
i

Nr. 9 (1776) 1984 KOVAS-MARCH 1 '• ŠV. KAZIMIERO METAI • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672

Pagalbos diena
Dalykai taip jau yra susiklostę, kad Šiaurės Ameri

koje įsikūrę ateiviai turi pagelbėti mažiau pasiturin
tiems savo kilmės kraštams. Taip buvo seniau, taip yra 
ir dabar. Iš “amerikono” likę savame krašte namiškiai 
laukė pagalbos seniau, jos laukia ir dabar. Išeiviai tai 
gerai žino ir stengiasi savo namiškių neapvilti. Taip daro 
beveik visų tautų išeiviai, įsitvirtinę Amerikoje: italai, 
portugalai, ispanai, lenkai, ukrainiečiai, vengrai, rumu
nai, pakistaniečiai, indiečiai ir t.t. Neatsilieka ir lietu
viai. Gausi jų išeivija nuo seno remia savo gimtąjį kraštą 
ypač medžiaginėmis gėrybėmis. Deja, toji parama Lietu
vai okupacinės sovietų valdžios yra labai suvaržyta, pa
jungta dabartinės valdžios naudai. Vis dėlto Lietuvai 
skirta išeivių parama įvąirais pavidalais ją pasiekia, nors 
ir gerokai apiplėšdama siuntėjus. Pastarieji galėtų teik
ti daug daugiau medžiaginės paramos savo tautiečiams 
Lietuvoje, jeigu nebūtų maskvinių suvaržymų ir grubaus 
išeivių išnaudojimo. Tuo atveju plačiai užsimotų lab
daros draugijos, įvairūs fondai, paskiri tautiečiai ir pa
darytų Lietuvą mažąja Amerika. Dabartinė medžiaginė 
pagalba Lietuvai teikiama labai siauru mastu tiktai kaip 
kalinei, kurios siuntas uoliai tikrina kalėjimo pareigūnai. 
TRADICINĖ medžiaginė pagalba Lietuvai tėra vie

na medalio pusė. Kaliniui reikia ne tik maisto, dra
bužių, apavo, bet ir dvasinių siuntinių įvairiais pa

vidalais. Kalinys turi jausti, kad jis nėra užmirštas, pa
liktas vienut vienas budelių malonei. Del to svarbu pa
laikyti dvasinį ryšį su savo tautiečiais pavergtoje Lie
tuvoje, uždarytoje sovietiniame kalėjime. Asmeniniai 
laiškai, aplankymai padeda išlaikyti vilties dvasią įka
lintos Lietuvos tautiečiuose. Bet to per maža. Reikia pla
tesnio išeivijos užmojo, galinčio įkvėpti vilties dvasios 
visai pavergtai tautai. Tokio pobūdžio užmojis yra Ti
kinčiosios Lietuvos diena, kasmet rengiama Kanadoje. 
Jos tikslas — teikti visų pirma moralinę pagalbą paverg
tiesiems tautiečiams, kad jie ištvertų dabarties prie
spaudoje, nepalūžtų. Visose Kanados lietuvių katalikų 
šventovėse tą dieną, t.y. pirmąjį kovo sekmadienį, lai
komos specialios Mišios, sakomi atitinkami pamokslai, 
skaitomos maldos, daromos rinkliavos religinei Lietuvos 
šalpai. Be to, kreipiamasi į Kanados vyskupus,(pr&’Cųt 
ir juos įsijungti su savo ganomaisiais į bendrą maldą 
bei moralinę pagalbą. Susidaro ištisas sąjūdis, kuris 
per Vatikano bei kitas radijo stotis pasiekia ir Lietu
vos žmones. Tai daro jau eilę metų Kanados lietuvių ka
talikų centras, pralaužęs pirmuosius ledus ypač į Kanak 
dos tikinčiųjų visuomenę.

MINĖTASIS užmojis pabrėžia ypač moralinės pa
galbos reikalingumą Lietuvai. Medžiaginė pa
galba palyginti plaukia ir be ypatingų paragi
nimų, bet moralinė-religinė tebelaukia daugiau pasiry

žėlių. Neužtenka vieno kito asmeninės iniciatyvos — 
reikia sąjūdžio visos išeivijos mastu. Tam tikslui gerą 
progą teikia šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktis. 
Ja susidomėjo ne tik lietuviai išeiviai, bet ir kitataučiai. 
Jie pamatė, kad Lietuva kovoja gerą kovą, kuriai reika
linga moralinė pagalba, iškelianti pasaulio viešumon 
ypač tuos kovotojus, kurie kenčia kalėjimuose, lageriuo
se, psichiatrinėse, Sibiro tremtyje. Tegu pajunta visa 
Lietuva, kad ji savo kovoje už krikščioniškąjį tikėjimą 
nėra viena. Su ja eina visas tikinčiųjų pasaulis. Pasta
rasis negali sugriauti sovietinių kalėjimų, bet gali įkvėp
ti vilties bei ištvermės dvasią, kurios šiuo metu ypatin
gai reikia. Dažnai mes rūpinamės vien medžiagine pagal
ba savo tautiečiams, užmiršdami moralinę. Atminkime, 
tauta šiuo metu išgyvena didelį moralinį pavojų. Jos iš
tvermės nugarkaulį sudaro krikščioniškasis tikėjimas, 
įkvepiantis drąsos priešintis tautos naikinimui. Jei tas 
tikėjimas bus palaužtas jaunojoj kartoj, tauta neteks 
pagrindinės atsparos. Šis rūpestis labai ryškiai atsispin
di ir pogrindžio spaudoje. Tai rodo, kad moralinė pagal
ba kalinamai tautai nėra maldingos kalbos, bet egzisten
cinis reikalas.

Pasaulio įvykiai
PAGRINDINIŲ ANTRAŠČIŲ SPAUDOJE VĖL SUSILAUKĖ visų 
užmirštas karas tarp Irako ir Irano. Mat Irano diktatorius ajato- 
la R. Chomeinis vėl pradėjo kalbėti apie Hormuzo sąsiaurio už- 
blokavimą Persijos įlankoje, naftos tiekimo sustabdymą Vaka
rų pasauliui. JAV prez. R. Reaganas yra įsipareigojęs užtikrin
ti naftos tiekimą. Persijos įlankoje dabar yra lėktuvnešis “Mid
way” su 28 kitais JAV karo laivais. Savo laivyno vienetus įlankon 
pradėjo siųsti Britanija ir Prancūzija. Sovietų Sąjunga neban
do ginti Irano, kaltę dėl įtampos suversdama ajatolai R. Chomei- 
niui. Atrodo, įtakos Maskvai turėjo praėjusią savaitę dešimties 
komunistų veikėjų sušaudymas Teherane. Jų eilėse buvo laivy
no kpt. B. Afzalis ir trys pulkininkai. Karas tarp Irako ir Irano

KANADOS ĮVYKIAI

Lėšos naujiems darbams
Triukšmą parlamente sukėlė 

1982 m. Kanados biudžete pa
skelbtas $300 milijonų fondas 
darbams parūpinti. Tas fon
das buvo pakartotas ir 1983 m. 
balandžio mėnesio biudžete, 
bet apie tų pinigų panaudoji
mą opozicija nebuvusi pakan
kamai informuota. Šiemet pa
aiškėjo, kad $207,4 milijono 
iš to fondo jau yra išleista įvai
riems projektams. Esą libera
lų parlamentarai buvo pain
formuoti, kad jie gali gauti iki 
$500.000 projektams savo rinki
minėse apylinkėse. Socialis
tai ir konservatoriai apie fon
do paskirstymą nebuvę pain
formuoti. Darbo ir imigraci
jos ministeris J. Roberts tei
sinosi, kad lėšos buvo skirsto
mos visoje Kanadoje, nekrei
piant dėmesio į rinkimines 
apylinkes bei jose išrinktus 
parlamento narius. Opozici
nės partijos pareikalavo, kad 
jis pateiktų patvirtintų projek

tų dokumentus, nurodydamas 
rinkimines apylinkes.

Ta medžiaga pagaliau buvo 
parūpinta, bet dokumentų krū
va apėmė net dvejų metų lai
kotarpį, duodanti tik projektų 
sumas ir vietoves, neatsklei
džiant! rinkiminių apylinkių. 
Iš tokių dokumentų sunku susi
gaudyti daug rinkiminių apy
linkių turinčiuose miestuose. 
Su ta dokumentų krūva ilgo
kai dirbo keturi konservato
riai ir penki socialistai. Jiems 
pavyko išsiaiškinti $184,4 mi
lijono paskirstymą, o $23 mi
lijonų paskirstymas nebuvo 
pakankamai atskleistas. Tik
rintojų pranešimas atskleidė 
tokius faktus: 187 patvirtinti 
projektai visoje Kanadoje teko 
liberalų atstovus turinčiom 
rinkiminėm apylinkėm, 22 — 
konservatorių, 2 — NDP so
cialistų. Daugiausia lėšų 41,5% 
iš minėtos $184,4 milijono su-

(Nukelta į 8-tą psl.)

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė 1984 m. vasario 4-5 dienomis surengė politinę vakaronę, kurioje 
dalyvavo ir būrelis jaunimo. Iš kairės: Paulius Kuras, Virginija Kuraitė, Linas Kojelis, Rasa Lukoševiėiūtė- 
Kurienė, dr. Saulius Jankauskas Nuotr. J. Urbono

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Buvęs sovietų saugumietis pasakoja
Spaudos konferencija Stockholme, kurioje kalbėjo Imantas Lešinskis

Š. m. sausio 23 d. Stockhol- 
me spaudos konferencijoje 
kalbėjo buvęs sovietinis diplo
matas ir Saugumo darbuotojai 
Imantas Lešinskis. 1978 m. rug
sėjo mėnesį, būdamas civili
nių reikalų sekretorium Jung
tinių Tautų organizacijoje Niu
jorke, jis pasiprašė politinės 
globos ir dabar jau turi Ame
rikos pilietybę. Tai buvo jo 
pirmoji kelionė į Europą su 
Amerikos pasu. Į jo spaudos 
konferenciją susirinko daug 
švedų ir užsieniečių žurnalis
tų, kurie stebi Stockholme 
vykstantį 35 valstybių pasiti
kėjimo stiprinimo ir nusigink
lavimo pasitarimą. Lešinskis 
buvo pakviestas kalbėti ir iš
eivių jaunimo grupei, tačiau 
policija neleido. Štockholmo 
užsienio politikos institutui 
irgi nebuvo leista organizuo
ti viešą Lešinskio paskaitą. 
Policija draudimą pagrindė 
sunkumais užtikrinti jo sau
gumą.

Slaptojoje veikloje
Spaudos konferencijoje Le

šinskis (gimęs 1931 m.) papasa
kojo, kad jis su žmona 1958-60 
m. Maskvoje buvo ruošiami 
KGB tarnybai. Po to,, gavę su
klastotus dokumentus, buvo 
pasiųsti į Austriją ir V. Vokie
tiją telkti agentų.

Sugrįžęs į Latviją, Lešinskis 
tvarkė vadinamus kultūrinius 
ryšius su užsienio latviais. 
1962-70 m. jis buvo vyriausias 
redaktorius savaitraščio 
“Dzimtenes Balss”, kuris, pa
sak jo, siuntinėjamas į 34 pa
saulio šalis. 1970 m. Lešins
kis buvo paskirtas kultūrinių 
ryšių su užsienio latviais ko
miteto vadovu ir tose pareigo
se išbuvo iki 1976 m. kai buvo 
paskirtas civilinių reikalų sek
retorium Jungtinių Tautų orga
nizacijoje Niujorke. Drauge 
jis buvo sovietinių delegatų 
Jungtinėse Tautose partinės 
grupės sekretoriumi ir ryši
ninku. Pasak Lešinskio, tai 
buvo nelegalios grupės nele
gali veikla, kurią draudžia 
Jungtinių Tautų organizaci
jos nuostatai.

Dar būdamas Latvijoje, Le
šinskis atliko daug KGB paves
tų kelionių į užsienį. Jis pa
pasakojo, kaip vienos tokios 
kelionės metu mezgė “kultūri
nius ryšius” su baltiečiais iš
eiviais Švedijoje. Tada jį ly
dėjo labai uolus kagėbistas 
estas Lembitas Kummas, kuris 

veikė dieną ir naktį, tačiau 
apie savo darbą 'ir ryšius jie 
yįejjas kitam nieko nepasa
kojo.

“Kultūriniai ryšiai”
Pasak Lešinskio, vadinamas 

“kultūrinių ryšių’'darbas dau
giausia nukreiptas į jaunesnę 
išeivių kartą. Kas į šį tinklą 
pakliūva, sąmoningai ar nesą
moningai, pasitarnauja KGB, 
kuris tuos ryšius tvarko ir pri
žiūri. Tas pats yra ir su viso
kiais “taikos” šalininkų sąjū
džiais, kai juos įkvepia sovie
tiniai agentai. Tokiu būdu pa
vyksta net tikybinius sluoks
nius suvadžioti.

Lešinskis pažymėjo, kad la
biausiai sovietinės taikos pro
pagandai išnaudojama Rusijos 
Ortodoksų Bendrija, tačiau ir 
kitos tikybinės bendrijos pa
siduoda. Lešinskis teigė Rygo
je pažįstąs kelis liuteronų pas
torius, kurie bendradarbiauja 
su KGB, remdami “taikos gyni
mo sąjūdį”.

Kalbėdamas apie sovietinių 
agentų darbą užsienyje, Le
šinskis pasakojo pats matęs 
Andropovo pasirašytą instruk
ciją, nurodančią pirmoje eilė
je stiprinti agentūrinį darbą 
JAV-se, Kanadoje ir Švedijo
je. Kodėl sovietiniams agen
tams taip labai rūpi Švedija, 
Lešinskis taip aiškino. Šve
dija — strategiškai svarbi ša
lis visos Šiaurės Europos gy
nybai. Be to, juos vilioja aukš
ta šio krašto technologija. Juos 
taip pat erzina judri baltie- 
čių išeivių veikla, kurią jie 
nori visokiais būdais suskal
dyti ir sunaikinti.

Kaip ten bebūtų, buvusio 
kagėbisto spaudos konferenci
ja labai nepatiko rytiniam 
Švedijos kaimynui. TASS tuo
jau apkaltino Ameriką, kad ji 
sąmoningai kursto “naciona
listines nuotaikas” Baltijos 
respublikose ir siekia niekais 
paversti Štockholmo pasitari
mą.

Latgaliečių ženklai
Latvių latgaliečių kultūros 

fondas V. Vokietijoje išleido 
ir platina paštinius ženklus 
su vyskupo Kazimiero Dulbins- 
kio atvaizdu ir Rygos kated
ros siluetu dešimčia kalbų. 
Lietuviškame tekste rašoma: 
“Jau 35 metai latvių vyskupui 
Dulbinskiui neleidžiama Lat
vijoje eiti savo pareigų. Pra
šome padėti atitaisyti šią ne

teisybę”. Ta proga tikybiniai 
vokiečių laikraščiai atkreipė 

, tikinčiųjų dėmesį į skriaudžia
mo senelio vyskupo atvejį.

Vyskupas K. Dulbinskis gi
mė 1906 m., 1932 m. gavo kuni
go šventimus ir 1947 m. buvo 
įšventintas vyskupu. Po dvejų 
metų prasidėjo jo nesibaigian
tis kančios kelias.

Saugumiečių “globoje"
1949 m. gegužės 12 d. vysk. 

Dulbinskis buvo suimtas ir 
ištremtas į Sibirą. Po Stalino 
mirties 1955 m. lapkričio mė
nesį jis grįžo į tėvynę, bet 1956 
m. vasario mėnesį vėl buvo su
imtas ir ištremtas. 1958 m. rug
sėjo mėnesį vysk. Dulbinskis 
vėl grįžo į Latviją, bet užimti 
savo sosto Rygoje negalėjo. 
Apie metus kunigavo savo gim
tinėje, iš kurios 1959 m. buvo 
ištremtas į Gudiją. Čia jis dir
bo miško kirtėju ir stalium, 
visiškai negalėjo eiti kunigo 
pareigų. 1964 m. jam buvo leis
ta grįžti į Latviją, kur jis ir to
liau turėjo dirbti sunkų fizinį 
darbą, ligi sulaukė 60 metų 
amžiaus. Dabar jam leidžiama 
atnašauti Mišias ir klausyti 
išpažinčių, bet tebėra nušalin
tas nuo vyskupo pareigų.

Vysk. Dulbinskis jau daug 
kartų prašė valdžios organus 
jį reabilituoti ir nekliudyti 
jam eiti vyskupo pareigų, ta
čiau jo prašymai liko net ne
atsakyti. Kardinolas Julijo
nas Vaivods yra bejėgis padė
ti savo vyskupui, kuris jau 35-ri 
metai ateistinės valdžios 
skriaudžiamas.

Išeivių latgaliečių kultūros 
fondas išleido dešimčia kal
bų paštinius ženklus su sene
lio vyskupo atvaizdu, kad pa
saulis patirtų apie jam pada
rytą ir neatitaisytą skriaudą. 
Miuncheno ir Freizingo arki
vyskupijos sava'itraštis para
gino savo skaitytojus rašyti 
Sovietų Sąjungos valdžiai ir 
reikalauti, kad vysk. Dulbins
kis būtų reabilituotas. Kol kas 
persekiojamas ir niekinamas 
latvis vyskupas yra gyvas liu
dytojas, kad sovietinis reži
mas iš esmės nepasikeitė, ko
kie bebūtų Stalino, Chruščio
vo, Brežnevo ar Andropovo me
todų skirtumai.

Sausio 24 d. suėjo 23-ji me
tai, kai Vilniaus vyskupas Ju
lijonas Steponavičius buvo iš
tremtas į Žagarę ir negali ei
ti savo pareigų. Lmb. 

vyksta jau 42 mėnesiai, tačiau 
laimėtojo nesimato. Abi pu
sės turėjo milžiniškų aukų, ka
ro veiksmams išleido apie $100 
bilijonų. Iš Irano pasitraukęs 
karo gydytojas pik. A. Sana- 
tis teigia, kad Iranas neteko 
400.00 žuvusių karių, o 600.000 
sužeista. Ajatola R. Chomei
nis į fronto linijas siunčia net 
ištisas mokyklas be jokio kari
nio apmokymo. Tie neparuošti 
jaunuoliai ir susilaukia dau
giausia aukų. Dabar vėl telkia
ma kariuomenė naujai ofenzy
vai. Pasak ajatolos R. Chomei- 
nio, mirtis fronte yra tikras 
kelias į dangų. Iš tikrųjų ko
vos ten labiau primena žiau
rų pragarą su žuvusių karių 
nepalaidotais lavonais dyku
mose, sušaudytais karo be
laisviais.

Atitraukė marinus
Praėjusią savaitę iš Beiru

to į karo laivus pakrantėse bu
vo perkelti paskutinieji ma
rinai. Beirute liko tik Prancū
zijos kariai. Aštuoniolikos mė
nesių laikotarpyje Libane žu
vo 264 marinai. Tai didelė au
ka, nedavusi jokios politinės 
naudos. Prez. R. Reaganas tei
gia, kad marinų atitraukimas 
nereiškia ligšiolinės politi
kos atsisakymo. Karo laivai 
vis dar apšaudo taikinius prie 
Beiruto. Saudi Arabijos pas
tangomis buvo paskelbtos karo 
paliaubos, trukusios vos 8 va
landas. Tada vėl prasidėjo ko
vos tarp krikščionių ir maho
metonų milicininkų, Libano 
kariuomenės likučių. Izraelio 
žurnalistas U. Avneris, buvęs 
kairiojo sparno parlamenta
ras, leidžiantis vieną žurna
lą, paskelbė pranešimą, kad 
J. Arafato vadovaujama pa
lestiniečių PLO organizaci
ja buvo pasiruošusi suteikti 
oficialų pripažinimą Izrae
liui. Tas dokumentas turėjo 
būti paskelbtas Paryžiuje 1982 
m. birželio 14 d., tačiau pla
nus sukliudė birželio 6 d. Iz
raelio pradėta invazija, atne
šusi dabartinę painiavą Li
bane.

