėjo būti pastatyta 50% klu
bo pinįgais. H. Adomonio ir J. Poš
kos sumanumo dėka šis klubui pri
valomas nuošimtis buvo žymiai 
sumažintas.

3. Pensininkų klubo patalpos 
į oficialius planus nėra įtrauk
tos. Valdžia tam klubo tikslui 
pinigų neskiria. Tačiau ir vėl H. 
Adomonio ir J. Poškos apsukrumo 
dėka įrengėme klubui puikias 
patalpas. Turime salę ir virtuvę 
su visais patogumais. Kol kas ne
galime šiomis patalpomis naudo
tis, nes reikalingas atskiras įėji
mas iš lauko. Leidimas šiam įėji
mui įrengti iš miesto valdybos 
jau gautas. Netrukus tikimės tai 
padaryti ir likusį Lietuvių namuo
se inventorių perkelti. Tik tada 
visi klubo nariai galės laisvai tam 
tikslui įrengtomis patalpomis 
naudotis.

Administracija
Šį “Vilnius Manor” projektą 

100% finansavo federacinė val
džia. Už paskolą mokame tik 2%. 
Kolei nenumokėsime bent dalies 
paskolos, negalime jaustis šei
mininkais. Dėl šios priežasties 
yra paskirtas valdžios pareigū
nas, kad prižiūrėtų, kaip mes tvar- 
komės. Jis nustato metinę sąmatą 
ir administracines išlaidas. No
rint nors minimaliai šią sąmatą 
pakeisti, reikia gauti specialų 
leidimą. Vienas dalykas turėtų 
būti visiems klubo nariams ge
rai žinomas: jeigu klubas nesuge
bės savarankiškai tvarkytis, val
džia turi teisę paskirti savo ad
ministraciją. Tokiu atveju klubo 
tik vardas beliktų.

Šiuo metu turime gabią adminis
tratorę lietuvaitę. Ji nuo pradžios 
tvarko visus “Vilnius Manor” fi
nansinius ir administracinius 
reikalus. CMHC ir pensininkų 
klubo valdyba patenkinti jos dar
bu. Kad neliktų finansinė kontro
lė vien administratoriaus ranko
se, yra išrinkta vykdomoji klubo 
komisija iš trijų asmenų, kuri, 

' patikrinusi išlaidas, pasirašo ant 
čekių, nuomojimo sutarčių.

“Vilnius Manor” prižiūrėtoja 
yra p. Adomonienė, klubo pirmi
ninko žmona. Kadangi p. Adomo
nienė daug laiko praleido talkin
dama savo vyrui įvairiose šio pa
stato reikaluose nuo pat statybos 
pradžios, ji yra pagrindinai su 
šio pastato įrengimais susipaži
nusi. Bet kokie netikslumai įren
gimų naudojime yra greitai paste
bimi ir pataisomi. Nėra lengva 
gauti lietuvį prižiūrėtoją, kuris 
žinotų, kaip operuojama masaži
nė vonia, suomiška pirtis, venti
liacija, keltuvai, automatiniai 
gaisro signalai, vandens purkštu
vai gaisro atveju ir t.t. Be tinka
mos priežiūros galime turėti daug 
nuostolių. Turėdami patyrusią 
prižiūrėtoją, jaučiamės saugūs.

Džiaugiamės, kad iki šiolei klu-, 
bo valdyba turi pasitikėjimą ne 
tik iš klubo narių, bet ir iš pla
čios lietuvių visuomenės. Tai ro
do aukos, kurių gauta jau nema
žai ir gana stambiomis sumomis. 
Aukų dar daug trūksta, nes klubo 
skolos vis dar spaudžia.

Naujas užmojis
Pradėjome projektuoti slau

gos namų (nursing home) statybą. 
Manome, kad tokie namai lietu
viams yra labai reikalingi. Yra 
daug lietuvių, reikalingų specia
lios priežiūros. Jie yra išblašky
ti po įvairius namus ir jaučiasi 
labai vieniši. Su šia mintimi pra
dedame naują projektą. Visos rei
kalingos anketos jau užpildytos. 
Tikimės gauti leidimą.