Atidėjo streiką
Kardinolas J. Glempas iš 

Varšuvos Šv. Juozapo parapi
jos kiton provincijos parapi- 
jon perkėlė kun. M. Novaką, 
rėmusį “Solidarumo” uniją, 
kritikavusį komunistinį reži
mą. Atrodo, tai buvo padary

Šiame numeryje:
Pagalbos diena 

Tikinčiosios Lietuvos diena reikalingai pagalbai telkti 
Buvęs sovietų saugumietis pasakoja

Tarnavęs maskviniame saugume atskleidžia jo kėslus
Bijo “ūsuoto” socializmo

Jugoslavai apie stalininį ir kitokio plauko socializmą
Konstitucijoje — laisvė, Lietuvoje — priespauda 

Okupuotos Lietuvos tikinčiųjų skundas aukščiausiam pareigūnui
Lietuva kovoje už savo egzistenciją 

Prof. Antanas Klimas apie dabartinę būklę pavergtoje Lietuvoje
Olimpiniai žaidimai komunistiniame krašte 

Pranešimas iš Europos apie olimpines žaidynes Sarajeve 
Grįžę iš bausmės lagerių

Tautiečiai, atlikę bausmes Sibire, vėl tardomi Lietuvoje
Lietuva Kanados parlamente

Kanadiečio atstovo pareiškimas Otavoje vasario 16 dieną
Amerika sveikina lietuvius

Valstybės departamento pareiškimas Vasario šešioliktosios proga
Vienuolija Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje 
Kun. prof. P. Rabikauskas apie kun. V. Gidžiūno studiją

ta kompartijos spaudimo dė
ka. Grupė parapijiečių Šv. 
Juozapo šventovės zakristijo
je pradėjo bado streiką, rei
kalaudami kun. M. Novako su
grąžinimo. Vėliau jie nuta
rė tą streiką atidėti, nes kar
dinolas J. Glempas yra išvy
kęs P. Amerikon ir Lenkijon 
grįš tik kovo 12 d. Kompartija 
nutarė specialiam tribunolui 
atiduoti buvusį premjerą P. 
Jaroševičių ir vieną jo pava
duotoją. Jiems suverčiama kal
tė dėl ekonominių negerovių.

Išleidžia vokiečius
Praėjusią savaitę daug vo

kiečių iš R. Vokietijos susi
laukė jiems skirta stovykla 
Giessene. Kasdien atvykdavo 
apie 100 vokiečių, gavusių iš
važiavimo leidimus. Anksčiau 
per visą mėnesį tebūdavo su
silaukiama apie 300. Paskuti
nis didesnis vokiečių išvyki
mas iš R. Vokietijos į V. Vo
kietiją buvo 1972 m., paskel
bus amnestiją politiniams ka
liniams. Tada V. Vokietijon 
atvyko apie 3.000 vokiečių. Da
bartinio antplūdžio priežas
tis nėra žinoma. Spėjama, kad 
komunistinis R. Vokietijos re
žimas planuoja naujus suvar
žymus ir nori atsikratyti opo
zicijos.

Teis generolus
Civilinė Argentinos prez. R. 

Alfonsino vyriausybė ruošia
si teisti karą dėl Falklando 
salų pralaimėjusius genero
lus. Kaltinimų susilaukė pre
zidento pareigas turėjęs ka
riuomenės viršininkas gen. L. 
Galtieris,#laivyno vadas admi
rolas J. Anąją ir karo aviaci
jos vadas brigados gen. B. Do
žas. Juos tardė iš atsargos ka
rininkų sudarytas komitetas. 
Dabar jie jau suimti ir bus per
duoti kariniam teismui. Inva
zija buvo pradėta 1982 m. ba
landžio 2 d., o Britanijos ka
riuomenė salas atsiėmė birže
lio 14 d. Po II D. karo Niurn
berge buvo teisiami jį pralai
mėję nacių Vokietijos vadai, o 
dabar bylos už pralaimėtą ka
rą susilaukė aukštieji Argen
tinos karininkai, vadovavę ka
rinei diktatūrai. Į Falklando 
salas pasiųsta kariuomenė ne
buvo reikiamai paruošta bei 
apginkluota. Ji neįstengė rim
čiau pasipriešinti profesinei 
Britanijos kariuomenei.

A
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Mylimai mamytei 
a.a. ONAI JONAITIENEI- 

TUGAUDIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai SIGITAI 
AUŠROTIENEI ir vyrui VYTAUTUI, dukraitėms ALDO
NAI ir BERNADETAI bei jų šeimoms -

Aldona ir Vytas Lenauskai

Grįžę iš bausmės lagerių
Paleisti inž. Vytautas Vaičiūnas ir Anastazas Janulis 

gyvena Lietuvoje. Apie juos rašo “LKBK” 60 numeryje

AfA
brangiam broliui
KĘSTUČIUI

Hartforde, JAV, mirus, 
sesutę GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ, jos šeimą 

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -
S

H. Kairienė M.Vaitonienė

1983 m. rugsėjo 24 d., iš Ba- 
kalo lagerio, atsėdėjęs baus
mę, į laisvę buvo paleistas inž. 
Vytautas VAIČIŪNAS. Prie la
gerio garbingą kalinį pasitiko 
jo brolis ir jaunimas, atvažia
vę iš Lietuvos. Tėvynėje sugrį
žusį šiltai pasveikino jauni
mas ir bičiuliai.

Inž. V. VAIČIŪNAS grįžo 
pavargęs, bet stįpria dvasia. 
Lageris buvo bendro režimo, 
dėl nešvaros ir gausybės pa
razitų nuolatos kildavo epi
demijos dezinterijos, kurių 
metu inžinierius vos išliko 
gyvas.

Šiuo metu V. VAIČIŪNAS 
gyvena Kaune.

* * *
1983 m. liepos mėn. 27 d. 

Anastazas JANULIS Iš Bara- 
ševo lagerio etapu buvo išvež
tas į Permės persiuntimo punk
tą, iš kur, apiforminus doku
mentus, liepos 29 d. buvo leis
ta jam grįžti į Lietuvą.

Grįžęs į Lietuvą, A. JANU
LIS apsistojo anksčiau gyven
toje vietoje Kaišiadoryse. Rug
pjūčio 2 d., nuėjus į Kaišiado
rių raj. pasų skyrių registruo
tis, pasų skyriaus tarnautojas, 
matyt, iš anksto informuotas 
apie būsimą JANULIO apsi
lankymą, nusiuntė jį pas ve
dėją, o ši — į kriminalinės pa- 
jieškos vyr. inspektoriaus ka
binetą.

-■ Sutvarkęs dokumentus, vyt. 
inspektorius atvirai pareiš
kė, kad A. JANULIS būsiąs 
stebimas, ir davė suprasti, kad 
nuo jo paties elgesio priklau
sys, ar jam bus uždėta admi
nistracinė priežiūra.

Pasibaigus pokalbiui su ins
pektoriumi, A. JANULĮ pas 
save pasikvietė saugumo vir
šininkas; kabinete su juo bu
vo dar vienas čekistas. Į pri
mygtinai kartojamą klausimą. ' 
ar imsis ir toliau pogrindinio 
darbo, A. JANULIS paaiškino, 
kad tiek tardyme, tiek teisme 
į šį klausimą atsakęs, jog vi
sada elgsis pagal savo sąžinę 
ir įsitikinimus,-tą patį gali pa
kartoti ir šiandien, sugrįžęs 
iš lagerio. Saugumo viršinin
kas panoro įtikinti A. JANU
LĮ, kad dėl blogų valstybės ir 
Bažnyčios santykių esą kalti 
kunigai ekstremistai; kuni
gus — Alfonsą SVARINSKĄ ir 
Sigitą TAMKEVIČIŲ bandė 
apkaltinti antisovietinių pa
mokslų sakymu.

Į bandymą “LKBK” ir kitus 
pogrindžio leidinius apšaukti

AfA 
ARŪNUI SIDARAVIČIUI

mirus, 
jo žmoną, seserį REGINĄ KLEMKIENĘ, ALGĮ 
GVAZDAITĮ, ALDONĄ O'DONOHUE ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame - _ ... .. . . _ .1 Tekle Benotiene ir seimą

Birutė ir Mečys Abromaičiai

Onabian $Mrt ftlcmorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
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šmeižikiškais, A. JANULIS pa
teikė visą eilę konkrečių fak
tų, Kurių liudininku pats bu
vęs. Pasakojo, kad pats daly
vavęs Kalvių klebono kun. Z. 
NECIUNSKO laidotuvėse ir 
savo akimis matęs, kaip kars
tas su velionies kunigo palai; 
kais buvo vežamas iš Kalvių 
į velionies gimtinės parapi
jos kapines. Kaišiadorių raj. 
vykdomojo komiteto pareigū
nų įsakymu vietiniai pareigū
nai iš prieš šventorių esančios 
aikštės nuvarė net tris kars
tui vežti paruoštus — papuoš
tus sunkvežimius. (Vieną nu
varius, tikintieji, kol bažny
čioje vyko pamaldos, parūpin
davo kitą ...). Po pamaldų pa
aiškėjo, kad nėra su kuo vežti 
karstą. Nesant kitos išeities, 
karstę teko vežti kun. A. SVA
RINSKO lengvosios mašinos 
bagažinėje... Vaizdas buvo 
stulbinantis... Akivaizdžią dis
kriminaciją, piktinančią ne 
tik tikinčiuosius, matė žmo
nės net trijų rajonų, per ku
rių teritoriją teko važiuoti į 
numatytas kapines.

Saugumo viršininkas bandė 
pateisinti įvykį, pavadinda
mas jį smulkiu nesusipratimu, 
vietinių organų persistengi
mu, tvirtino, kad kažkas už tai 
buvo nubaustas . . . Pokalbiui 
einant į pabaigą, čekistas įro
dinėjo, kad Lietuva sovieti
niais laikais, yrą, labai daug 
pasiekusi, kad tikintiesiems 
pakankamai išleidžiama reli
ginės literatūros ir panašiai, 
ir žmonės džiaugiasi laisvu 
prisijungimu prie Sov. Sąjun
gos. A. JANULIS priminė, kad 
ir šioje srityje jis yra gyvas liu
dininkas ir yra patyręs, kaip 
tada buvo balsuojama, primi
nė deportacijas ...

Matydafnas, kad pokalbis ne
siriša, saugumietis pasiteira
vo, kaip A. JANULIS žiūri į 
spaudoje skelbiamus straips
nius apie nuteistuosius, pvz. 
apie kun. A. SVARINSKĄ. A. 
JANULIS atsakė, jog į straips
nius apie kitus žiūrįs taip, kaip 
ir į straipsnį apie save, pa
skelbtą jį nuteisus, t.y. kaip 
grubią falsifikaciją faktų, sten- 
gimąsi kuo labiau apšmeižti ir 
apjuodinti išgalvotais, nebū
tais dalykais.

Atsisveikindami saugumie
čiai išreiškė viltį, kad šis po
kalbis nebūsiąs paskutinis. A. 
JANULIS savo ruožtu taip pat 
išreiškė viltį, kad jam neteks 
su jais pyktis dėl bereikalin
gų iškvietinėjimų.

Toronto lietuviai prie miesto rotušės Lietuvos vėliavos iškėlimo metu Vasario 16 proga. Vėliava buvo iškelta 
vasario 19 ir plevėsavo visą dieną, primindama milijoniniam miestui, kad okupuotoje Lietuvoje tai yra uždrausta 
sovietinės valdžios, okupavusios Lietuvą prieš 44 metus Nuotr. St. Dabkaus

Bijo “ūsuoto” socializmo 
Vieni nori daugiapartinės sistemos, kiti siūlo nepartinę

Stalino ūsai padėjo Jugo
slavijos politinių mokslų ži
novams nukalti naują “ūsuoto 
socializmo” terminą, kuris 
reiškia tą patį, ką ir “Gulago 
komunizmas”. Ypač jaunimas 
Jugoslavijoje nesutinka su 
stalininio marksizmo pažiūra, 
kad komunistų partijos valdo
mi žmonės neturi teisės lais
vai reikšti savo nuomonės. Per
nai gruodžio mėnesį apie 200 
Novi Sado studentų boikota
vo pasenusį marksizmo dėsty
mo būdą, reikalaujantį atmin
tinai iškalti vadovėliškus tei
ginius, mokėti pakartoti juos 
žodis žodin, nesigilinant ką 
jie reiškia. Pasak vieno stu
dento, tokiomis sąlygomis net 
pats Marksas šiandien neišlai
kytų marksizmo egzamino. 
Šiuo metu Jugoslavijos jauni
me labai madinga sakyti — 
“nekenčiu jo, kaip marksiz
mo!”

Kroatų veikėjai
Neseniai vienas kroatų par

tijos veikėjas Stipe Oreško- 
vičius irgi kėlė klausimą, ar 
Jugoslavijos sistema esanti 
tik “ūsuota socializmo balka- 
niškoji atmaina”? Jo nuomone, 
ne. Tačiau nedaug kas tiki, 
kad ir su vadinamu “moksli
niu marksizmu” viskas tvar
koj. Novi Sado profesorius 
Žarkovičius rašė viename Bel
grado dienraštyje, kad reikia 
leisti žmonėms pareikšti lais
vai savo nuomones visais svar
besniais klausimais ir nepri
imti nutarimų, kuriuos pada
ro nedidelis žmonių skaičius 
uždaruose posėdžiuose.

Kroatų žurnalistė Jelena 
Lovrič mano, kad svarbiau
sia Jugoslavijos problema šiuo 
metu glūdi kitur: kurie siūlo 
reformas, neturi galios jų įvyk
dyti, o jų priešininkai arba 
visiškai nenori reformų, ar
ba nesutaria dėl jų vykdymo.

Minėtas profesorius Žarko
vičius kita proga smarkiai 
puolė vadinamus “biurokra
tus”, slopinančius privačią 
iniciatyvą. Dogmatiško socia
lizmo poveikyje daugelį metų 
buvo varžoma privačios pra
monės raida, nors tai gal bū
tų padėję išspręsti nedarbo 
problemą. Beširdžiai biuro
kratai manė, kad geriau lai
kyti žmones be darbo, negu 
leisti jiems dirbti privačiose 
įmonėse, kuriose jie net dau
giau uždirbtų.

Šiuo metu didžiausia visuo
meninė nelygybė Jugoslavi
joje yra tarp tų, kurie turi 
darbą ir kurie jo neturi.

Profesoriaus pareiškimai
Buvęs Montenegro min. pir

mininkas, dabar Belgrado uni
versiteto profesorius Bulaji- 
čius atkreipė dėmesį į tai, kad 
buvę aukšti partijos ir vyriau
sybės pareigūnai šiandien kal
ba visai ką kita, negu praei
tyje. Tai mįslė, rašo Bulaji- 
čius. Kai kurie žmonės, kadai
se užėmę aukščiausias vietas 
kariuomenėje, partijoje, vals
tybės aparate ir visuomenėje, 
dabar ragina įvesti daugiapar
tinę sistemą, nors mes norėtu
me įvesti nepartinę sistemą. 
Visi tie, kurie dabar nori dau
giapartinės sistemos, būdami 
valdžioje, elgėsi kaip didžiau
si diktatoriai. Jeigu jų laikais 
kas nors būtų tik prasitaręs 
apie daugiapartinę sistemą, 
jie būtų jį tuojau įkalinę. Ko
dėl jie dabar patys reikalau
ja daugiapartinės sistemos, 
klausia Bulajičius ir taip at

sako: jie veikiausiai mano, 
kad tokiomis sąlygomis jie vėl 
galėtų paimti valdžią. Tačiau 
tada jie panaikintų demokra
tiją, kad ji nesudarytų pavo
jaus jų valdžiai.

Stebint tokias diskusijas Ju
goslavijoje, susidaro įspūdis, 
kad “ūsuoto socializmo” bai
mė dar ir čia nėra visiškai iš
nykusi. Ją palaiko nepalaužta 
saugumo organų galybė.

Ministerio paskaita
Dabartinis Jugoslavijos vi

daus reikalų ministeris Dūlan
čius yra ne tik policininkas, 
bet ir profesorius. Dėsto Skop- 
jės universitete, kur neseniai 
skaitė savo inauguracinę pa
skaitą. Joje užgriebė gana opų 
klausimą, būtent koks turėtų 
būti saugumo organų vaidmuo 
komunistinėje valstybėje.

Jugoslavijos komunistų reži
mas ne nuo šiandien skiriasi 
daug kuo nuo kitų. Šiuo metu 
Jugoslavijoje gana garsiai kri
tikuojami slaptosios polici
jos veiksmai ir metodai. Net 
patys saugumo darbuotojai 
yra nėpatertkihti/ kad neturi 
aiškių nurodymų, kurie padė
tų jiems atsispirti centrinės 
ir vietinės valdžios mėgini
mams panau’doti juos abejoti
niems tikslams.

Iš Slovėnijos kilęs vidaus 
reikalų ministeris teigė, kad 
ypač blogi reikalai Kroatijos 
ir Bosnijos-Hercogovinos res
publikose bei Vojvodinos auto
nominėje srityje. Kaip tik čia 
pastaruoju metu išaiškinti 
kai kurie nemalonūs atvejai, 
kurie rodo saugumo organų 
savivaliavimą ir žemesniųjų 
teismų pataikavimą jiems. Be 
to, prokurorų ir tardytojų 
susirinkimuose vis garsiau 
reikalaujama sugriežtinti 
baudžiamąją tvarką.

Perspėjo saugumiečius
Jugoslavijos vidaus reikalų 

ministeris prof. Dolančius per
spėjo saugumo organus nevai
dinti “politinės policijos” ir 
nesikišti į ne savo reikalus. 
Negalima grįžti į tuos laikus, 
kai saugumo reikalus tvarkė 
viceprezidentas Rankovičius, 
kurį 1966 m. reikėjo pašalinti 
iš pareigų. Jeigu saugumo or
ganai vėl norėtų savo vaidme
nį kaip anuomet suprasti, tai 
sutrukdytų socialistinės savi
valdos demokratinę raidą, pa
brėžė Dolančius. Saugumo or
ganų paskirtis, pasak jo, visų 
pirma rūpintis visuomenės gy
nyba ir apsauga nuo išorinių 
priešų. Ne saugumo reikalas
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokomas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave.

, Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

kištis į opozicinių pažiūrų 
reikalus. Tai visuomenės po
litinių organizacijų ir savival
dybių darbo laukas, ir jos tuo 
pasirūpins — kalbėjo vidaus 
reikalų ministeris.

Iš pirmo žvilgsnio tai skam
ba puikiai. Sunku įsivaizduo
ti, kad panašiai pakalbėtų ki
tos komunistinės valstybės 
vidaus reikalų ministeris. Ta
čiau žodžiai ne kartą būna gra
žesni, negu tikrovė. Taip ir 
Jugoslavijoje. •

Vokiečių nuomonė
V. Vokietijos dienraštis 

“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung”, komentuodamas Dolan- 
čiaus kalbą, siūlė iš to pada
ryti išvadą, kad vidaus reika
lų ministeris nepajėgia susi
tvarkyti su savo ministerija. 
J.uk kam jam reikėtų eiti į vie
šumą su perspėjimais saugu
mo organams. Korespondentas 
atkreipė dėmesį į tai, kad mi
nisteris kritikavo per daug 
įsivyravusią teisingumo or
ganų praktiką bausti piliečius 
už vadinamus “žodinius nusi
kaltimus’’, tai yra, taikyti bau
džiamojo kodekso straipsnį 
dėl žodinių pareiškimų. Do
lančius pasiūlė šią problemą 
“moksliškai” ištirti ir pareng
ti atitinkamas rekomendaci
jas saugumo darbuotojams, 
kurie turėtų jomis vadovau
tis.

Saugumiečiai keršija
Dolančiaus kolega — to pa

ties Skopjės universiteto bau
džiamosios teisės profesorius 
Marijanovičius praėjusį rude
nį viename teisininkų pasita
rime taip pat kėlė šį klausi
mą, siūlydamas iš viso panai
kinti “žodinius nusikaltimus”. 
Už tai jį prokurorai ir tardy
tojai pradėjo koneveikti ir tik 
aukščiausiojo karo teismo pir
mininko, generolo iš Belgrado, 
įsikišimas, sakoma, išgelbėjo 
profesorių Marijanovičių nuo 
jų pykčio. Tačiau ne viskas 
tuo pasibaigė. Saugumiečiai 
vis tiek atsikeršijo. Profeso
rius Marijanovičius paskai
toje buvo paminėjęs būdingą 
atvejį, kaip saugumo organai 
mėgino nutildyti vieną žurna
listę, iškėlusią viešumon at
sakingų darbuotojų korupciją. 
Po paskaitos ji buvo iš naujo 
suimta ir šiandien tebelaiko
ma kalėjimo ligoninėje. Nega
na to, Skopjės mieste tebe
sklinda gandai, kad saugumas 
pamokys ir baudžiamosios tei
sės profesorių Marijanovičių, 
kuriam esą rengiama baudžia
moji byla. Linb.

Brangiam broliui AfA 
KĘSTUČIUI DUMČIUI

mirus, “Gyvataro” tautinių šokių vadovę ir mokytoją 
GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ, jos vyrą PETRĄ bei 
visus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia -

Birutė ir Alfonsas Juozapavičiai 
Marija ir Steponas Šetkai

AfA 
KĘSTUČIUI DUMČIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo seseris — GENOVAITĘ BREICHMANIENĘ, 
BIRUTĘ STONKIENĘ ir jų šeimas, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Diana, Edvardas, Joana, Stasys Bubuliai

AfA 
JURGIUI ALEKNEVIČIUI

Britų Kolumbijoje mirus, 
jo žmoną, sūnų, dukrą, jo tėvelius VERONIKĄ ir JURGĮ 
ALEKNEVIČIUS, sesutes - ALDONĄ ir BIRUTĘ su 
šeimomis ir kitus artimuosius giliai užjaučiu bei kartu 
liūdžiu-

B. Čirūnienė

......... 111 “ i "

AfA
JURGIUI (GEORGE) 

ALEKNEVIČIUI \
•Britų Kolumbijoje mirus, 

gilaus liūdesio prislėgtą jo žmoną, sūnų ir dukrą, 
mielus jo tėvus VERONIKĄ ir JURGĮ ALEKNEVI
ČIUS, sesutes - BIRUTĘ ir ALDONĄ su šeimomis 
bei kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu

liūdime -
M. K. Daukai L. V. Morkūnai

M. P. Petrušauskai

Mielam sūnui
AfA , 

JURGIUI ALEKNEVIČIUI
staiga iškeliavus amžinybėn 

Vankuveryje, Britų Kolumbijoje, 
jo žmoną DANĄ su šeima, mielus tėvelius VE
RONIKĄ ir JURGĮ, sesutes - ALDONĄ ir BIRUTĘ 

su šeimomis, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

B. S. Prakapai O. V. Marcinkevičiai
O. J. Ažubaliai A. B. Rickevičiai
J. K. Liutkai 1. V. Pečiuliai
B. Agurkis, Čikaga M. Daukšienė
T. L. Bražukai ir Linas

* šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

PADĖKA
Staigiai mirus brangiam vyrui

a.a. Antanui Kavoliūnui
nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams už 
maldas koplyčioje prie karsto, gedulingas šv. Mišias, 
palydėjimą Į amžinojo poilsio vietą, o sol. L. Marcinkutei 
už giedojimą per šv. Mišias.

Ačiū draugams ir pažįstamiems už lankymą velio
nies laidotuvių namuose, užprašytas šv. Mišias, gėles, 
pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje ir 
palydėjimą Į kapines.

Ačiū karsto nešėjams, o poniai Gataveckienei už 
paruoštus pusryčius, ponioms - už pyragus.

Nuliūdusi žmona Bronė

J.uk


Lietuvos vėliava iškeliama prie Toronto miesto rotušės Vasario 16 proga. 
Kairėje — KLB Toronto apylinkės pirm. dr. E. BIRGIOLAS, dešinėje — 
miesto burmistras A. EGGLETON Nuotr. St. Dabkaus

Lietuva kovoje už savo egzistenciją

Konstitucijoje - laisvė, 
Lietuvoje - priespauda

Lietuvos tikinčiųjų pareiškimas, paskelbtas “LKB Kronikos” 61 nr.

TSRS Aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininkui 
Lietuvos tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
Gerbiamas Pirmininke, mes 

kreipiamės j jus gyvybiškai 
svarbiais klausimais ir tiki
mės, kad juos protingai išsprę
site.

Sutinkamai su tarybinės 
konstitucijos 52 str. mes turi
me religijos ir sąžinės laisvę, 
bet Lietuvoje šis straipsnis 
pastoviai pažeidinėjamas.

1. Jau 40 metų neturime jo
kio religinio laikraščio ir žur
nalo, o keletą religinių kny
gų gavo tik kunigai, iš 10.000 
tikinčiųjų tik vienas gavo mal
daknygę. Mes pavydime savo 
prabočiams, gyvenusiems caro 
laikais, ir Afrikos negrams, 
kurie turi pakankamai religi
nės literatūros. Kitose demo
kratinėse šalyse visai kitas 
vaizdas. Tik mes nuskriausti.

2. Mokyklose mokytojai ver
čia tikinčius mokinius stoti j 
bedieviškas organizacijas. 
Dažnai prievarta surašo visą 
klasę; kas priešinasi, tą pasto
viai baudžia ir persekioja, vi
siems draudžia lankyti bažny
čią. Tikintieji mokytojai ne
turi teisės lankyti bažnyčios 
— už tai juos pašalina iš dar
bo. Taip elgiamasi ir su kitais 
tarnautojais.

3. Tikintieji neturi jokių ra
dijo ar televizijos programų.

4. Ateistinė valdžia kišasi j 
kunigų seminarijos vidaus rei
kalus — trukdo įstoti visiems, 
norintiems siekti kunigystės 
kandidatams. Savo valią pri
meta vyskupų ir kunigų pasky
rimuose bei skirstymuose. Ko
dėl mes taip pažeminti, kad 
neturime jokių teisių, kurias 
suteikia šalies konstitucija? 
Akivaizdus faktas: vyskupas 
Julijonas STEPONAVIČIUS 
jau daugiau nei 20 m. ištrem
tas iš Vilniaus už sąžiningą 
savo pareigų atlikimą.

5. Kai kitose demokratinė
se šalyse tikintieji laisvai at
lieka religines eisenas į kapus 
ar kitas bažnyčias, pas mus 
už tai baudžia ir teisia, nors 
tarybinė konstitucija 50 
straipsniu tai leidžia. Kodėl 
taip? Jau 600 metų, kai mūsų 
krašte vyksta tokios eisenos.

6. Kodėl mes turime mokėti 
už elektrą bažnyčiose 6 kartus 
brangiau kaip kiti? Sakoma, 

AfA 
JUOZUI BARYSUI

mirus, 

jo žmoną BIRUTĘ, dukterį ALDONĄ, sūnų VIKTORĄ ir 
visus gimines bei artimuosius giliai užjaučiame -

J. O. Ražauskai B. K. Žutautai

E. Jaškevičienė

kad mums nemokamai duoda
mos bažnyčios, o iš tikrųjų mes 
privalome mokėti milžiniškas 
sumas, nors patys jas pasta
tėme. Kur rasti dar tokią vals
tybę?

7. Neteisingai atėmė Klaipė
dos bažnyčią, pastatytą mūsų 
pačių rankomis ir lėšomis, ir 
iki šiol negražina, tik vis ža
da pastatyti kitą. Kur teisingu
mas?

8. Ateistinė administracija 
daugelyje vietų, laidojant ti
kintį, tikintiesiems draudžia 
jį lydėti su kryžiumi ir gedu
lingomis vėliavomis, kaip mū
sų apeigos to reikalauja. Taip 
pat neleidžia statyti kryžių ant 
tikinčiųjų kapų ir prie nuosa
vų namų, kaip pas mus nuo se
no įprasta. Taigi ir mirusieji 
neturi religinės laisvės.

9. Naujuose miestuose, kaip 
Akmenė, Elektrėnai, Sniečkus, 
neleidžiama atidaryti maldos 
namų, nors dauguma gyven
tojų to nori.

10. Lietuvos TSR Aukščiau
sios tarybos prezidiumas 1976 
m. liepos 28 d. nutarė: “Reli
ginės bendruomenės turi tei
sę įsigyti transporto priemo
nes”, o praktikoje tikintie
siems neleidžiama net išsinuo
moti autobusą arba nusipirkti 
seną.

11. Pagal lenininį principą 
“bažnyčia atskirta nuo mokyk
los” reiškia, kad negalima mo
kyti religijos. Bet pas mus 
ateistai draudžia mokyti vai
kus religijos net bažnyčiose. 
Demokratinėse šalyse tai da
roma laisvai.

12. Ateistinė vadovybė ver
čia tikinčiuosius dirbti sekma
dieniais ir šventadieniais, nors 
jų dauguma. Lenkijoje katali
kai gali laisvai švęsti, o darbą 
visgi atlieka.

13. Bedieviškos priespaudos 
pasekmė aiškiai pasireiškė 
kunigų A. SVARINSKO ir S. 
TAMKEVIČIAUS areštu, kurie 
stengėsi apginti tikinčiųjų 
teises.

Tie ir kiti skaudūs dalykai 
labai spaudžia ir erzina visą 
tikinčiąją liaudį; be religijos 
laisvės mes negalime gyventi, 
kaip ir be duonos. Prašome jus 
išgyvendinti tokią prieškons- 
titucinę bedievių priespaudą.

Mūsų adresas: Lietuva, Kau
nas, Mažoji g-vė 1-10, Juozas 
Kazalupskas 
1983. VII.26.

PROF. ANTANAS KLIMAS

Šiais metais minime 66 me
tus nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo bei 733 metus 
nuo Lietuvos valstybės (kara
lijos) oficialaus įsteigimo, kai 
pirmasis Lietuvos karalius 
Mindaugas buvo karūnuotas 
Lietuvos karaliumi. Graudi 
yra ši sukaktis, liūdna yra ši 
didelė šventė, nes jau beveik 
44 metai, kai Lietuva yra oku
puota, trypiama, persekioja
ma, niekinama, kalama prie 
nesibaigiančių kančių kry
žiaus.

Su dideliu rūpesčiu mes pri
simename šias garbingas su
kaktis, nes šiuo metu Lietu
voje ypač atkakliai, planin
gai ir negailestingai yra nai
kinamos tos vertybės, kurio
mis laisvės dienomis gyveno 
lietuvių tauta ir kurios jai 
laidavo pilnai lietuvišką ir 
pilnai žmogišką gyvenimą. Tai, 
ką laisva Lietuva per 22 me
tus pasiekė, jau 44 metai oku
pantas stengiasi snaikinti, bet 
ligi šiol jam tai nepavyko!

Rusijos užmojai
Jau caristinė Rusija buvo 

suplanavusi sunaikinti lietu
vių tautą ir pačią Lietuvą iš
trinti iš pasaulio žemėlapio,' 
išguiti Lietuvą iš pasaulio is
torijos. Caristiniai rusai tai 
darė gana grubiai, bet beveik 
atvirai, beveik nesislėpdami: 
jie valdžios įsakymu panaiki
no net Lietuvos vardą, pava
dindami ją “Šiaurės Vakarų 
kraštu”, uždrausdami lietu
vių spaudą lotyniškomis-lie- 
tuviškomis raidėmis, perse
kiodami tikinčiuosius lietu
vius.

Komunistinė Rusija yra 
daug gudresnė. Oficialiai rau
donoji Maskva ir jos gaulei
teriai niekur neskelbia, kad 
jų tikslas tas pats: sunaikinti 
lietuvių tautą su visomis jos 
religinėmis, kultūrinėmis bei 
etinėmis tradicijomis, ir Lie
tuvą paversti tik paprasta Ru
sijos arba sovietų imperijos 
apnaikinta, nuobodžia bei 
menkaverte provincija.

Tam reikalui, šalia visų kitų 
jų vartojamų metodų, sovieti
niai rusai susikūrė bei išvys
tė savo “naujakalbę”, kurioje 
normalaus vartojimo žodžiams 
bei posakiams duodama, įpla
kama, įspraudžiama visiškai 
kitokia reikšmė bei mintis. Pa
imkime tik vieną labai papras
tą pavyzdį.

Kaip gi oficialiai vadinama 
pati Lietuva? Tai esąs “Nemu
no kraštas”, “Nemuno ir Ne
ries kraštas”, “respublika”, 
“rausva gėlė”, “gimtinė”, “gim
tinė šalelė”, “tėviškė”, “tėviš
kėlė”, “gimtoji šalelė” ir pan.

O pati Rusija arba Sovietų 
Sąjunga — tai jau “šalis”, tai 
“Tėvynė”, tai “plačioji šalis”, 
tai “plačioji tarybų šalis”, tai 
“didžioji šalis”, tai “plačioji 
galingoji Tėvynė”, kurioje, 
kaip ir reikėtų laukti, rusų- 
sovietų naujakalbės terminais, 
gyvena “šaunioji, didžioji” 
rusų tauta, kuri, savaime aiš
ku, kalba “didžiąja” rusų kal
ba!!! Ir taip be galo ir be kraš
to .. .

Ši dichotomija, šis dviveidiš
kumas eina per visas gyvenimo 
sritis. Jis visiems įgrisęs ligi 
gyvo kaulo, bet vis vien visą 
laiką visomis priemonėmis 
peršamas, prievarta grūdamas.

Visur ir visuomet sovietų 
agentai bei jų pasekėjai rė
kia, šaukia, kala, kad dabar 
jau Lietuvoje viešpataujanti 
didžiausia laisvė!!! Bet mes 
gerai žinome, kad mūsų bro
liai ir seserys Lietuvoje tetu
ri vieną vienintelę laisvę, bū
tent be paliovos ir visomis iš
galėmis liaupsinti, garbinti, ir 
girti visa, ką skelbia maskvinė 
rusų komunistų partija bei jos 
gauleiteriai Lietuvoje ir ki
tur. Čia tai jau vėl daina be 
galo: kuo gražiau, kuo daugiau 
girsi Maskvą, Rusiją, rusus, 
Sovietų Sąjungą, partiją, kuo 
labiau burnosi prieš visa, kas 
partijai nepriimtina, tuo būsi 
laikomas geresniu šios pasku
tinės pasaulyje raudonosios 
imperijos piliečiu.

Jokios kitos laisvės, jokio 
kito pasirinkimo, kaip mes 
juos suprantame Vakaruose, 
tenai, Lietuvoje, nėra.

Lietuvių laikysena
Kartais mes čia net pagal

vojame: kaip ši didžiojo melo 
imperija išsilaiko? Atsakymas, 
man atrodo, yra aiškus. Žmo
nės yra prislėgti šio viso me
lo, bet gyventi reikia. Juk gy

venti kiekvienas nori. Vis dėl
to tik labai maža lietuvių tau
tos dalis susidėjo su okupan
tais, tapo jų darbų vykdytojais. 
Jiems dabar jau kito kelio ne
bėra, nes vietoje prabangos tu
rėtų pasirinkti persekiojimą, 
vietoje specialių gero gyveni
mo privilegijų — gal nedarbą, 
kalėjimą, skurdą, pajuoką . ..

Iš kitos pusės, šauniausia, 
drąsiausia lietuvių tautos da
lis atvirai, drąsiai, herojiškai 
priešinasi šiam baisiam blo
giui, šiam dviveidiškam košma
rui. Tai yra tie, kurie dabar 
kenčia darbo stovyklose, kalė
jimuose ir vad. KGB izoliato
riuose; tai tie, kurie rizikuoja 
savo ir savo šeimos gyvenimu; 
tie, kurie redaguoja ir leidžia 
pogrindžio leidinius; tie, kurie 
šiuos leidinius platina ir perra
šinėja; tie, kurie rašo šimtus 
peticijų, kurie po šiomis petici
jomis surenka dešimtis tūkstan
čių parašų; tai tie, kurie yra 
tremiami, grūdami į baisias psi
chiatrines ligonines, skelbiami 
bepročiais ir juokdariais, skel
biami visokiais nusikaltėliais, 
šmeižiami ir viešai niekinami.

Tuo tarpu tam tikra tautos 
dalis, kaip visur, nėra nei iš- 
davikai-prisiplakėliai,nei atvi
ri kovotojai prieš rusų okupaci
ją. Nors jie širdyje trokšta lais
vės, bet, verčiami žiauraus re
žimo sąlygų, kantriai velka šį 
primestą jungą, verčiasi kaip 
išmanydami, dažnai šį pilką, 
nuobodų ir beviltišką gyveni
mą šiek tiek prasiskaidrinda- 
mi labai gausiais priešrusiš- 
kais, prieškomunistiškais 
anekdotais... O tai puikiai 
žino Kremliaus valdovai. Ir tai 
jie labai gudriai išnaudoja 
savo tikslams.

Naikinama religija
Ir mes, ir Kremlius puikiai 

žino, kad didelė mūsų tautos 
dalis yra tikintieji. Bet tuo pa
čiu metu religijai pamažu tem
piama mirties kilpa: vis dau
giau ir daugiau kunigų išmirš
ta, vis daugiau ir daugiau šven
tovių lieka tuščios, kitos yra 
įvairiausiais pretekstais už
daromos, vis daugiau ir dau
giau parapijų lieka be kunigo. 
(Prieš 10 metų, apie 50 para
pijų buvo be kunigo;, 1984 m. 
Lietuvoje jau yra apie 140 pa
rapijų, kurios nuolatinio ku
nigo neturi). Vis daugiau ir 
daugiau jaunimo — per mokyk
las, per organizacijas, per gra
sinimus neleisti siekti moks
lo — sulaikoma nuo pamaldų 
lankymo; vis žiauriau ir žiau
riau persekiojami aktyvesnieji 
kunigai bei pasauliečiai. Jie 
visaip baudžiami, išjuokiami, 
niekinami, šmeižiami, pažemi
nami. Ir tiktai labai giliai 
tikį, didžiai šventi ir didžiai 
tvirti žmonės gali tokį nuola
tinį ir visuotinį spaudimą at
laikyti. Juk mes gerai žinome, 
kad, anot Victor Hugo, net “tas, 
kuris nieko nebijo, bijo pajuo
kos”.

O tuo tarpu Maskvos agentė
liai ir jų padėjėjai pučia sa
vo dūdą, net pasinaudodami 
senais lietuvių liaudies prie
žodžiais: “prieš vėją nepapū
si”, “kieno suole sėdi, to ir gies
mę giedi”, “nereikia šiauštis 
prieš vėją” ir 1.1. Kitaip sakant: 
tylėkime, kentėkime, neerzin
kime ir taip jau piktos pamo
tės Maskvos.