Vladas Jankaitis,
Toronto lietuvių pensininkų 
klubo vykdomosios komisijos 

direktorius

“Imperial Life” bendrovės įstaigoje Toronte buvo surengta tautybių savaitė, kurioje netrūko ir lietuvių skyriaus 
su tautodaile ir lietuviškais valgiais. Jį įrengė S. Putrimienė, I. Petkienė. R. Mickevičienė
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Nauja “Vilniaus” karalaitė
Šių metų “Vilniaus”paviljono karalaite išrinkta 
Daina Kalendraitė, palydove - Vaida Stirbytė

TORON T
Spaustuvės mašinų 

vajus
I “Tėviškės žiburių” leidė

jų kreipimąsi atsiliepė praėju
sią savaitę šie dosnieji spau
dos rėmėjai bei aukotojai: 
$200 atsiuntė Sofija ir Edvar
das Zatorskiai iš Windsoro, 
Ont, po $50 — Izidorius Nor- 
butas iš So. Bostono, Mass., 
N.N. duktė mamos atminimui; 
$31 — K. Lisauskas; $30 — A. 
ir B. Liškauskai iš Oakvillės, 
Ont.; $25 — Marija ir Antanas 
Garkūnai iš Dundas, Ont.; $20
— K. Aranauskas; po $10 — 
Janina Grabošienė iš Hamil
tono, Ont., E. Jasiūnas iš Čika
gos. Šiems aukotojams reiškia-, 
me nuoširdžią padėką už gau
tą paramą.

KLK moterų draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyrius 
organizuoja virimo kursus. 
Kursų vedėja — M. Tamulai- 
tienė. Kursų darbotvarkė:

Vasario 28, antradienį: 
baravykų ir kvietinio ragai
šio kepimas, marcipanas, ke
pinių paruošimas, krupnikas 
ir kiti gėrimai; vadovė E. Son- 
dienė.

Kovo 13, antradienį: virtų 
kiaušinių tortas, čigonas, prak
tiški patarimai; vadovė — E. 
Senkuvienė; stalų padengimas
— B. Pabedinskienė.

Kovo 27, antradienį: mėsos 
vyniotiniai, prieskonių varto
jimas ir jų pritaikymas, maisto 
papuošimas; vadovė — M. Ta- 
mulaitienė.

Kursų pradžia — 7.30 v. Da
karo (truks 2,5 valandos). Kai
na — $5.00 už pamoką. Regis
truotis pas B. Pabedinskienę 
darbo dienomis iki 4 v.p.p. Pri
sikėlimo parapijoje tel. 533- 
0621; kitu laiku — pas B. Če
paitienę tel. 621-2343.

A.a. O. Jonaitienės atminimui 
vietoje gėlių Veronika ir Bro
nius Aušrotai “Tėviškės žibu
riams” paaukojo $25.

A.a. G. Bilkštienės atmini
mui “Tėviškės žiburiams” pa
aukojo $20 O. D. Šiurnos, Del
hi, Ont.

Palin Beach Lietuvių pen
sininkų klubas atsiuntė “Tė
viškės žiburiamš” $25 auką ry
šium su patarnavimais infor
macijos srityje.

Ed. Kondrato siuvykla bus 
uždaryta iki kovo 21 d.

“Imperial Life” įstaigoj bu
vo suruošta tautybių savaitė. 
Buvo ir lietuviškas kampelis 
— tautodailės parodėlė ir lie
tuviškų valgių pietūs. Tai bu
vo paruošta R. Mickevičienės, 
I. Petkienės ir S. Putrimienės.

Toronto lietuvių golfo klu
bas išleisdino specialų leidi
nėlį, kuriame sužymėti visi 
1983 m. turnyrai, jų dalyviai, 
laimėjimai, numatyti 1984 m. 
turnyrai, pajamos ir išlaidos. 
Daug nuotraukų. Leidinėlį pa
rengė Sigitas Krašauskas. Įžan
giniame rašinyje, skundžiama
si žmonų opozicija golfuojan- 
tiems vyrams. Šių metų klubo 
valdyba: pirm. Vįkt. Kaknevi
čius, vicepirm. ir šekr. S. Kra
šauskas, varžybų, vadovai — E. 
Ramas, J. Rusinavičius, ižd. 
A. Klimas.

“The Globe a. Mail” 1983.XI. 
17 išspausdino straipsnį “Tols
toy descendant dusts off pedi
gree”, kuriame rašoma apie 
Britanijoje gyvenančio Nika- 
lojaus Tolstojaus knygą “The 
Tolstoys”. Jos autorius rašo 
apie savo giminės praeitį ir 
jos pradžią randą 1353 m., kai 
primasis Tolstojus atvyko Ru
sijon kaip tuometinės Lietu
vos imperijos ambasadorius.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