Pagaliau niekas ir neturi tei
sės reikalauti, kad visi Lietu
vos gyventojai taptų šventai
siais bei/ar herojais. Tai, de
ja, gyvenime neįmanoma. Tai 
labai puikiai supranta ir Lie
tuvos pogrindžio žmonės. An
tai “LKBK” 59 nr. (1983.VIII.15) 
taip rašoma:

“Lietuvos Bažnyčios pastan
gos atgauti konstitucijos garan
tuotas teises, žmogiškai mąs
tant, atrodo beviltiškos. Val
džia nereaguoja į jokius pro

Įrašas ant dr. JONO BASANAVIČIAUS antkapinio paminklo Rasų kapi
nėse Vilniuje. Tekstas paimtas iš jo raštų. Nuotrauka daryta 1983 metais

testus, neatsako į keliasdešimt 
tūkstančių pasirašytus pareiš
kimus, tikintieji diskriminuo
jami, kunigų gretos retėja, gau
sėja parapijų, kurios neturi 
kunigų (. ..) Visa šitai turint 
mintyje, ne vienam ateina min
tis: ar to reikėjo? Ar nebuvo 
galima apsieiti be šitos au
kos?”

Bet “LKBK” redaktoriai tuo
jau pat prideda:

“Atsiranda tokių, kurie už 
šią jų drąsą juos laiko neišmin
tingais. Galbūt kai kam taip 
atrodė ir tie, kurie caro prie
spaudos laikais rašė prašymus 
valdžiai, kad leistų lietuviams 
spausdinti knygas lotyniško
mis raidėmis, ir tie mūsų knyg
nešiai, kurie tokias knygas 
nešė per sieną ir platino liau
dyje, nes už tai nukentėjo ir 
daugelis savo dienas baigė 
Sibire”.

Slopinama kultūra
Daug gudriau, daug sukčiau 

dorojamas! su lietuvių kultū
ros naikinimu.

Pirmiausia, sovietai sten
giasi suniekinti lietuvių tau
tos istoriją ir lietuvių kalbą. 
Ir čia jie veikia labai apgal
votai, planingai.

Senoji Lietuvos istorija so
vietų naujakalbėje yra labai 
gudriai suniekinama, susmul
kinama, suniokojama. Lietu
vos, lietuvių tautos istorija 
tada tampa lyg koks prielipas 
prie “didžiosios rusų tautos” 
istorijos. Mūsų senieji valdo
vai, karaliai bei didieji kuni
gaikščiai vaizduojami kažko
kiais nerimtais žmonėmis. Mū
sų kariuomenių laimėti mūšiai 
vaizduojami neaiškiais “ka
riaunų” nuotykiais; senosios 
Lietuvos valstybinės sutartys 
— kažkokių grupuočių padari
nys; pati senoji Lietuva — kaž
kokia nesuvaldoma provin
cija . . .

Čia pat reikia pastebėti, kad 
viskas čia neina vien tiesia 
linija. Išleidžiama kartais ir 
viena kita labai gera knyga. 
Pasirodo kartais ir viena ki
ta gerai parašyta studija arba 
knyga apie vieną kitą valdovą, 
apie vieną kitą mūšį, nes ko
munistinė dialektika reikalau
ja opoziciją sumulkinti, sumai
šyti; todėl ir pakišama viena 
kita tikrai vertinga studija, 
pasirodo viena kita vertinga 
knyga. Nors ir šiuo atveju daž
nai lietuviško medaus statinė
je rasime ir maskvinio deguto 
šaukštą ar kelis.

Ypač suktai vaizduojamas 
pats Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas. Pasak Maskvos 
“mokslo”, Lietuvą 1918 m. at
kūręs toks tai Vincas Kapsukas 
ir panašaus plauko Maskvos 
išperos, o Vasario 16-tosios 
Aktas — tai grupelės “bajorė
lių”, “eserų”, “menševikų” ir 
jų prisiplakėlių padarinys . ..

Ir taip ta daina eina be ga
lo per mokyklas, per spaudą, 
per filmus, per radiją, per tele
viziją, iš visų tribūnų ir per 
visus menus . . . (Žinoma, kai į 
Lietuvą nuvažiuoja mūsų Va
sario 16 gimnazijos mokiniai 
apsilankyti, tai sovietinėje 
spaudoje niekuomet nepama
tysi “Vasario 16-sios gimna
zija” — jie to vardo bijo kaip 
velnias kryžiaus; ją vadina 
tik lietuvių gimnazija).

Savaime aišku, daugelis Lie
tuvos gyventojų netiki šiomis 
paskalomis, tačiau nieko kito 
negirdint ir nieko kito nega
lint girdėti, ugdoma tautoje 
tam tikra apatija, bent apatiš
kos tendencijos. O čia ir glūdi 
tautinės kultūros, tautinės 
savimonės kapai: apatiška tau
ta savos kultūros negali kurti, 
o tai ir yra lietuvių kultūros 
naikinimas! Apatiška, indife
rentiška tauta negyvena savu 
gyvenimu, o tik vegetuoja, kar- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Toronto miesto bumistras ART EGGLETON kalba Lietuvos vėliavos 
iškėlime Vasario 16 proga prie miesto rotušės. Kairėje - miesto tarybos 
narys BEN GRVS, KLB Toronto apylinkės pirm. dr. E. BIRGIOLAS ir 
kiti iškilmėje dalyvavę pareigūnai Nuotr. St. Dabkaus

Amerika sveikina lietuvius
Vasario 16 proga Lietuvos 

atstovas Vašingtone dr. Stasys 
Bačkis gavo oficialų sveikini- 
mą-pareiškimą iš valstybės de
partamento sekretoriaus. Štai 
jo vertimas.

“GERBIAMASIS ATSTOVE
(Charge d’Affaires),
Su dideliu malonumu siun

čiu Jums ir visiems lietuviams 
nuoširdžius sveikinimus bei 
linkėjimus 66-jų Lietuvos ne
priklausomybės metinių pro
ga.

Jungtinės Valstybės nepri
pažįsta neteisėto, prievartine 
ginklų jėga įjungimo Sovietų 
Sąjungon Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių. Kaip prezi
dentas Reaganas pareiškė sa
vo kalboje, minint 1922 metais 
Jungtinių Valstybių pareikštą 
Baltijos valstybių pripažini
mą, amerikiečiai “pritaria tei
singam Baltijos valstybių sie
kimui valstybinės nepriklau

Lietuva Kanados parlamente
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo 66-jų metinių 
proga vasario 16 dieną parla
mento atstovas ir parlamen
tinis transporto ministerio 
sekretorius Jesse Flis iš Toron
to (lenkų kilmės) padarė pa
reiškimą parlamento posėdy
je. Čia pateikiamas jo verti
mas.

“P. pirmininke, lygiai prieš 
66 metus buvo paskelbtas Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymas. Šis Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas yra pla
čiai lietuvių minimas Kana
doje, JAV-se ir daugelyje Eu
ropos miestų.

Lietuvai pavyko atstatyti sa
vo nepriklausomybę 1918 me
tais, I D. karo pabaigoje, ta
čiau Lietuva vėl buvo okupuo
ta 1940 metais, kai ginkluotos 
Sov. Sąjungos pajėgos įsiver
žė į nepriklausomas šalis — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai
kingos, vakarietiškos Balti
jos valstybės buvo sužlugdy
tos priešiško kaimyno ginklų 
jėga. Remdamasi ciniška Rib- 
bentropo-Molotovo sutartimi, 
Sov. Sąjunga prievarta, beato
dairiškai įjungė savo imperi

SV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILĖJINIS MEDALIS

Dail. P. Vaškio projektas “Franklin Mint” nukaltas 
44mm. pločio. Sidabrinis — $45, bronzinis — $10 JA V 
(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

somybės”. Mes remiame jų tei
sę apspręsti valstybinį savo 
likimą be jokios išorinės prie
vartos. Esame giliai susirūpi
nę nuolatiniu žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimu Lietuvo
je ir kitose dviejose Baltijos 
kaimynėse. Mes reiškiame sa
vo užuojautą bei paramą tiems 
vyrams bei moterims ir jų šei
moms, kurie kenčia persekio
jimą dėl religinių bei demo- 
kratinių-politinių įsitikinimų.

Lietuvių ir jų draugų kova 
už tėvynės išlaisvinimą bu
vo sunki ir greičiausiai tokia 
bus ateityje. Tačiau, kaip pat
riotų ir jų kolegų pastangos de
vynioliktajame šimtmetyje bu
vo vainikuotos nepriklausomy
be, paskelbta 1918 metų vasa
rio 16 dieną, taip ir dabarties 
lietuvių kova už apsisprendi
mą,.viliamės ir tikime, gali bū
ti pagrįstai sėkminga ateityje.

Nuoširdžiai Jūsų,
George P. Shultz”

jon tas tris Baltijos respubli
kas.

Dabar baltiečių tautos ko
voja už laisvę, kurią mes tu
rime. Jos kenčia kalėjimus, 
tremtį, persekiojimą dėl savo 
politinių ir religinių įsitiki
nimų. Drąsūs Lietuvos vyrai ir 
moterys tebesigrumia už savo 
teises mąstyti, kalbėti ir tikė
ti pagal savo sąžines.

Viena iš Lietuvos ateities 
vilčių yra ta, kad naujoji karta 
yra atsistojusi priešakyje ko
vos, nukreiptos prieš sovietų 
užmojį sunaikinti lietuvių tau
tybę.

Aš skatinu Kanados vyriau
sybę tęsti nepripažinimą prie
vartinio Baltijos valstybių 
įjungimo Sovietų Sąjungon. 
Taip pat šia proga reiškiu nuo
širdžią pagarbą daugeliui ko
votojų dėl žmogaus teisių Lie
tuvoje ir lietuvių tautai, tęsian
čiai kovą už laisvę ir demokra
tiją”.

Šis pareiškimas išspausdin
tas oficialiame Kanados parla
mento leidinyje “House of 
Commons Debates” vol. 127, 
nr. 35, 2nd session, 32nd par
liament, Thursday, February 
16, 1984.
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® PAVERGTOJE TEV/IMEJE
ŠIAULIŲ SUKAKČIAI

Artėjančiai Šiaulių miesto 750 
metų sukakčiai buvo paskelbtas 
respublikinis dailės kūrinių 
konkursas. Vertintojų komisija 
dabar pateikė konkurso rezul
tatus ir surengė premijuotų kū
rinių parodą. Konkurse dalyva
vo 20 dailininkų, kurių didžio
ji pusė (12) buvo šiauliečiai. 
Pirmoji premija paskirta šiau
liečiui E. Juchnevičiui už lino- 
graviūrų triptiką “Vladui Reka
šiui atminti”. Antrosios premi
jos paskirtos: A. Švažui - už trip
tiką “Šiaulių žemė”, R. Buivydui 
- už eskizą “Šiaulių revoliucinė 
praeitis”, V. Kisarauskui - už es
kizus paveikslams “Balzakas 
Šiauliuose”, K. Musteikiui - už 
eskizą “Saulės mūšiui pažymė
ti”. Trečiąsias premijas laimėjo: 
J. Mackonis - už paveikslą “Šiau
lių ekonomijos valstiečių suki
limas”, A. Zokaitis - už eskizą 
paminklui “Saulės mūšiui at
minti”, S. Šimulynas - už skulp
tūros “Šiauliai” eskizą, N. Ošur- 
kovienė - už eskizus gobelenams 
“Šiauliai”, “Šiaulių jaunystė”, 
E. Kasperavičienė - už meda
lius. Vertintojų komisija neiš
vengė kompartijai tarnaujan
čios propagandos, pirmąją pre
miją atiduodama E. Juchnevi
čiui už Vlado Rekašiaus atmini
mui skirtas linograviūras. Tas 
V. Rekašius (1893-1920) yra poe
tas, nuėjęs tarnauti kompartijai, 
Rusijos lietuvių Seime Petrapi
lyje 1917 m. gegužės 10 d. truk
dęs darbą su savo bolševikų de
klaracija. Jis taipgi dalyvavo 
Spalio revoliucijos įvykiuose 
Maskvoje, įsijungė į kovas Lie
tuvoje Maskvos naudai, leido 
laikraštėlį “Žemaičių komunis
tas”, žuvo kovodamas už komu
nizmą. Šiaulių miesto istorija 
apima 750 metų laikotarpį, pri
klauso visai tautai. V. Rekašiaus 
įjungimas tėra propagandinė 
duoklė Maskvai, dabar valdan
čiai okupotą Lietuvą.

SLIDŪS ŠALIGATVIAI
Slidžių šaligatvių problemas 

redakciniame “Tiesos” skyriu
je “Dienos aidai” sausio 18 d. pa
liečia Viktoras Armalis. Esą žie
mą šaligatviai dažnai būna sli
doki: “Plikšala, lijundra, atly
džiai lyg stiklu apglaisto beto
no plokštes, ir pasijunti ant to
kio šaligatvio kaip ant dailiojo 
čiuožimo arenos. O ten, kur sli
du, netruksi ir pargriūti, jei tik 
būsi nepakankamai atsargus . ..” 
Miestuose šaligatviai pabarsto- 
mi smėliuku arba žvyru. Tačiau 
ir Vilniuje, ir kituose Lietuvos 
miestuose, rajonų centruose ne 
visur šaligatviai susilaukia smė
lio arba žvyro. Ypač nerūpestin
gai pabarstomos troleibusų ir 
autobusų stotelės: “Žmonės daž
nai paslysta, gali pakliūti po 
ratais. Matyt, prie stotelių su
dėtingiau pabarstyti šaligatvį 
smėliu, nes ten nuolat stovi daug 
žmonių, o jiems ant kelnių ne
pilsi ...” V. Armalis pateikia 
vienos poliklinikos vyr. gydyto
jo pavaduotojos K. Grigonienės 
liūdnus duomenis. Esą š. m. sau
sio 12-16 d. d. ten buvo atgaben
ti 178 vilniečiai, paslydę ir su- 
sižeidę gatvėse, 44 su lūžiais. 
Panaši būklė yra ir kitose Lietu
vos vietovėse.

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu

11 DIENŲ LIETUVOJE
Gegužės 15 Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!

Windsoro, Ontario, lietuvių veikėjai, surengę Lietuvos nepriklausomybės minėjimą. Iš kairės: latvių atstovas 
DANGA, KLB Windsoro apylinkės valdybos ižd. M. KIZYS, klebonas kun. K. SIMAITIS, apylinkės valdybos pirm. 
P. KURAS, paskaitininkas A. ŽYGAS iš Čikagos, kalbėjęs apie išeivijos pareigas bei rodęs skaidres

Gegužės 21 Liepos 4
Gegužės 29 Liepos 12
Birželio 27 Liepos 26

VIENOS SAVAITĖS r\ Gegužės 21
v Liepos 10

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

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

nas giminėms Lietuvoje
• 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

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

INKSTAMS PERSODINTI
Vilniuje, Santariškių mieste

lyje, užbaigtas modernus pasta
tas, kuriame įsikurs respubliki
nis inkstų persodinimo centras. 
Anksčiau čia pastatyta didžiau
sia respublikinė klinikinė li
goninė, turinti 1000 lovų. Su 
naujuoju pastatu užbaigiamos 
statybos. Inkstų persodinimo 
centras dabar koordinuos šias 
vis labiau plintančias operaci
jas, galės aptarnauti pacientus 
iš visos Lietuvos.

400.000 GYVENTOJŲ
“Tiesos” sausio 24 d. laidoje 

pranešama, kad Kaunas jau su
silaukė 400.000 gyventojų. Tuo 
400-tūkstantuoju gyventoju už
registruotas Alinos ir Alfredo 
Kajauskų šeimoje gimęs sūne
lis. Skaitytojams primenama, 
kad Kaunas yra vienas seniau
sių Lietuvos miestų, istorijos 
šaltiniuose paminėtas XII š. Gy
ventojų surašyme XIX š. pabai
goje užregistruota 73.000 kau
niečių. Kaunas prieš II D. karą 
turėjo 154.000 gyventojų. 1958 m. 
buvo užregistruotas 200-tūkstan- 
tasis gyventojas, 1969 m. — 300- 
tūkstantasis.

PAAUGLIŲ SIAUTĖJIMAS
P. Matukas “Valstiečių laik

raščio” sausio 19 d. laidoje pa
skelbė pranešimą “Slidus ke
lias į nusikaltimą”. Jis liečia 
du dvidešimtmečius Biržų ra
jono J. Biliūno kolchozo dar
bininkus - traktorininką Alfon
są Tamoliūną ir elektriką Ro
bertą Skukauską bei nepilname
tį Virginijų Miežį. 1983 m. spa
lio 3 d. jie pradėjo siautėti Va
balninko miestelyje. Iš Va
balninko sovchozo-technikumo 
moksleivio p. Pumpučio atėmė 
10 rublių, nupirko vyno. Apvog
to moksleivio nepaleido: “Jie 
vertė G. Pumputį gerti tą vyną, 
valgyti purvinus obuolius, tam
pė kartu po miestelį, pagaliau 
sumušė, suspardė jį. Šito įsi- 
siautėjimo chuliganams buvo 
maža. Visą dieną girti šlitinė
dami po miestelį, panašiais me
todais jie atėmė pinigus dar iš 
kelių vaikinų . ..” R. Skukaus- 
kas ir V. Miežis už panašius nu
sikaltimus jau buvo kartą baus
ti. Dar didesnį kitą nusikaltimą 
sekančią dienų padarė A. -Ta- 
moliūnas, su J. Biliūno kol
chozo darbininku Gediminu At
kočiūnu užėjęs į mechanines 
dirbtuves: “Čia pamatė kalvį 
Boleslovą Sribikę, palinkusį 
prie staklių ir begalandantį 
peilį, ir sumanė pasilinksmin
ti. G. Atkočiūnas šliukštelėjo 
jam ant nugaros benzino, o A. 
Tamoliūnas švystelėjo ant jo 
degantį degtuką. Vaikinas ap
degė pečius, nugarą, rankas ir 
visą mėnesį gulėjo ligoninėje. 
Dar laimė, kad netoliese buvo 
daugiau žmonių, kurie padėjo 
B. Sribikęi nusiplėšti degan
čius drabužius ...” Jaunieji 
nusikaltėliai nubausti, bet ne
paliesti liko J. Biliūno kolcho
zo vadovai. Pasak T. Matuko, 
spalio 3-čioji buvo pirmadienis, 
eilinė darbo diena: Tad kaip tie 
jauni žmonės, užuot dirbę savo 
darbą, visą dieną niekeno ne
trukdomi galėjo girti švaistytis 
po miestelį? V. Kst.

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19

Rugsėjo 10
Spalio 2

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS, 

Hamiltono skyrius kviečia visus 
atsilankyti į ruošiamą Užgavėnių 
vakarienę — blynų balių kovo 6, 
antradienį, 18.30 v., Jaunimo cent
ro salėje. Visų maloniai laukiame.

Rengėjos
PADĖKA

Tariu nuoširdžią padėką dr. A. 
Saunoriui už gerą priežiūrą na
muose, dr. Greenspan ir visiems 
mane lankiusiems. Taip pat ačiū 
J. Liaugminui jo sesutei Jadvygai, 
p.p. Daliams ir p. Karaškai už pa
galbą mano žmonai.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
P. Šeirys

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1HLlVV
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:
indėlius (P.C.A.)...................6%
santaupas......................... 772%
kasdienines palūkanas 
už santaupas........................7%
term, indėlius 1 m. .......... 972% 
term, indėlius 3 m. ...-.......  10%
reg. pensijų fondo.... . 97«%
90 dienų indėlius................. 9%
(minimum $5.000)

Windsor, Ontario
LIETUVOS ŠVENTĖ. Vasario 

12 d. Windsoro lietuviai paminė
jo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metines. Įprasta tvar
ka jie susirinko prie miesto rotu
šės vėliavos iškėlimui. Susitarus 
su miesto valdyba, Lietuvos vėlia
va plevėsavo visą dieną. Nuo mies
to rotušės visi susirinko Šv. Kazi
miero šventovėje pamaldoms.

Minėjimą salėje pradėjo KLB 
Windsoro .apylinkės valdybos 
pirm. Paulius Kuras, pasveikin
damas dalyvius ir apibūdinda
mas Vasario 16 reikšmę lietuvių 
ir anglų kalbomis. Buvo apie 60 
dalyvių, kurių tarpe matėsi ir sau

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask...........101/4%
asmenines paskolas.... 1272%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. ................ '
Nemokama asmeninių

‘ paskolų drauda iki $10.000. 

jelė svetimtaučių, lankančių šią 
parapiją. Klebonas kun. K. Si
maitis sukalbėjo invokaciją, po 
kurios sekė žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimas.

Minėjimo paskaitininkas — Ar
vydas Žygas iš Čikagos. Jis yra 
įsigijęs pirmąjį universitetinį 
laipsnį antropoligijos srityje ir 
toliau tęsia chemijos studijas 
Illinois universitete, siekdamas 
daktaro laipsnio. Jis yra jaunas, 
aktyvus visuomenininkas, pasi
žymėjęs ateitininkų organizaci
joje ir jaunimo sąjungoje. Šiuo 
metu jis dėsto Čikagos Pedagogi
niame lituanistikos institute. (

Savo paskaitoje A. Žygas padarė 
išsamią apžvalgą lietuvių išei
vijos gyvenimo, iškeldamas svar- 
blausius jos laikotarpius ir bruo
žus, didelę dalį savo paskaitos 
jis skyrė kiekvieno lietuvio pa
reigai savo tautos ir jos gyvastin
gumo išlaikymui. Paskaita baigė
si įdomiu skaidrių montažu, ku
rio pagrindinė tema buvo Tau
tos himno žodžiai, iliustruoti Lie
tuvos vaizdais, pagrindiniais is
torijos laikotarpiais ir veidais, 
palydint klasikinei muzikai. Pa
skaitininkas savo mintims ir žo
džiais pajėgė uždegti ne vieno 
tautinę liepsnelę ir atnaujinti 
tėvynės meilės jausmus.

Po paskaitos lietuvius sveikino 
latvių atstovas Banga. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Rasa Kurienė

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RA
DIJO VALANDĖLĖS programa 
iš Detroito pirmadieniais ir tre
čiadieniais nuo vasario 27 d. trans
liuojama 2 — 3 v.p.p. Penktadie
nio programų laikas lieka tas pats 
— nuo 6 iki 7 v.v. iš tautybių sto
ties WP0N, AM banga 1460. Pr.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių fronto bičiuliai kores- 
pondenciniu būdu išsirinko nau
ją valdybą. Pasiskirstymas pa
reigomis įvyko sausio 22 d. po
sėdyje Čikagoje. Valdybą suda
ro: pirm. Bronius Nainys, vice- 
pirm. lėšų reikalams Juozas 
Baužys, vicepirm. informacijos 
reikalams Česlovas Grincevi- 
čius, sekr. Stasys Džiugas ir na
rys Vladas Sinkus.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
parašęs 12 knygų, apie 1.000 
straipsnių, deimantinės am
žiaus sukakties proga sausio 29 
d. pagerbtas Čikagoje, Jaunimo 
centre. Paskaitą apie jo šakotą 
veiklą skaitė prof. dr. V. Bie
liauskas. Sukaktuvininką sveiki
no vysk. V. Brizgys, gen. Lietu
vos konsule J. Daužvardienė. 
Apie 70 sveikinimų buvo gauta 
raštu. K. Milkovaitis įteikė me
niškai paruoštą sveikinimo al
bumą su visų dalyvių parašais. 
P. Petrutis pranešė, kad Lietu
vių žurnalistų sąjunga sukaktu
vininką yra išrinkusi savo gar
bės nariu. Dainų ir duetų progra
mą atliko čikagiečiai solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai 
su jiem akompanavusiu pianistu 
M. Motekaičiu. Visi sukaktuvi
ninkui sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Po oficialios dalies prasi
dėjo vaišės Junimo centro ka
vinėje.

Iš “Amerikos balso” lietuviško 
skyriaus pasitraukė jame nuo 
1955 m. dirbęs Juozas Vitėnas, 
sulaukęs 71 metų amžiaus. Jis 
priklausė 1945 m. Augsburge 
pradėtų leisti “Žiburių” stei
gėjų bei radaktorių gretoms. 
Vėliau tapo šio laikraščio lei
dėju ir vyr. redaktoriumi. JAV 
informacijos tarnyboje dirbo 
28 su puse metų. Atsisveikini
mą su pensijon išeinančiu J. Vi- 
tėnu “AL” lietuvių skyriaus tar
nautojai surengė 1983 m. gruo
džio 30 d. Jų vardu kalbėjo sky
riaus viršininkas Alfonsas Pet
rutis, įteikęs visų pasirašytą 
kortelę, tris Br. Kviklio seriji
nio veikalo “Lietuvos bažny
čios” tomus. Kiti trys bus įteik
ti, kai juos Čikagoje išleis Lie
tuvių bibliotekos leidykla. At- 
sisveikiniman buvo atėjęs ir 
“AB” Europos divizijos virši
ninkas W. Diksonas bei kolegos 
iš kitų skyrių.
Argentina

Šv. Kazimiero iškilmių minė
jimas Buenos Aires mieste bus 
pradėtas kovo 25, sekmadienį, 
lietuvių Aušros Vartų parapijo
je. Po pamaldų numatoma aka
demija parapijos salėje.

Nauja SLA valdyba išrinkta 
Lanus mieste. Ją dabar sudaro: 
pirm. Juozas Stalioraitis, vice
pirm. Antanas Mikučionis, sek
retoriai — Alicija Mikučionytė 
ir Petras Barišauskas, iždinin
kai — Angelas Varela ir Jonas 
Bakaitis. Jos posėdyje nario 
mokestis šiems metams nustaty
tas: suaugusiems — 15 pezų, jau
nimui ir pensininkams — 7,5. Po 
dvejų metų sunkaus darbo SLA 
pastato kieme buvo įrengtas 
maudymosi baseinas. Jį pašven
tino kun. J. Petraitis, MIC. Juos
telę perkirpo kūmais pakviesti 
trys SLA garbės nariai — Jonas 
Misiūnas, Konstancija Kučins- 
kienė ir Juozas Račkauskas. Iš
kilmė užbaigta vaišėmis.

Australija
Kun. Pranas Dauknys, MIC, 

savaitraščio “Tėviškės aidai” 
redaktorius, ilgesniam laikui 
buvo išvykęs Romon. Angelicum 
universitete vasario 3 d. jis ga
vo teologinių mokslų daktaro 
laipsnį, apgynęs disertaciją “Ka
talikų Bendrijos pasipriešini
mas prieš religijos persekioji
mą Lietuvoje”.

Adelaidėje veikianti “Lietu
vių moterų sekcija”, įregistruo
ta valdžios įstaigose, ruošiasi 
statyti bendrabutį pensininkų 
amžiaus lietuviams. Specialų 
organizacijų atstovų posėdį šiuo 
klausimu sušaukė ALB Adelai
dės apylinkės valdybos pirm. 
Č. Zamoiskis. Sklypas jau yra 
gautas. Bendrabutis turės 10 bu
tų, kiekvieną su 23 kv. metrų 
grindų plotu. Statyba kainuotų 
apie $150.000. Du trečdalius šios 
sumos tikimasi gauti iš valdžios, 
vieną trečdalį teks surinkti pa
čioms organizatorėms. Kiekvie
nas lietuvis, norintis apsigyven
ti bendrabutyje, turėtų įmokė
ti po $7.000. Pragyvenimo bei 
kitoms smulkioms išlaidoms bū
tų atskaitoma 85% iš gaunamos 
senatvės pensijos.

Britanija
Bradfordo lietuvių klube at

švęsta Jono Žalio 80 metų am
žiaus sukaktis. Dalyvavo beveik 
visi Bradfordo lietuviai, iš Lon
dono ir Škotijos atvykę bičiu
liai. Sukaktuvininkas gimė 1903 

m. spalio 22 d. prie Simno. I D. 
karo pradžioje, būdamas tik 11 
metų amžiaus, žandarų buvo 
priverstas varyti gyvulius Ru
sijon. Iš šios vargingos kelio
nės jam pavyko grįžti į Simno 
apylinkes. Kaip vaikas netiko 
kariuomenei. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, gyvendamas ūkyje, 
pramoko statybininko amato ir 
juo vertėsi iki II D. karo. Tada 
ir vėl pasikartojo panaši isto
rija — su vokiečių gurguolėms 
panaudotais arkliais ir vežimais 
atsidūrė Sovietų Sąjungoje. Ten 
buvo įjungtas į statybos batalio
ną, o baigiantis II D. karui, atsi
dūrė Jugoslavijoje, kur pasida
vė amerikiečiams. Buvo uždary
tas karo belaisvių stovykloje 
Austrijoje ir iš ten 1947 m. at
vyko Britanijon. Pradžioje dir
bo plieno liejykloje, vėliau per
sikėlė į Bradfordą, įsijungė tek
stilės pramonėn, 1951 m. išėjo 
pensijon. Čia dalyvavo “Atžaly
no” parengimuose, Bradfordo 
lietuvių klube atlikdavo remon
to darbus. Sukaktuvines vaišes 
paruošė moterys. Klubo pirm. V. 
Gurevičius tarė sveikinimo žo
dį, kuriam J. Žalio žmona atsi
lygino neseniai iš Lietuvos gau
ta gražia staltiese. Pats sukak
tuvininkas J. Žalys taip pat su
silaukė daug dovanų bei sveiki
nimų iš kitų dalyvių.

Prancūzija
“Spoutnik” yra Sovietų Sąjun

gos leidžiamas prancūzų kalba 
mėnraštis, kuriame spausdina
mi atrinkti straipsniai iš sovie
tinės spaudos. Š. m. vasario mė
nesio numeryje yra Jakovo Šade- 
vičiaus straipsnis apie Trakus 
“Les chateaux de Trakai”. Ja
me aprašyta Trakų praeitis, jų 
grožis, pridėta spalvotų nuot
raukų su paaiškinimais, kartu 
primenant, kad Lietuva yra “fe
deracinė” Sovietų Sąjungos res
publika, turinti 3,2 milijono 
gyventojų ir 65.200 kv. kilomet
rų plotą. Kitas straipsnis, su
silaukęs net 10 nuotraukų, yra 
skirtas mažai mergytei Rasai 
Parasavičiūtei, kuriai šenpjovė 
1983 m. birželio 18 d. Vadaktų 
kolchoze nukirto abi kojytes. 
Jas -Maskvoje prisiuvo chirur
gas R. Diatišvilis. Apie šią ne
laimę plačiai buvo rašyta “TŽ” 
1983 m? 51-52 nr., nes tokios ope
racijos atliekanios ir lietuvių 
chirurgų Vilniuje. Pirmiausia ir 
buvo kreiptasi-Vilniun, bet chi
rurgai ten buvo pradėję dvi ilgai 
truksiančias operacijas, mažo
sios Raselės, kuriai buvo reika
linga skubi pagalba, negalėjo 
priimti. Dėl šios priežasties ji 
ir buvo nuskraidinta laisviems 
chirurgams Maskvoje. Vienas ra
šinys “Spoutnike” yra skirtas 
kaunietės S^sės Samulevičie- 
nės lėlių menui.

Vokietija
A. a. Kasparas Stangvilius, 

Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, sulaukęs 86 metų am
žiaus, sausio 21 d. mirė Baden- 
Badeno ligoninėje. Būdamas 20 
metų amžiaus, įsijungė Lietu
vos kariuomenėn, dalyvavo ne
priklausomybės kovose. Grįžęs 
namo, tėvą jau rado mirusį. Ve
dė, bet pirmoji žmona tragiškai 
žuvo po 8 metų. Teko sukurti 
antrą šeimą su Morta Kyselyte. 
1941 m. repatriavo Vokietijon. 
Dirbo amunicijos fabrike, ang
lies kasyklose, atskirtas nuo 
šeimos. Pokaryje paaiškėjo, 
kad jo šeima iš Macklenburgo 
išvežta sovietų okupuoton Lie
tuvon. Velionis taip pat ten grį
žo pas šeimą 1947 m. Dirbo kol
choze. 1959 m. su žmona ir dukro
mis buvo išleistas V. Vokieti
jon. Įsikūrė Rotenfelse, kur jam 
teko pasistatyti namą. Žmona 
mirė 1969 m. Palaidotas sausio 
25 d. Rotenfelso kapinėse. Apei
gas atliko ev. kun. Fr. Skėrys. 
Liko trys liūdinčios dukros su 
šeimomis, trys vaikaičiai ir dvi 
vaikaitės.

Lenkija
Lietuvių visuomeninėj kul

tūros draugijos Štetino skyriaus 
susirinkime sausio 22 d. daly
vavo 14 narių. Pirmiausia buvo 
prisimintas 1983 m. gruodžio 
10 d. miręs veiklus Vroclavo 
skyriaus narys a. a. Stanislovas 
Žvėrela, daug iškentėjęs Sibiro 
tremtyje. Susirinkime apgai
lestautos paskalos, skleidžia
mos apie kai kuriuos tautiečius, 
apsvarstyta Vasario 16 šventės 
programa. Draugijos suvažiavi- 
man išrinkti atstovai — A. Mar
cinkevičius, J. Sanvaitis, M. Čyp- 
lys, J. Žemaitaitis, S. Kičma- 
chovskienė, G. Krupenčikienė, 
J. Žaliapienis. Skyriaus komisi- 
jon rūpintis kultūrine veikla 
išrinkti: J. Žemaitaitis, M. Čyp- 
lys, J. Marcinkevičienė, S. Ko- 
sinskienė, B. Žaliapienytė, K. Pe
čiulis, S. Kičmachovskienė. Su
sirinkimui pirmininkavo J. Ža
liapienis.



Lietuva kovoje už savo egzistenciją
TOURS 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 

Boltic Tours
293 Auburn St.

Newton, MA 02 1 č><5, USA
Tel. (617) 965-8080 orbo (617) 969-1190

1984 METŲ KELIONES 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

■ 9 dienos LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 427: balandžio 27 — gegužės 5....  $1,225
Kelionė 511: gegužės 11—gegužės 19 ....  $1,325
šešios dienos Vilniuje, 1 diena Helsinkyje
"Finnair” lėktuvais iš Montrealio "V

10 dienų LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 917: rugsėjo 17 — rugsėjo 26........ $1,355
Šešios dienos Vilniuje, dvi dienos Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

12 dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 507: gegužės? — gegužės 18....... $1,385
Kelionė 604: birželio 4 —birželio 15........... $1,551
Kelionė 101: spalio 1—spalio 12 ............... $1,385
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš Montrealio
KELIONĖS IŠ JFK IR BOSTONO

18 dienų Kelionė 710B: liepos 10 — liepos 27 ......... $1,999
Kelionė 814B: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 31 $1,999 
Vienuolika dienų Lietuvoje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, dvi — Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš JFK

17 dienų LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 508B: gegužės 8 — gegužės 24 .... $1,769 
Kelionė 612B: birželio 12 —birželio 28.....  $1,899
Kelionė 918B: rugsėjo 18 — spalio 4.......  $1,829
Šešios dienos Vilniuje, keturios — Rygoje, 
trys — Varšuvoje, viena — Frankfurte 
“Lufthansos" lėktuvais iš JFK ir Bostono

13 dienų LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
Kelionė 429: balandžio 29 — gegužės 11 ... $1,699
Penkios dienos Vilniuje, penkios — Romoje,
dvi — Maskvoje
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

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

‘Kelionė 612A: birželio 12 — birželio 23......  $1,649
‘Kelionė 710: liepos 10 —liepos 21.............. $1,649
‘Kelionė 807: rugpjūčio? — rugpjūčio 18 .... $1,649

Kelionė 918A: rugsėjo 18 — rugsėjo 29 ....  $1,489
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
viena — Frankfurte
“Lufthansos” lėktuvais iš JFK ir Bostono

‘Oberammergau ir Miunchenas (pasirinktina
penkių dienų kelionė) ........................................... $439

12 dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 710A: liepos 10 — liepos 21 .......... $1,639
Kelionė 814A: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 25 $1,639
Kelionė 904: rugsėjo4 — rugsėjo 15.......... $1,639
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš JFK

11 dienų LIETUVA IR LENKIJA 
Kelionė 925: rugsėjo 25 — spalio 5. $1,279

Šešios dienos Vilniuje, trys — Varšuvoje 
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

Dėl brošiūrų ir Išsamesnių informacijų kreipkitės į

Boltic Tours
293 Auburn St. 

Newton, A4A 021 6>č>, USA
Tel. (617) 965-8080 orbo (617)969-1190

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
tais su nostalgija prisiminda
ma “senus, gerus laikus”.

Varžoma kalba
Labai suktai planuojama — 

per ilgą laiką, žinoma, gal per 
kelias generacijas — sužlugdy
ti lietuvių kalbos išsivystymą, 
iškilimą. Lietuvių kalbą nori
ma padaryti tik kasdieninio 
gyvenimo kalba, o visoms 
aukštesnėms sferoms — moks
lui, menams, politikai, ideo
logijai tinkanti tik rusų kalba.

Ir čia, kaip su istorija, viskas 
daroma planingai, pamažu, 
bet taip pat labai neatlaidžiai. 
Juk mes visi žinome, kad Vil
niuje išleidžiama labai gerų 
knygų lietuvių kalba, apie lie
tuvių kalbą, svarbių veikalų 
iš lietuvių kalbotyros ir kt. 
Tai viena medalio pusė. Kita 
medalio pusė yra ta, kad, Mask
vos įsakymu, nuolat didinama 
rusų kalbos įtaka. Ypač nuo 
1979 m. Taškente įvykusios 
konferencijos nerusų tautose 
labai sustiprintas rusų kalbos 
dėstymas. Tepaminėsiu tik vie
ną pavyzdėlį. Anksčiau rusų 
kalbos pradėdavo mokyti ant
rajame skyriuje, o nuo 1979 m. 
rudens, kai kur vėliau, rusų 
kalbą turi dėstyti jau nuo vai
kų darželio. Ir nuo to laiko per 
visą mokyklų sistemą, įskai
tant ir aukštąsias mokyklas, 
rusų kalbos dėstymas labai su
stiprintas. Iš šalies žiūrint, 
gal kai kam atrodo, kad čia jo
kio pavojaus lietuvių kalbai 
nėra. Net kai kurie lietuviai 
Lietuvoje dėl to, atrodo, per 
daug nesijaudina.

Pavyzdys. Viena lietuvė iš 
Kauno 1982 m. lankėsi JAV. Pa
klausta apie rusų kalbą vaikų 
darželiuose, ji tik numojo ran
ka, sakydama: “Ką ten . .. Pa
moko kelis sakinukus . . . ir vis
kas”.

Bet ilgametis Maskvos tiks
las yra aiškus: a. pirmiausia 
visi lietuviai turės gerai išmok
ti rusiškai; b. vėliau visi jie 
turės tapti dvikalbiais; c. ka
da nors ateityje viena kalba 
pradės dominuoti. Žinoma, 
Maskva tikisi, kad ši dominuo
janti kalba tada būsianti ru
sų, o lietuvių kalba liks ant
rine, vietine, namų kalba. (Pa
našiai, kaij) kad kadaise įvyko 
Airijoje).

Ar šie planai Maskvai pasi
seks, tai jau kitas klausimas, 
bet ji neatlaidžiai tai planuo
ja. Sakysime, ateityje visos 
mokslinės disertacijos — kan
didato ir daktaro laipsniui 
gauti bus rašomos tiktai ru
siškai. Tokiu būdu lietuvių 
kalbai būtų pamažu užkirstas 
kelias į mokslines, akademi
nes aukštumas.