ALL THE

IN THE
CHOICE

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 •

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

KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdyje vasario 7 d. Lie
tuvos kankinių parapijos pa
talpose valdybos pareigūnai 
ir komisijų pirmininkai pada
rė atliktų darbų apžvalgą. Ap
tartas Vasario 16 minėjimas, 
kurį ruošia speciali komisi
ja, vadovaujama pirm. K. Man- 
glico. Svarstyta aukų rinkimų 
tvarka prie įėjimo į pagrindi
nį nepriklausomybės minėji
mą, kur pagal nusistovėjusią 
tvarką aukas renka Tautos 
Fondas, KLB krašto valdyba ir 
Toronto apylinkės valdyba. 
Trys rinkliavos apsunkina da
lyvius, ir jų aukos nepropor
cingai paskirstomos. Mažiau
sia surenka apylinkės “valdy
ba, kuri apmoka minėjimo ren
ginių išlaidas. Nutarta, kad 
ateityje Toronto apylinkės 
rinkliavą reikia panaikinti ir 
aukas rinkti visuomeninei 
KLB krašto valdybos veiklai; 
atskaičius minėjimo išlaidas, 
likučius perduoti krašto val
dybai.

Finansinius reikalus rūpes
tingai tvarko ižd. R. Budnikas. 
Jis pertvarkė pajamų-išlaidų 
atskaitomybę, užvedė naujas 
knygas, iš kurių kiekvienam 
posėdžiui paruošia apyskai
tas ir pateikia valdybai patvir
tinti. 1983 m. gruodžio 17 d. 
buvo pasiųsta KLB krašto val
dybai $3,063 atsiskaitymui 50% 
surinktų narių solidarumo įna
šų už paskutinius trejus me
tus. Gauta pašalpa iš valdžios 
$2,079 perduota 1981 m. Kana
dos lietuvių dienų komisijai, 
kuri įpareigota nedelsiant 
sutvarkyti šio renginio atsi
skaitymą su KLB krašto valdy
ba ar kitomis organizacijomis.

Svarstytai apylinkės valdybos 
rinkimų tvarka. Pasitraukus 
daugumai valdybos narių po 
dvejų metų, naujai išrinktai 
valdybai susidaro problemų 
vykdyti ankstyvesnės valdy
bos planuotą veiklą. Nutar
ta pasiūlyti tarybos narių su
sirinkimui rinkti valdybos 
narius rotacine tvarka, t.y. 
rinkti į valdybą kiekvienais 
metais tik atitinkamą dalį 
narių.

Diskutuotas kvietimas da- 
.lyvauti Kanados dienos (Ca
nada Day) liepos 1 d. rengi
niuose. Etninėms grupėms 
siūloma ruošti atskirus tau
tinius renginius* ir įsijungti 
į bendrus parengimus, daly
vauti atitinkamose televizi
jos programose ir t.t. Išlai
doms padengti galima gauti iš 
valdžios pašalpą iki $2,000. 
R. Budnikui pavesta gauti dau
giau informacijų. Sekantis 
posėdis — kovo 6, antradienį, 
7.30 v.v., Lietuvių namuose.

Inf.J.Vr.

KLB Toronto apylinkės val
dyba, kuri rūpinasi dalyvavi
me tautybių savaitėje, vadina
moje Karavanu, vasario 11 d. 
Lietuvių namuose surengė bū
simo “Vilniaus” paviljono ka
ralaitės rinkimus. Karalaitės 
pareiga — atstovauti lietu
viams minėtame paviljone Ka
ravano metu ir kitose iškilmė
se per ištisus metus. Tad rei
kėjo išrinkti tam tinkamą lie
tuvaitę. ■

Apylinkės valdybos sudaryta 
komisija, vadovaujama Rūtos 
Pacevičienės, uoliai dirbo, 
kol surengė šią iškilmę. Jos 
rūpestingumas buvo matomas, 
jau vien iš salės papuošimo, 
įrengtos tiltinės pakylos, pro
žektorių, scenos sutvarkymo.

Pilnoje dalyvių salėje (apie 
400) programą pradėjo dr. Ant. 
Pacevičius, jn., supažindin
damas gausią publiką su kan
didatėmis ir vertintojais-tei- 
sėjais. Gražiai pasipuošusios 
scenoje išsirikiavo septynios 
kandidatės: Lina Gasiūnaitė, 
Daina Kalendraitė, Vaida Stir
bytė, Mirga Šaltmiraitė, Silvi
ja Šerriaitė, Loreta Trumpic- 
kaitė, Rima Zavytė. Prie til
tinės pakylos susėdo vertinto
jai: A. Dargyte-Byszkiewicz, 
E. Stepaitienė, V. Dauginis, 
dr. E. Birgiolas, adv. Algis Pa
cevičius.