Lietuvos pogrindžio “Aušra” 
taip apibūdina šiuos pavojus:

“Broliai ir sesės! Nepamirš
kite, kad mūsų kalbos likimas 
— tai mūsų tautos likimas. Jei 
mes neatremsime šiandien 
mums likimo mesto iššūkio, 
Lietuva galės būti galutinai 
išbraukta iš tolesnės istori
jos raidos. Padarykime viską, 
kas įmanoma, gimtajai kalbai 
apginti. Visais įmanomais bū
dais ignoruokite naująsias 
rusinimo priemones. Tegul 
mūsų šeimos virsta gimtosios 
kalbos puoselėjimo židiniais” 
(“Aušra”, 1979 m. 15 nr.).

Žlugdoma etika
Kai kurie žmonės, neseniai 

atvykę iš Lietuvos, ypač iške
lia dar vieną didelį pavojų: 
tautos etikos, giliosios lietu
vių tautos paveldėtos etikos 
naikinimą. Iki Maskvos okupa
cijos, apskritai kalbant, lie
tuvių tautos etika buvo gana 
aukšta. Ji praktiškai reiškė
si dvasinio prado iškėlimu, 
vaišingumu, nuoširdumu, dar
bingumu, ypač nekerštingumu, 
bendruomeniniu savanorišku
mu (plg. visokios rūšies talkas) 
ir pan. Lietuvos kaimo krikš
tynos, vestuvės, laidotuvės, 
atlaidai, talkos, gegužinės, 
pradainuoti vakarai buvo tei
giamos savybės. Dabar visa tai 
beveik jau sunaikinta.

Viešajame gyvenime, neofi
cialiai, dažnai pasitaiko be
saikis girtavimas, veidmainia
vimas, tinginiavimas, pravaikš
tos, melas, dviveidiškumas, 
šiurkštumas. Ir liūdnų liūd
niausia — nematyti tam galo.

Stiprėjanti atspara
O tačiau, atrodo, joks Mask

vos spaudimas lietuvių tau
tos dar nepakirto. Dar yra 
tūkstančiai šaunių ir puikių 
jaunuolių, dar dažnai tebėra 
pilnos šventovės, jaunimas 

jau smarkiai pradeda kovoti 
prieš nuodijimąsi alkoholiu, 
visur jaučiamas tautos pasi
priešinimo pakilimas: ir la
bai gausioje pogrindžio spau
doje, ir besipriešinančių drą
soje, ir jaunimo elgesyje. Jų 
idealas yra sveika, morali, 
lietuvių tauta, o ne koks “ho
mo sovieticus”, geriau pasa
kant, “homo russicus”, kurį 
Maskva norėtų matyti.

Be abejonės, visam šiam lie
tuviškam idealui pradžią ir 
pagrindus davė Vasario 16 
aktas, paskelbtas prieš 66 me
tus Vilniuje. Ir po to sekė 22 
metai gražaus, laisvo, nepri
klausomo gyvenimo. Teisybė, 
ne viskas buvo pasiekta, ne 
viskas buvo idealu, bet atsi
kūrusi Lietuva turėjo tik 22 
metelius, o darbų buvo kal
nai ... Tie idealai, kuriuos 
pradėjo Vasario 16-ji prieš

Dvejos laidotuvės šeimoje
Gausiai dalyvavo evangelikai ir katalikai

LONDON, ONT. Š. m. sausio 
22 d. Londono lietuvių apylinkę 
sukrėtė skaudi žinia, kad praėju
sią dieną širdies smūgio ištikta 
mirė veikli lietuvė Erna Gocen- 
tienė-Andriukaitytė, neseniai 
įžengusi j 54-uosius amžiaus me
tus. Ir to dar neužteko . . . netru
kus liūdna savaitė tapo dar tra- 
giškesnė: kai gausūs lankytojai 
rinkosi į laidotuvių namus pasi
melsti už Eriko Evaldo Gocento 
žmoną, mirė jo motina Agota, 85 
m. amžiaus. Agota buvo gimusi 
lapkričio 2 d., o Erna — lapkričio 
9 d. Trejeto dienų laikotarpyje 
tėvas ir sūnus neteko savo žmo
nų. Andriukaičiai kilę iš Mari
jampolės aps., velionė Agota — 
iš Tauragės aps., o Gocentai — 
iš Kretingos aps.

E. Andriukaitytė ir E.E. Gocen- 
tas, vos tik užsimezgus lietuviš
kai veiklai Londone, atėjo jai į 
talką. Jie šoko pirmojoje taut, 
šokių grupėje, stengėsi padėti 
visiems, kad tik lietuviška veik
la klestėtų. Netrukus — vedybos. 
Užaugino gražią šeimą — sūnų ir 
dvi dukras. Išleido juos į mokslą 
ir iškėlė trejas vestuves. Bet po 
to — laimingų dienų malonius 
išgyvenimus aptemdė visiškas Er
nos sveikatos sušlubavimas. Ji 
turėjo ribotis tik dalyvavimu sa
vo parapijos chore ir pagalba ar
timui. Be savo neįšyęngiąmų dar
bų, ji kasdien lankė,sunkiai ser
gančią savo vyro motiną iki pasku
tinės savo gyvenimo dienos!

Žmonai sulėtinus dalyvavimą 
parapijos ir lietuviškoj veikloj, 
jos vyras jautė pareigą ją suin
tensyvinti. Jis tapo labai aktyviu 
nariu Išganytojo liuteronų para
pijos komiteto ir statybos komi
teto, pastatydinusio mūrinę me
nišką šventovę. Nemažesni dėme
sį jis skyrė ir lietuviškai veiklai. 
Jis — KLB Londono apylinkės 
vice-pirmininkas, 1970 m. įvyku
sių Kanados lietuvių dienų rengė
jų komiteto narys, leidinio komi
sijos narys lėšų telkimo pareigoms 
ir 1.1.

Gocentai — evangelikai, visada 
siekę glaudžių ir draugiškų san
tykių su katalikais. Iki Vilembrek- 
tų atvykimo, galima sakyti, Go
centai buvo vienintelis ryšys tarp 
evangelikų ir katalikų. Jie labai 
stengėsi, kad būtų viena lietuvių 
grupė, o ne dvi, tarp savęs nieko 
bendro neturinčios. Jų dėka abie
jų tikybų lietuviai tapo viena apy
linke, viena šeima. Steigiant ka
talikų parapiją ir įsigyjant šven
tovę, evangelikai stengėsi jiems 
ateiti į pagalbą ne tik darbu, bet 
ir aukomis. Kai buvo pirmas KLB 
krašto tarybos suvažiavimas Lon
done, įvyko bendros abiejų tikybų 
pamaldos. Evangelikams pirmoje 
eilėje atstovavo Gocentai.

Tie draugiški santykiai' išsilai
kė ir iki šios dienos. Jie atsispin
dėjo ir šiose dvejose laidotuvė
se. Mirus Ernai katalikų klebo
nas kun. I. Mikalauskas, OFM, 
pranešė apie jos mirtį ir papra
šė už ją pasimelsti. “Pašvaistės” 
choras retkarčiais gieda ir per 
evangelikų pamaldas jų švento
vėje. Gocentai — tai reta pora, 
kurią visada būdavo malonu su
tikti, su jais pasikalbėti, padis
kutuoti lietuviškas problemas. 
Labai gaila, kad tokiai gražiai 
porai teko taip anksti išsiskirti.

Ernos perankstyvą mirtį apgai
lėjo ne tik jos vyras, vaikai, mo
tina, 5 vaikaičiai, brolis, dvi se
serys, uošvis ir kiti artimieji, b,et 
ir visa Londono lietuvių apylinkė! 
Todėl ir laidotuvės buvo tokios, 
kokių iki šiol dar nėra buvę. Per 
mūsų laidotuves tiek nėra buvę 
žmonių nei laidotuvių namuose, 
nei tiek automobilių palydint į 
kapines, nors buvo vidurys savai
tės — darbo dienos. Laidotuvių 
namuose buvo sklidinai užpildy
tos 4 patalpos vienoj pusėj ir vie
na kitoje pusėje. Iki šiol nieko 
panašaus nėra buvę! Jos karstas 
skendo gražiausių gėlių jūroje. 
Buvo pilna ir Išganytojo švento
vė. Už ją kartu meldėsi evange
likai ir katalikai, lietuviai ir ka
nadiečiai. Tiek laidotuvių namuo- 

66 metus, ir dabar teikia lie
tuviams visame pasaulyje vil
tį, kad Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma. Tada tos 
Maskvos primestos negerovės 
išnyks kaip ryto rūkas ...

Mes gi čia, Vakaruose, kar
tais pavargstame, gal rankas 
nuleidžiame. Tačiau atsimin
kime, kad ir mes turime, kiek 
galėdami, prie šios kovos pri
sidėti. Antai pogrindžio “Auš
ra” taip kreipiasi į mus:

“Tautiečiai, gyvenantys sve
tur, informuokite laisvąsias 
pasaulio tautas, visas pasau
lio politines ir kultūrines in
stitucijas, kokia skaudi dra
ma šiandien vyksta Lietuvoje, 
kaip kėsinamasi į brangiau
sią tautos turtą, į jos gimtąją 
kalbą” (1979 m. 15 nr.).

(Paskaita Vasario 16 minėji
me, įvykusiame Toronte-Mis- 
sissaugoje 1984.11.19).

A.a. ERNA GOCENTIENE- 
ANDRIUKAITYTĖ

se, tiek ir Išganytojo šventovėje 
bei kapinėse visos apeigos ir mal
dos vyko anglų ir lietuvių kalbo
mis.

Išganytojo parapijos klebonas 
kun. dr. Mikelic apibūdino velio
nę kaip ypatingo pasišventimo 
moterį, iškeldamas jos didelę 
meilę artimui: “Jos pasiaukoji
mas, prižiūrint sunkiai sergan
čią vyro motiną buvo kilni paska
ta ir kitiems”. Iš. Toronto atvykęs 
ev. kun. A. Žilinskas savo pamoks
le pabrėžė: “Ji paliko jums bran
gų palikimą — meilę. Meilė yra 
tiltas, jungiąs gyvuosius su mi
rusiais, kurio nė mirtis negali 
sunaikinti”.

Gražios buvo ir motinos laido
tuvės. Abi palaidotos toje pačio
je ir gražioje vietoje Woodland 
kapinėse, Londone: žmona Erna 
— sausio 25 d., o motina Agota — 
sausio 27 d. Iš Mississaugos buvo 
atvykusi ir Ernos sesuo Lidija 
Lenauskienė su visa šeima bei 
kitais artimaisiais. Dalyvavo ne 
tik giminės, bet ir didelė minia 
draugų bei pažįstamų.

Abejose laidotuvėse dalyvavo 
ir E.E. Gocento tėvas — Agotos 
vyras Gustavas, arti 85 m. amžiaus. 
Ėjo tvirtais žingsniais, neprilai
komas ir be lazdos. Tai nepriklau
somos Lietuvos savanoris-kūrėjas, 
vienintelis dar gyvas iš Londone 
gyvenusių savanorių! Iki šiol jis 
puikiai laikėsi, bet žmonos ir mar
čios mirtys ir jį pritrenkė. Visa 
Londono apylinkė jaučia jiems 
visiems nuoširdžiausią užuojautą. 
Šios dvi mirtys londoniškių bus 
ilgai atsimintos. D.E.

London, Ontario
Į KABARETĄ “SILUETAI” Ši

luvos šventovės salėje veda visi 
keliai šį šeštadienį, kovo 3 dieną. 
Rengėjai — choras “Pašvaistė” su 
plačia, paslaptinga ir nuotaikin
ga programa, su priešgavėniniais 
šokiais tikisi daug svečių. Kitos 
panašios progos be metų gal išvis 
nebus. P.

AČIŪ AUKOTOJAMS. Londo
no lietuvių sporto klubo “Tauras” 
vajus beveik baigtas, tik kai ku
riose vietose dar tęsiamas. Todėl 
pradedama skelbti dalimis auko
tojus.

Floridoje — Leonas Statkus 
$100, Toronte — “Parama” $100, 
Rodnėje — S. J. Paketurai $50. 
Londone aukojo: $100 Butkų “Mi
das Muffler”, po $50 — Sigita Dū- 
daitė-Huys ir Martin Huys, dr. 
R. ir N. Mitalai, P. M. Genčiai; po 
$20 — kun. I. Mikalauskas, OFM, 
M.D. Chainauskai, Grigeliu šei
ma; $15 dr. E. ir R. Juodžiai; po 
$10 — dr. K. ir R. Viliai, J. M. Na- 
ruševičiai; po $5 — V. P. Kuzmai, 
R. Miškinienė, J. M. Jakaičiai, 
P. A. Stygos, V. S. Baliūnai, Gr. 
Mačienė, V. Vaitkus. Ačiū labai. 
Kiti bus paskelbti vėliau.

KOL KAS “TAURAS” LAIMI. 
Rungtynes prieš Kelogo (Kellogg) 
apystiprią komandą “Tauras” lai
mėjo 59:54. Kitas rungtynes prieš 
Lake Michigan — London Trans
portation Commission (autobusų 
tarnybos) komandą laimėjo užtik
rintu santykiu 100:49. D.E.
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AfA 
JUOZUI BARYSUI 

mirus,
jo žmoną BIRUTĘ, dukrą ALDONĄ, sūnų VIKTORĄ, 

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -
O. V. Jurkai
K. A. Ivanauskai

AfA 
JUOZUI BARYSUI

mirus, 
jo žmoną BIRUTĘ, sūnų VIKTORĄ, dukterį ALDONĄ ir 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Diana, Edvardas,
Joana ir Stasys Bubuliai

AfA
A. SIDARAVIČIUI

mirus, velionies seserį REGINĄ KLEMKIENĘ, ALGį
GVAZDAITĮ, ALDONĄ O’DONOHUE ir jų šeimas giliai 

užjaučiame -

Elzbieta ir Vladas Sonda Dalia ir Rimvydas Sonda
Leokadija ir Vytautas Civinskai

AfA 
STASIUI SIMONAIČIUI 

mirus Lietuvoje,
jo liūdintį brolį VLADĄ SIMONAITį su žmona ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame-

Bronius ir Marija Rickevičiai 
Vladas ir Lina Rickevičiai su šeima

Močiutei
MARIJAI ANDRIUKAITIENEI

mirus,'
pavyzdingąjį klubo narį EDĮ ANDRIUKAITĮ, jo 
tėvelius ir kitus artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir kartu liūdime -
Loridon, Ont. LLSK "Tauras" vadovybė ir nariai

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo šventės minėji
mas — kovo 3, šeštadienį, 7 v.v., 
lenkų salėje, 234 Main St. Delhi, 
Ont. Oficialioje dalyje: paskai
tininke Sigita Bersėnąitė, KL 
jaunimo s-gos pirmininkė. Meni
nėje dalyje — Toronto “Gintaras”. 
Vėliau pasilinksminimas.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ — 
kovo 4, sekmadienį. Iškilmingos 
pamaldos savoje šventovėje bus 7 
v. vakaro, dalyvaujant Londono 
vyskupui J. M. Sherlock ir apylin
kės lietuvių kunigams, įskaitant 
“TŽ” red. kun. Pr. Gaidą. Pamal
dų metu lietuviams kalbės daly
vaujantis vyskupas. Po pamaldų 
bus akademinė dalis parapijos 
salėje. Visi Delhi, Tillsonburgo, 
Simcoe ir kitų apylinkių tautie
čiai kviečiami dalyvauti abiejose 
šventėse. Apylinkės valdyba

St. Catharines, Ont.
IŠRINKTA ŠIŲ METŲ APYLIN

KĖS VALDYBA: Adolfas Šetikas, 
Vanda Alonderienė, Pranas Gab
rėnas, Virginija Žemaitienė ir 
Jonas Dervaitis.

TAUTOS FONDUI 1983 ni. su
rinkta rekordinė suma — $1440. 
Tik keturios apylinkės visoje Ka
nadoje surinko daugiau už St. 
Catharines. Aukų rinkimas ypač 
pagerėjo fondo atstovo pareigas 
perėmus Jonui Dervaičiui. Pa
gal žmonių skaičių, mūsų bend
ruomenė surinktų aukų atžvilgiu 
stovi pirmaujančių eilėje.

ROYAL CANADIAN LEGION 
pakvietė ir lietuvių atsargos ka
rių sąjungos “Ramovė” atstovus 
dalyvauti jo susirinkime legio
no salėje Church St. Kor.

Sault Ste. Marie,Ont.
METINIS KLB S.S. MARIE APY

LINKĖS susirinkimas įvyko 1983 
m. gruodžio 10 d. Kadangi valdyba 
buvo išrinkta dvejiem metam, tad 
valdybos rinkimų nebuvo. Šiais 
metais valdyba taip persiorgani
zavo: pirm. Vyt. Skaržinskas, sekr. 
VI. Mockus, ižd. J. Valas, paren
gimų vadovė R. Galinienė ir Tau
tos fondo atstovėj. Gasperienė.

Š. m. kovo 3 d. apylinkės valdy
ba kviečia visus tautiečius į Už
gavėnių šokių vakarą (ukrainie
čių salėje, 121 Pittsburgh St.). 
Pradžia — 6 v.v. Bilietas, įskaitant 
vakarienę, $10, studentams ir pen
sininkams— $8.

MEDŽIOTOJŲ-MEŠKERIOTO- 
JŲ KLUBAS “BRIEDIS” Naujų 
metų sutikimo balių klubo nariams 
suruošė nemokamai Reginos Gali

nienės rezidencijoje.
1983 m. žuvavimo važybose prie 

Echo ežero dalyvavo 22 žvejoto- 
jai. Pirmą premiją (taurę) laimė
jo C. Humhries, II — Morozevičius 
irIII — dr. Solys.

Dabartiniu metu klubo “Brie
dis” valdyba yra sekančios sudė
ties: pirm. VI. Mockus, ižd. St. 
Gronskis, žuvautojų-šaudytojų 
sekcijos vadovas J. Riauka ir pa
rengimų vadovė R. Galinienė. V. M.

Red Deer, Alberta
A. a. JUOZAS ČESONIS mirė š. 

m. sausio 1 d. Red Deer ligoninėje, 
sulaukęs 82 m. Iš Lietuvos atvyko 
į Kanadą 1928 m. Jis buvo kilęs iš 
Vaiškūnų km., Užpalių vals. 1933 
m. pirko ūkį Evergreen apylinkė
je, Albertoje, ir ūkininkavo iki 
1981 m. Juozas buvo ilgametis “Tė
viškės žiburių” skaitytojas. Liko 
liūdinti žmona, sūnus ir dvi se
serys Lietuvoje. Palaidotas sau
sio 7 d. Red Deer kapinėse. Ilsė
kis ramybėje, Lietuvos sūnau. 
Žmonai ir sūnui reiškiame nuo
širdžią užuojautą. P. Devenls 

Miami Beach, Florida 
V. VERIKAIČIO KONCERTAS.

Miami lietuvių piliečių klubas, 
pakvietęs sol. V. Verikaitį paįvai
rinti Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo programą vasario 12 d., 
buvo maloniai nustebintas turtin
gu svečio dainų ir arijų rečitaliu.