Po įžanginių programos ve
dėjo pastabų kandidatės viena 
po kitos ant scenos ir tiltinės 
pakylos demonstravo įvairių 
stilių aprangą, parūpintą fir
mos “The Room Upstairs”. Vi
sos kandidatės buvo grakščios, 
dailios, ir vertintojams nebu
vo lengva daryti atranką, re
miantis taškų sistema, kurioje 
reikėjo atsižvelgti ne tiktai 
į išvaizdą, bet ir kitas savybes. 
Jų uždavinį palengvino kandi
dačių atsakymai į klausimus, 
liečiančius lietuviškąjT gyve
nimą: mokyklą, organizacijas, 
santykius su kitataučiais, oku
puota Lietuva ir pan. Kandida
tės paskaitė savo iš anksto pa
ruoštus atsakymus, iš kurių 
buvo matyti jų kalba ir galvo
sena.

Muzikinę' programą atliko 
Edis Punkrys iš Toronto ir Sau
lius Gylys iš Čikagos. E. Punk

rys, palydimas gitarų, padai
navo savo sukurtų dainų.

Vėl pasirodė kandidatės, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, ir padeklamavo J. Ais
čio eilėraštį “Jaunystė”. Prie 
jų prisijungė jaunuoliai ir iš
vedė kandidates šokti, muzi
kai grojant valsą.

Tuo baigėsi programa. Tei
sėjai įteikė savo lapus su ver
tinimo taškais “Paramos” ban
kelio vedėjui E. Stravinskui 
bei jo vad. komisijai suskai
čiuoti taškus. Programos vedė
jas paskaitė feljetoninį pasa
kojimą apie moterį, tikėdama
sis, kad duomenys greitai pa
aiškės. Deja, teko padaryti 
ilgoką pertrauką, nes skaičia
vimas bei vertinimas taškais 
susidūrė su kai kuriais sun
kumais. Pertraukos metu įlė
kė salėn Amūras ir apdalino 
gėlėmis vertintojus bei kitus 
pareigūnus.

Pradėjus vakarienę, išsiri
kiavo scenoje kandidatės iš
klausyti sprendimo. Progra
mos vedėjas A. Pacevičius pra
nešė: palydove išrinkta Vai
da Stirbytė, karalaite — Dai
na Kalendraitė. Salėje pasi
girdo entuziastingas šauks
mas ir plojimas. Prie mikrofo
no priėjo buvusi “Vilniaus” 
karalaitė Leta Vaitonytė, tarė 
trumpą padėkos žodį ir savo 
pareigas perdavė naujajai ka
ralaitei. Tik kažkodėl nebuvo 
karūnos, kuri būtų šiuo mo
mentu labai tikusi išreikšti 
pareigų perdavimui. Karalai
tei teks $1000 dovana (L. na
mų $500 ir “Paramos” $500), o 
jos palydovei — $250. Kitos 
kandidatės buvo taip pat ap
dovanotos įvairiomis vertin
gomis dovanomis.

Buvo ir loterija, kurią pa
ruošė V. Kulnys. Dalyviams 
lengvino programos sekimą 
specialus spausdintas leidi
nėlis su kandidačių nuotrau
komis. Jis buvo gražiai paruoš
tas, tik jau kalbą bei rašybą 
reikėjo ištaisyti. To reikalau
ja pagarba savajai kalbai.

Linkėtina geros sėkmės apy
linkės valdybai, planuojan
čiai “Vilniaus” paviljoną, ir 
ištvermės naujajai karalai
tei. Dl.

1984 metų ekskursijos:
ROMA
Kovo 1—10. Dar yra likusios 2 vietos

VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai
Gegužės 24- 1 Rugpjūčio 16-24
Birželio 21 -29 Rugsėjo 6-14
Liepos 19-27 Spalio 4-12

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 24, liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš 
pats — norintiems galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

V I U I:NIAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

“Gintaro” vadovų Ritos ir 
Juozo Karasiejų naujos rezi
dencijos įkurtuvės įvyko vasa
rio 4 d. Namą pašventino kun. 
J. Staškus. Šeimininkus drau-
gų vardu pasveikino “Gintaro” 
dainos grupės vadovė G. Pau- 
lionienė, Lietuvių tautinių 
šokių instituto vardu — G. Go- 
bienė, atvykusi su savo vyru 
iš Detroito. Svečių būryje ma
tėsi J. ir S. Bacevičiai iš Čika-
gos, “Gintaro” ir “Aro” narių, 
šeimos draugų. Šeimininkai, 
priėmę dovanas, gėles, išklau
sę sveikinimus, visus dalyvius 
pakvietė Vaišėms.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS 
231 - 2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

A. E. LePAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

3630 Lawrence Ave. East 431-5462
Scarborough, Ont. M1G 1P6 445-9469

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TA D I? C T T J7 O insurance &
Į J lt IT D TL IL It REAL ESTATE BROKERS

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

Narys "Better Business" Biuro ,

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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