Nors gausi publika buvo pavar
gusi nuo pamaldų ir iškilmingo
sios minėjimo dalies, V. Verikai- 
čio išklausė su dideliu dėmesiu. 
Simpatinga solisto sceninė lai
kysena, kultūringas dainavimas, 
puiki Dalios Sakaitės piano pa
lyda, geras kūrinių parinkimas 
vertė publiką pamiršti vėlinamą 
vakarienę ir pasinerti į solisto 
V. Verikaičio muzikinį pasaulį. 
Publiką labiausiai žavėjo Nau
jalio, Klovos ir Šimkaus dainos, 
ypač subtili Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”. Toji daina, pasak žy
miojo dirigento a.a. Leopoldo 
Stokowskio, esanti gražiausiai 
sukomponuota jo laikotarpio dai
na. V. Verikaitis, ją atlikdamas 
nostalgiško piano-mezzo piano rė
muose, išgavo švelnų spalvingu
mą. Neseniai gautos dainos iš Lie
tuvos aktualino programą, tačiau 
reiklioji publika karščiausiai 
plojo išgirdusi paties solisto žo
džiais aranžuotą Dvoržako Largo 
ir Verdi bei Planquette operų 
arijas. Jose suspindėjo V. Veri
kaičio operinis dramatiškas pa
siruošimas. Publika būtų pagei
davusi daugiau arijų ir gal iški
lios pianistės D. Sakaitės solo, 
bet, deja, tam nebeliko laiko. D.N.
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Vašingtono lietuvių tautinių šokių grupės “Gabija" šokėjai. Iš kairės: 
Linas Rimkus, Danguolė Špokevičiūtė, Danelė Bieliauskaitė, Linas Ko
jelis Nuotr. D. Bieliauskaitės

SKAITYTOJAI PASISAKO

Septintoji tautinių šokių šventė
Iš šventei rengti komiteto pranešimo apie suplanuotus renginius, viešbučius, bilietus, lėšų telkimą

“SPAUDOS DEZERTYRAI”
Norėčiau pareikšti vieną atgar

sį j vedamąjį “Spaudos dezerty
rai”, kurį “TŽ” išspausdino 1984 
m. 4 nr.

Esu studentas, kuris šiuo metu 
gauna iš viso penkis lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus. Skaity
čiau ir daugiau, bet kasmet, kai 
ateina laikas atnaujinti prenume
ratas, tiarai turiu apsvarstyti, ar 
taip turėčiau daryti dėl lėšų.

Dažnai gaunu reklamas iš kitų 
žurnalų — siūlymus užsisakyti.
Gruodžio mėnesį gavau du tokius 
pasiūlymus. Žurnalų tikslas ir tu
rinys mane žavėjo, bet neužsakiau 
nei vieno, nei kito. Beveik neat
naujinau prenumeratų ir dviejų 
kitų žurnalų, nors jau kuris lai
kas gaunu. Vieno žurnalo kaina 
buvo $20 į metus, o kitas žurna
las iš manęs pareikalavo $40, nes 
esą keletą metų nemokėjau prenu
meratos (to žurnalo redaktoriai 
prašo ir mano straipsnių). Be to, 
reikia paversti Kanados dolerius 
į amerikietiškus. Studentui tai 
jau nemažos išlaidos. Vis vien nu
tariau dar vienerius metus pratęs
ti visas prenumeratas ir nuspręs
ti sekančiais metais kuriuos to
liau užsakyti.

“TŽ” vedomojo autorius turi at
siminti, kad daugelis iš mūsų stu
dentų dar neturime jokios “pro
fesijos”, nesame “puikiai įsikū
rę” nei įsigiję “erdvias reziden
cijas”, “vasarnamius”, “laivus” 
bei “automobilius”. Kai mums rei
kia už lietuvišką spaudą išmokė
ti maždaug$lQ0 į metus, mūsų pini
ginės tai jaučią’ Dažnai turime 
rimtai apsvūė^tyti, ar pąj'ėgšime 
prenumeruoti tiek spaudos ar ne.

Jeigu vyresnei kartai rūpi iš
laikyti lietuvišką spaudą ir nori, 
kad jaunimas ja domėtųsi bei 
bendradarbiautų, kodėl negalė
tų papiginti prenumeratas stu
dentams? Daug žymių anglų kal
bos žurnalų, kaip “Time” ir “News
week” dažnai studentams duoda 
net iki 50% nuolaidos ar net dau
giau. Kodėl lietuviška spauda ne
galėtų panašiai padaryti? Žinau, 
kad minėti angliški žurnalai yra 
turtingų bendrovių leidžiami 
dideliu tiražu, bet, antra vertus, 
organizacijos ir vienuolijos, ku
rios leidžia lietuviškus žurnalus 
bei laikraščius, irgi nėra vargšės. 
Be to, lietuviškos organizacijos 
galėtų tokiam tikslui surasti lė
šų. Mes, kurie domimės lietuviška 
spauda — jaunimas ir senimas, tu
rėtumėm apie tai pagalvoti.

Andrius Valevičius,
Montrealis

VERTA DĖMESIO PASTABA
E. Petrauskas iš Londono, Ont., 

“TŽ” 1984 m. 1 nr. pastebėjo, kad 
šiais laikais neįmanoma veikti 
bet kurioje bendruomenėje, jei 
tos geros veiklos nepalaiko kiti 
bendruomenės nariai. Tai tei
singa pastaba, kurią galėtų įsi
dėmėti visi bendruomenių nariai 
ir ypač tie, kurie mėgsta pade
juoti dėl lietuviškos veiklos silp
nėjimo bei jos veikėjų skaičiaus 
mažėjimo.

Be to, dar reikėtų atsiminti ir 
pesimizmo plitimą mūsų visuome
nėje. Neperseniausiai “Pasaulio 
lietuvis” savo vedamajame iš
reiškė neviltį, kad Amerika kada 
nors mums ir Lietuvai padėtų. 
Dabar gana dažnai tokių nevil
ties narkotikų galima užtikti ypač 
Amerikos lietuvių spaudoje. Prie 
tokios nuotaikos prisideda ir su
skilusi JAV lietuvių veikla. Su
skilimas yra žalingas. Kodėl VLI- 
Kui ir Bendruomenei reikėjo tiek 
ilgai lig kaklo bristi baloje? Kas 
atlygins visuomenei bei jos vei
kėjams už nervus ir sugaišintą 
laiką?

Bet juk sakoma: kas buvo — pra
žuvo. Pradėkime nuo pačių viršū
nių. Iš jų turi sklisti entuziazmas. 
Tik tada pakils ir visos lietuvių 
veiklos entuziazmas.

S. Šetkus

IŠ AUSTRALIJOS
Man “TŽ” patinka, nes pateikia 

daug įvairių straipsnių ir žinių. 
Kartais gaunu “TŽ” nenormaliai 
— vėliau išleistą numerį gaunu 
anksčiau negu pirmiau išleistą. 
Bet tai pašto kaltė.

A. Kutka,
Rockdale, Australija

KANADOS PAŠTAS
Siunčiu $20 už 1983 m. prenume

ratą. Jūsų skaidrų savaitraštį gau
nu labai suvėlintą, kartais išti
sus mėnesius nepasirodo. Tad ap
sisprendžiau užsisakyti kitą, rim
tesnio krašto laikraštį. Žinau, 
kad ne Jūsų kaltė, kad perpuvusi 
Kanados paštija pažastyse perina 
kiaušinius, bet man 20 dolerių yra 
lyg ir rimtesnė sumelė, kurios pro 
langą nemetu (kaip Belgijoje sa
koma). ... n i ••Ed. Cinzas, Belgija

Olimpiniai žaidimai komunistiniame krašte
K. BARONAS

1914 m. liepos 28 d. Saraje
vo m. abiturientas Gavrilo 
Princip nušovė Austrijos sosto 
įpėdinį Pranciškų Ferdinan
dą ir jo žmoną Sofiją. Po 68 
metų ir 225 dienų viso pasau
lio akys vėl nukrypo į šią Bos
nijos-Hercogovinos vietovę, 
kurioje vasario 8 d. buvo pra
dėti XIV-ji žiemos olimpiniai 
žaidimai, stebint 50.000 žiū
rovų stadione bei vienam mili
jardui televizijoje., Tuometi
nis pasikėsinimas Sarajeve 
iššaukė pasaulinį karą, parei
kalaudamas 8 milijonų žmo
nių aukų. Žiemos žaidynės, 
kaip pareiškė tarptautinio 
olimpinio komiteto pirminin
kas ispanas Juan Antonio Sa
maranch, turi tarnauti taikiam 
tautų bendradarbiavimui.

Ar vien tik gražiam tautų 
sugyvenimui? Tai klausimas, 
kurį kelia vokiečių spauda, 
televizijos ir radijo komenta
toriai, pripažindami, kad olim
piniai žaidimai, įvairios tarp
tautinės varžybos yra kova už 
medalius ir taškus, ypač iš ko
munistinio pasaulio kraštų ir 
jų valstybės tarnautojų — spor
tininkų.

Tad ir iš anksto turiu pasa
kyti, kad ši aštri kova vyksta 
tarp Sov. Sąjungos ir rytinės 
Vokietijos, pridedant savo 
“penkis pirštus” gal dar skan
dinavams, austrams, šveica
rams, amerikiečiams ir vaka
rų vokiečiams. Kaip ir Lake 
Placid, taip ir Sarajeve bent 
50% visų laimėjimų nukeliaus 
į Sov. Sąjungą ir R. Vokieti
ją-

Baltiečių įnašas
Sov. Sąjungos sportininkų 

eilėse, be lietuvių, yra latviai 
ir estai ir tik šešių sovietinių 
respublikų atstovai. Be to, ma
no spėjimas (apie tai rašiau 
sausio mėn. “TŽ”), kad “rusiš
kos cigarinės” rogutės yra ga
minamos Rygoje, pasitvirtino. 
Tai pažymėjo ir vilniškis 
“Sportas” š. m. sausio 24 d. 
trumpame pranešime “Rygie- 
čiai čempionai”. Jame pami
nėjo, kad Europos pirmeny
bėse Innsbrucke pirmą vietą 
laimėjo Janis Kipuras ir Ai
varas Šnepstas (vokiečiai ra
šė “Sovietrussen”) tėvynės 
gamybos “bobeis”, pagamin
tais Rygos VEFo įmonėje. Es
tijoje gaminamos slidės. Tai
gi žiemos sportiniai įrankiai 
priklauso Baltijos valstybėms. 
Kiek man žinoma, buriniai 
laivai taip pat gaminami Es
tijoje.

Ledo ritulys
Ši sporto šaka rytuose pri

klauso lietuviams, nes kaip 
Vilniaus “Švyturyje” buvęs 
Lietuvos futbolo ir ledo ritu
lio rinktinės žaidėjas Juozas 
Klimas rašė, pirmas “abc” ledo 
ritulio raides parodė lietuviai, 
sužaisdami rungtynes prieš 
Rygą. Jis joms ir teisėjavo, iš
vertė tarptautines taisykles, 
paskolino lazdas. Šiandieną 
pasaulis stebisi sovietų žai
dimu, tačiau Sov. Sąjunga nie
kur ir niekuomet nepareiškė, 
kad pirmus šios sporto šakos

Septintoji laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks 1984 m. liepos 1, sekma
dienį, 2 v.p.p., Koliziejuje, Rich
field, Ohio, 35 mylios už Kliv- 
lando. Ten telpa per 16.000 žiū
rovų.

Šventės programą atliks 48 
tautinių šokių grupės, 1800 šo
kėjų. Šokių programa rūpinasi 
Jadvyga Reginienė iš Ročeste- 
rio. Šokiams gros 59 asmenų 
orkestras, kai kuriem šokiam 
— kanklių orkestras, bus 250 as
menų choras. Dirigentai — A. 
Modestas, Br. Kazėnas, V. Ve- 
rikaitis, R. Kasputis.

Šventės bilietai ($5, $7,-$10, 
$14) bus pardavinėjami Koli
ziejuje, 2923 Streetsboro Rd., 
Richfield, Ohio 44286, tel. (216) 
659-9100 ar per vietines “Ticket- 
ron” agentūras. Lietuvių visuo
menės patogumui šventės ir ki
tų su švente susijusių parengi
mų bilietus bus galima gauti 
pas vietos platintojus ar bilie
tų platinimo komisijoje. Orga
nizacijos, užsakančios bent 25 
bilietus, gauna $2 nuolaidą nuo 
kiekvieno bilieto kainos. Bilie
tų platinimo komisijos pirm, yra 
V. Žiedonienė. Užsakymus ar už
klausimus siųsti jos adresu: 
18706 Kildeer Ave., Cleveland, 
Ohio 44119, USA. Čekiai turi 
būti rašomi “Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Inc.”

žingsnius rusams parodė lie
tuviai. Tik vieną kartą krep
šinio treneris Gomelskis, ir 
tai tik “Sovetskij Sport” laik
raštyje, pažymėjo, kad Balti
jos valstybių žaidėjai, panau
doję rusų fizines jėgas, šiai 
sporto šakai davė puikią tech
niką. Tačiau užsienyje jis ty
lėjo, ir nepaihinėjo nė Sabonio 
(jis Europoje trečias geriau
sias vidurio puolėjas) tautybės 
ar jo žaidžiamo miesto koman
dos.

Pradėjau olimpiniais žaidi
mais ir nuklydau į kitas spor
to šakas. Tai padariau sąmo
ningai, nes norėjau parodyti, 
kiek daug prie sovietinių spor
tinių laimėjimų prisideda lie
tuviai, latviai ir estai, lai
mėdami Kremliui aukso meda
lius, meisterių titulus.

Sarajevas
Šie olimpiniai žiemos žai

dimai vyks,ta pirmą kartą socia
listiniame krašte, pirmą kartą 
Balkanuose. Iš matytų vaizdų 
dar prieš olimpinius žaidimus 
televizijoje, iš pasikalbėjimų 
su gyventojais susidariau vaiz
dą, kad šios vietovės gyvento
jai gyvena tarp vakarų ir rytų 
pasaulio, tarp mahometonų 
(matėsi mečetės) ir krikščio
niško pasaulio, komunizmo ir 
kapitalizmo ir . . . didelės po
licijos apsaugos. Visur jų pil
na. Ginkluoti daugiausia auto
matiniais šautuvais. Privatūs 
automobiliai į miestą neįlei
džiami. Ypač tikrinami auto
mobiliai su vokiškais ženklais, 
nes bijoma Vokietijos kroatų 
teroristų. Prieš olimpinius 
žaidimus didesniuose V. Vo
kietijos kroatų telkiniuose 
buvo padarytos kratos.

Bendra vokiečių spaudos 
nuomonė apie Sarajevą yra ge
ra. Nežiūrint ginkluotų parei
gūnų, česnako kvapo, ten ma
toma daugiau laisvės, links
mų veidų šalia kietagalvių ir 
užsispyrusių Maskvos rusų. 
Ten taip pat nejaučiama pri
slėgtos Montrealio žaidynių 
nuotaikos.

Gaila dolerių
Nežinau, ar teisybė, kad ka

nadiečių ritulio komandą re
mia “Labatt’s” alaus darykla 
(taip rašė vokiečiai), paskyru
si 15 milj. dolerių. Man gaila 
tų pinigų, geriau būtų atida
vę juos labdaros tikslams. Ste
bėjau rungtynes netolimame 
Mannheime prieš vokiečių 
rinktinę, vėliau televizijoje, 
kai kanadiečiai žaidė Gar- 
misch-Partenkirchene ir Ro- 
senheime. Man kilo klausimas: 
ko ši rinktinė jieško Saraje
vo žaidynėse? Rašoma, kad 
treneris King nori ją išlaiky
ti iki 1988 m. olimpinių žaidy
nių Kanadoje. Ar jam pavyks, 
parodys ateitis. Tačiau nela
bai tikiu.

Rašydamas apie ledo ritulį, 
dar norėčiau pažymėti, kad 
geras- Sov. Sąjungos atstovas 
V. Bykovas, apsivogęs Stock- 
holme, viešint rinktinei Šve
dijos sostinėje, buvo išbrauk
tas iš komandos sudėties. Ne
pastebėjau ir latvio Helmuto 
Balderio.

Šeštadienį, birželio 30, Kliv- 
lando Lietuvių Namuose, 877 
East 185th St., ruošiamas su
sipažinimo vakaras.

Šventės balius įvyks sekma
dienį, liepos 1, 7 v.v., naujai per
statytoje “Stouffer’s Inn on the 
Square”, 24 Public Square, Kliv- 
lando miesto centre. Pakvieti
mai — $27 asmeniui. Tuo pačiu 
metu Lietuvių namuose ruošia
mas balius jaunimui; vakarienė 
— $10 asmeniui. Pakvietimus į 
susipažinimo vakarą ir balių 
galima užsakyti kartu su šven
tės bilietais arba pas parengi
mų komisijos pirm. O. Jokūbai- 
tienę, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117, USA. Tel. (216) 481- 
7161.

Pamaldos lietuvių kalba — 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos šventovėje, 18022 Neff 
Rd., 10 v.r., o Šv. Jurgio švento
vėje, 6527 Superior Ave., 10.30 
v. r.

Globos komisija susitarė su ei
le viešbučių, kuriuose bus re
zervuojami kambariai atvyks
tantiems šokėjams. Ši komisi
ja taip pat rūpinasi šokėjų trans- 
portacija tarp viešbučių, Koli
ziejaus ir pasilinksminimo sa
lių. Svečiai kambarius tūri už
sisakyti patys. Komisija yra su
sitarusį su trimis viešbučiais, 
kurie pažadėjo šventės svečiams 
kambarius čia nurodytomis kai
nomis:

“Hollenden House Hotel”, 
610 Superior Ave., Cleveland, 
Ohio 44114. Tel. 216-621-0700. 
Prie šventės banketo salės. 15 
min. iki Klivlando Lietuvių na
mų. Kaina 42-72 dol. dienai. Vai
kai ligi 18 metų nemokamai.

“Coliseum Holiday Inn”, 4742 
Brecksville Rd., Richfield, Ohio 
44286. Tel. 216-659-6116. 7 min. 
nuo šokių šventės salės, 25 min. 
iki šventės banketo zsalės, 35 
min. iki Klivlando Lietuvių na
mų. Kaina 36-46 dol. Vaikams 
nemokamai.

“Harley Hotel”, 5300 Rock
side Rd., Independence, Ohio 
44131. Tel. 216-524-0700. 20 min. 
iki šokių šventės salės, 15 min. 
iki šventės banketo salės ir 25 
min, iki Klivlando Lietuvių na
mų. Kaina 38-48 dol. parai.

Informacija nakvynių ir trans- 
portacijos reikalais — pas glo

bos komisijos pirm. V. Jokūbai
tį, 3000 Hadden Rd.. Euclid. Ohio 
44117. Tel. (216)481-7161.

Lietuviškoji visuomenė bus 
prašoma šventės rengimą pa
remti. Paaukoję bent $25 bus 
skelbiami šventės leidinyje. 
Mecenatai, paaukoję bent $500, 
gaus po du bilietus j šventę, pri
ėmimą ir balių. Garbės rėmė
jai, paaukoję bent $300, gaus 
po du bilietus į šventę ir priėmi
mą. Rėmėjai, paaukoję bent 
$200, gaus du bilietus į šventę. 
Pažymėtina, kad Lithuanian 
Folk Dance Festivals. Inc., yra 
pripažinta išimtine organiza
cija, kuriai paaukotos sumos 
gali būti atskaitomos nuo fede
racinio pajamų mokesčio.

Sveikinimų ar skelbimų kai
nos šventės leidinyje: vienas 
puslapis'— $200, pusė puslapio 
— $150, ketvirtis puslapio — 
$100, aštuntadalis puslapio — 
$60.

Lėšų telkimą, išskyrus Ohio 
apygardą, organizuoja dr. F. V. 
Kaunas, 1407 So. 49th Court, 
Cicero, III. 60650. Tel. (312) 652- 
1381. Lėšų telkime dalyvauja 
Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos.

Loteriją organizuoja Br. Nai
nys, 18414 Landseer Rd., Cle
veland, Ohio 44119. Tel. (216) 
481-8472. Loterijoje bus galima 
laimėti vienos savaitės atosto
gas dviem asmenim Bahamose,
$1,000 ir $500 pinigais, dviejų 
savaičių atostogas dviem asme
nim Fisherman’s Paradise, Wis., 
ir $400 vertės paveikslą.

Šventei rengti komitetas

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343. Postal Station "B" 
Mississauga. Ontario L4Y 4B(>

I VII tautinių šokių šventės rengėjų komitetą įsijungė ir šie klivlandie- 
čiai: V. STAŠKUS — visuomeniniams reikalams, G. KUDUKIENĖ_ ry
šiams su amerikiečių organizacijom, L. ŽIEDONYTĖ — jaunimo reika
lams, BR. NAINYS — loterijai Nuotr. V. Bacevičiaus

Metinė rašytojų premija
1983 m. grožinės literatūros 

premijai atrinkti vertintojų 
komisija sudaryta iš 3 (trijų) 
asmenų. Į ją sutiko įeiti Vio
leta Kelertienė (pirm.) ir dr. 
Rimvydas Šilbajoris. Trečias 
komisijos narys bus paskelb
tas vėliau.

Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba ir toliau laikosi 
principo — nepirkti knygų, 
išėjusių 1983 metais, savo lė
šomis, o svarstyti tiktai tas, 
kurios bus atsiųstos jas išlei
dusių leidyklų ar autorių. To
dėl maloniai prašomos leidyk

Barono novelės konkursas
Lietuvių rašytojų draugija 

tęsia tradicinį Aloyzo Baro
no novelės konkursą ir skel
bia 1984 m. premijai gauti tai
sykles:

L Novelės temą autoriai pa
sirenka laisvai, tačiau pagei
dautina lietuviškas turinys 
ir personažai.

2. Novelės ilgis — ne dau
giau 20 mašinėle rašytų laiškų 
formos popieriaus puslapių. 
Terminas — 1984 m. gegužės 
5 d. (Pašto antspaudo data).

3. Rankraščiai, rašyti maši
nėle su tarpais, pasirašomi 
slapyvardžiu; atskirai pride
damas užlipintas vokelis, pa
žymėtas tuo pačiu slapyvar
džiu, o. viduje — autoriaus pa
vardė, adresas ir telefonas. 

los arba patys autoriai už jas 
atsiųsti žemiau nurodytu ad
resu po 3 (tris) egz. kiekvienos 
knygos iki š. m. balandžio 1 die
nos. Knygos, išleistos su 1983 
metų data ir atsiųstos iki nuro
dyto laiko, turi teisę į šių me
tų literatūros premiją. Knygas 
siųsti: Violeta Kelertas, P.O. 
Box 555, Richland Centre, WI 
53581, USA.

Kasmetinės Lietuvių rašyto
jų draugijos premijos $2.000 
mecenatas yra Lietuvių Fon
das, Ine. Lietuvių rašytojų 

draugijos valdyba

Nepremijuotų kūrinių slaptie
ji vokai nebus atidaromi ir, 
autoriams prašant, grąžinami 
kartu su novelėmis.

4. Trijų asmenų komisija, 
kurią sudaro dr. Mirga Pakal- 
niškytė-Girniuvienė, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras, 
sprendžia balsų dauguma. Jei 
nerastų premijai tinkamo kū
rinio, premija atidedama ki
tiems metams. Rankraščius 
siųsti šiuo adresu: St. Santva
ras, 862 E. Third Street, So. 
Boston, MA 02127, USA.

5. Premija —$500, mecenatas 
— dr. Zigmas Brinkis, gyvenąs 
Los Angeles mieste.

Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba

i



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

PAULIUS RABIKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)‘
e. Lietuvių kalba

Įdomus skyrelis apie lietu
vių kalbos vartojimą. Kai ber
nardinai atvyko į Lietuvą, jų 
apaštalavimo dirva, ypač pro
vincijos miesteliuose ir kai
muose, buvo perdėm lietuviš
ka. Pirmieji atvykusieji vie
nuoliai buvo lenkai, tačiau 
bent kai kurie iš jų turėjo iš
mokti ir lietuviškai, nes be 
lietuvių kalbos jau pačiame 
Vilniuje, dar daugiau Kaune, 
nedaug ką būtų galėję veikti.

Yra pagrindo tvirtinti, kad 
vienoje iš Kauno bernardinų 
vienuolyno išlikusioje pa
mokslų knygoje, išleistoje 
Niurnberge 1492 m., esąs įra
šas “Pro cella praedicatoris 
Lithvanici in loco Coffnensi” 
(‘Skirta Kauno vietovės lietu
viško pamokslininko kamba
riui”) yra iš XV a. pabaigos 
arba XVI a. pradžios. Išeitų, 
jog Kaune jau tuomet buvo 
skiriamas/bernardinas kuni
gas reguliariai sakyti pamoks
lus lietuvių kalba.

Prieš 20 metų surastas pats 
seniausias ranka rašytas lie
tuviškas tekstas — XVI a. pra
džioje į tuščią spausdintos 
knygos puslapį gotiškomis rai
dėmis įrašyti lietuviški pote
riai taip pat aiškiai rišasi su 
Vilniaus bernardinais. Auto
rius net laiko galimu dalyku, 
jog aukščiau minėtasis T. Jo
nas Komorovskis, kurį laiką 
buvęs Vilniaus konvento gvar- 
dijonu, parūpino tą knygą, ku
rioje yra įrašytas lietuviškas 
tekstas; net greičiausiai jis 
pats bus įrašęs tuos poterius. 
Prielaida galėtų nesunkiai pa
sitvirtinti, jei pavyktų užtik
ti paties J. Komorovskio ran
ka rašytą kurios nors Kroni
kos tekstą arba kitą kokį jo 
autografą.

Nepastebėjau, kad V. Gi
džiūnas būtų bandęs paliesti 
J. Komorovskio kilmės klausi
mą. Paprastai jis laikomas len
ku, ir jis pats savo Kronikose, 
atrodo, labiau palaiko lenkus 
bernardinus negu lietuvius. 
Šaltiniuose jis visuomet va
dinamas “de (a) Komorowo”, 
tai reiškia iš tuo vardu vieto
vės. Kur gi yra toji vietovė? 
Dabartinės Lenkijos visų pa
rapijų alfabetiniame katalo
ge yra panašiai skambančių 
vietovių pavadinimų: “Komo- 
row” (Varšuvos arkiv-joje), 
“Komorowice” (Krokuvos ar
kiv-joje), “Komarow” (Liub
lino vysk-joje), “Komarowka” 
(Siedlce vysk-joje). Tačiau 
autentiška galūnė “-owo" dau
giau rodo į vietovę Baltgudi- 
joje. Iš tikrųjų V. A. Žučkevi- 
čiaus “Kratkij toponimičeskij 
slovar Belarussii” (Minskas 
1974 m.), psl. 170, nurodo 
esant Breslaujos, Seno ir ki
tuose rajonuose kaimų, vadi
namų “Komarovo”. Todėl ga
lima bent save klausti, ar tas 
J. Komorovskis (arba Koma
rovskis; bajorų Komarų Lietu
voje buvo iki mūsų laikų) ne
bus kilęs nuo Breslaujos. Jei 
taip, tai jis galėjo jau iš namų 
mokėti lietuviškai. Tai dar 
labiau įtaigotų, kaip tik jį 
įrašius lietuviškus poterius 
į pamokslams ruošti naudotą 
knygą.

f. Apaštalavimas tarp 
stačiatikių

Mažiau buvo žinoma, kad 
Lietuvoje įsteigti bernardi
nai, tarp kitko, turėjo steng
tis sugrąžinti katalikybėn sta
čiatikius, kurių didžiulė dau
guma gyveno rytinėse DL kuni
gaikštystės srityse.

Kai 1439 m. Florencijoje bu
vo sudaryta su Rytų Bažnyčia 
unija, ir ten dalyvavęs Kije
vo metropolitas Izidorius, pa
keltas kardinolu ir paskirtas 
popiežiaus Eugenijaus legatu 
įvykdyti uniją Lenkijoje-Lie- 
tuvoje ir Rusijoje, grįžo į sa
vo kraštą, — Vilniuje buvo ne
kaip priimtas, o Maskvoje net 
įmestas į kalėjimą. Vilniaus 
vyskupas Motiejus Trakiškis 
neleidęs kard. Izidoriui ka
tedroje laikyti Rytų apeigo
mis Mišias.

Žinoma, tai įvyko dėl daug 
gilesnių motyvų ir ne vien dėl 
Vilniaus vyskupo priešingumo 
Rytų apeigoms, kaip galėtų 
atrodyti skaitančiam V. Gi
džiūno studiją. Viena didžiau
sių kliūčių buvo ta, kad Len- 
kijoje-Lietuvoje įtakingesnie- 
ji vyskupai, tarp jų ir Vil
niaus vysk. Motiejus, palaikė 

visuotinį Bazelio susirinkimą 
ir jo išrinktą antipopiežių 
Feliksą V (kard. Izidorius Vil
niuje lankėsi 1440 m. rudenį). 
Popiežius Eugenijus IV jiems 
nebebuvo popiežium, todėl lo
giškai buvo nepriimtinas nė 
jo legatas.

Panašaus nusistatymo lai
kėsi ir Krokuvos vyskupas 
Zbignevas Olesnickis (1441 
m. jis iš antipopiežiaus pri
ėmė kardinolo skrybėlę), bet 
buvo lankstesnis bei diplo- 
matiškesnis už vilniškį Mo
tiejų ir leido kardinolui Izi
doriui Krokuvoje paskelbti 
bažnytinę uniją. Tačiau nėra 
abejonės, kad Vilniaus vysku
pai ir vėliau,- priklausydami 
nuo Romos popiežiaus, darė 
daug kliūčių Bažnyčių susi
vienijimui. Jie ypač reikala
vo, kad stačiatikiai, grįždami 
į Katalikų Bažnyčią, priimtų 
lotynų apeigas ir būtų iš nau
jo krikštijami.

g. Atmetė grįžtančiųjų 
krikštą

Autorius čia teisingai pa
brėžia, kad bernardinai, laiky
damiesi Florencijos susirinki
mo nuostatų, tvirtai laikėsi 
nuomonės, jog stačiatikių 
krikštas yra tikras, kad jų. 
grįžtančių Bažnyčios vienybėn, 
nereikia iš naujo krikštyti.

Ta proga aprašomi su šiuo 
klausimu susiję įvykiai Vil
niuje ir kitur Lietuvoje, ypa
čiai paaštrėjusi situacija, kai 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Aleksandras 1494 m. vedė 
Maskvos kunigaikštytę stačia
tikę Eleną. Net ir popiežius 
Aleksandras VI turėjo įsikišti 
ii- krikšto klausimu aiškiai 
pabrėžti tai, ką skelbė Floren
cijos susirinkimas, o ne tai, 
ko reikalavo Vilniaus vysku
pas ir kiti Lenkijos-Lietuvos 
Bažnyčios dignitoriai

Dėl bernardinų laikysenos 
rebaptizacijos diskusijose ne
kyla jokių abejonių, bet to ne
galima pasakyti apie Rytų 
apeigų palikimą katalikybėn 
perėjusiems stačiatikiams. 
V. Gidžiūnas tvirtina, kad 
“jie (bernardinai) leido jiems 
(Romos Bažnyčion grįžtan
tiems stačiatikiams) naudotis 
Rytų apeigomis, jiems supran
tama senąja slavų kalba” (psl. 
113). Ir faktas, kad bernardi
nai pradėjo rūpintis liturgi
nėmis knygomis bažnytine sla
vų kalba ir jas spausdinti vie
noje Krokuvos spaustuvėje, ro
do jų ta linkme nusistatymą. 
Tačiau, įsikišus Lenkijos vys
kupams, turėjo nutraukti kny
gų spausdinimą.

Ir to meto popiežių raštai, 
atrodo, numato, kad Bažnyčios 
vienybėn grįžtantys stačiati
kiai turi priimti lotynų apei
gas. Inocento VIII Lenkijos- 
Lietuvos bernardinams duota 
bulė “Ea quae per predeces- 
sores” (ne brevė, kaip klaidin
gai rašoma 115 psl.), tiesa, 
apie tai nieko nesako, bet ją 
gvildenęs istorikas O. Halec- 
kis tvirtina, kad joje skatina
mas individualus atsivertimas 
į lotynų apeigų katalikybę 
(From Florence to Brest, Ro
ma 1958, psl. 110).

Visai aiškiai tai išreiškia 
pop. Aleksandro VI bulė “Alti
tude divini consilii” (ir ji V. 
Gidžiūno klaidingai vadinama 
breve, psl. 116), įsakanti Vil
niaus vyskupui “dėl švento pa
klusnumo” stačiatikius priimti 
į Bažnyčios vienybę be naujo 
krikšto. Čia pat pabrėžiama, 
jog tuo suprantami tie stačia
tikiai, kurie iš Rytų apeigų 
nori pereiti į lotynų apeigas 
(“volentes a ritu Graeco ad 
ritum et morem Latinae ei 
sanetae Romanae Ecclesiae 
venire”). Todėl tenka suabe
joti, ar bernardinai jau taip 
visuomet ir pastoviai buve 
nusistatę atsivertusiems sta
čiatikiams palikti jų apeigas 
Antra vertus, nieko nežinoma 
kad tuomet Lietuvoje būtų bu 
vę bernardinų, kurie patys 
būtų vartoję Rytų apeigas.

h. Atsispyrimas 
protestantizmui

Paskutiniame skyrelyje na
grinėjama' Lietuvos bernar
dinų veikla protestantizmui 
užplūdus. Autorius atkreipia 
dėmesį į tai, kad ordino vado
vybė laiku pastebėjo naujojo 
mokslo pavojus ir jau 1520-21 
m. perspėjo savuosius jų sau
gotis bei melstis, kad Dievas 
juos apsaugotų nuo Liuterio 
klaidų. Tai, be abejonės, imu
nizavo Lietuvos bernardinus 
nuo pasidavimo klaidinan

čioms naujovėms. “Iki šiol nė
ra užtikta žinių, — skaitome 
šioje studijoje, — kad koks 
nors Lietuvos bernardinas bū
tų tapęs protestantu” (psl. 123). 
Taip pat atitaisoma gan daž
nai kartojama klaida, kad Vil
niuje, bernardinams priklau
siusioje Šv. Onos šventovėje, 
net keli paeiliui liuteronų 
pamokslininkai skelbę Vilniu
je gyvenusiems vokiečiams 
Liuterio mokslą. Klaida atsi
rado iš to, kad jos skelbėjai 
sumaišė tuomet Vilniuje eg
zistavusias dvi Šv. Onos šven
toves, vieną — pilies rajone, 
aptarnaujamą pranciškonų 
konventualų (ji dar vadinta 
šv. Barboros vardu ir vėliau 
visai nugriauta), antrą — ne
toli bernardinų vienuolyno. 
Pirmojoje, pilies teritorijo
je buvusioje Šv. Onos švento
vėje, ir buvo skleidžiamas Liu
terio mokslas; bernardinai su 
ta šventove nieko bendro netu
rėjo.

Bernardinai atlaikė refor
macijos antplūdį, bet mažai 
težinoma, kokiu būdu jie tą 
kovą kovojo. Daug archyvinių 
šaltinių žuvo gaisruose, api
plėšimuose. Ir vienuolių skai
čius nebuvo didelis, ypač po 
1530 m., kai lietuviai bernar
dinai buvo atsiskyrę nuo len
kų; plačios veiklos jie nega
lėjo išvystyti. Lietuvius ber
nardinus globoję didikai Goš
tautai netrukus išmirė, jų tur
tus paveldėjo Radvilai, kurie, 
kaip žinoma, tapo uoliausiais 
protestantizmo skelbėjais Lie
tuvoje. Be to, Vilniaus bernar
dinų konventas ir šventovė 
1560 m. nukentėjo nuo gaisro, 
kurį sukėlė protestantai, o 
1563 m. maskviečiai sunaikino 
Polocko vienuolyną ir nužudė 
penkis bernardinus.

Netrūko vargų ir vėliau. 1577 
m. protestantai sumušė du Vil
niaus vienuolyno bernardinus, 
o 1588 m., šv. Baltramiejaus 
šventėje, mišparų metu į jų 
šventovę įjojo ant arklių trys 
klaidatikiai; ištraukę kardus 
ir paleidę pavadžius, perlėkė 
kaire ir dešine tarp žmonių, 
keldami sąmyšį. Apie visa tai 
ir po to sekusį bylinėji
mąsi ši studija duoda įdomių 
detalių.

“Nedaug bernardinų iš viso 
teliko, bet jie išlaikė gerą 
vardą (šono buone persone)” 
— galėjo 1579 m. rudenį rašy
ti iš Vilniaus į Romą popie
žiaus nuncijus vysk. Jonas 
Andrius Caligari.

3. Išvados
Baigiant šią trumpą V. Gi

džiūno studijos apžvalgą, ten
ka tik pasidžiaugti tokiu išsa
miu ir daugelį dvasinių bei 
kultūrinių aspektų mūsų kraš
to istorijoje paryškinančiu 
aprašymu pranciškonų-ber- 
nardinų Lietuvoje įsikūrimo, 
gyvenimo ir veiklos iki 1600 
m. Autorius kruopščiai suran
kiojo visa, ką tik rado iš tų 
laikų išlikus, ir tvarkingai iš
dėstęs paskelbė lotynų ir lie
tuvių kalbomis. Kitaip sakant, 
jis įdavė į rankas visiems, ku
rie norės tyrinėti Lietuvos pra
eitį, plačią ir patikimą bernar
dinų Lietuvoje istoriją.

Tikimės, kad autorius, kol jo 
sveikata leis, nepadės plunks
nos į šalį. Sekantis jo žingsnis 
turbūt yra Jurgio Pabrėžos mo
nografija. Bet gal pavyktų sy
kiu ir pradėtąją savo vienuo
lijos Lietuvoje istoriją kokiu 
šimtmečiu į priekį pavaryti. 
Žinome, kad nėra taip lengva 
imtis tokio atsakingo uždavi
nio, ypač kai XVII ir XVIII am
žiai aplamai mūsų istorikų 
iki šiol beveik neliesti. Bet 
vis tiek būtų lengviau tam, ku
ris šįoje srityje yra ‘įsidirbęs’, 
negu kam kitam, iš šalies atei
nančiam.

Jei kada nors tektų šią studi
ją peržiūrėti ir naujai išleis
ti, būtų gera žvelgti į visą ber
nardinų veiklą kiek platesniu 
žvilgsniu, ją įstatant ir paly
ginant su kitų vienuolijų toje 
pačioje teritorijoje darbais. 
Taip pat reikėtų kai kur dides
nio akylumo ir tikslumo. Pvz., 
kur kalbama apie nuncijų susi
rašinėjimą su Roma, keletą 
kartų yra minimas ‘kard. Co- 
mense’. Daug kas palaikys tai 
esant pavardę, kai iš tikrųjų 
tik kasdieninėje kurijos kal
boje vartotas išsireiškimas, 
nurodąs kardinolo kilmės vie
tą — Como miestą šiaurės Ita
lijoje. Panašiai sakydavo ir 
Lietuvoje, kai tarp žmonių bū
davo kalbama apie klebonus: 
‘plungiškis’ tai pasakė, ‘rie-

LETA VAITONYTĖ, 1983 m. torontiškio “Vilniaus” paviljono karalaitė, 
perduoda savo pareigas naujai išrinktajai 1984 m. “Vilniaus” karalaitei 
DAINAI KALENDRAITEI Toronto Lietuvių namuose Ntr. St. Dabkaus

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Ilgesys
Pirštų galais, nakties kad neužgautų stygų, 
ateina ilgesys.
Ant debesio sparnų mėnuo sapnuodamas užmigo, 
užsidengė akis.

Pabiro sidabrinės, ilgapirštės šviesos 
ant namo, ant langų.
Ties manim prisiminimų eilės tiesias 
žvaigždėtuoju taku.
Menu aš žydrų dangų viršum marių, 
lieknas pušis regiu . . .
Bangas myluo ja be irklų baidarė 
po vėjo sparneliu.

Pirštų galais, nakties kad nepaliestų stygų, 
atbėga ilgesys.

, Mėnuo danguj tarp debesų užmigo, 
užgeso žiburys.
Aplink tamsu ir nyku, ir taip ilgu, 
kad norisi nuskristi i marias, 
jų lašeliu išdžiūvusias lūpas suvilgyt 
ir apkabint bangas,
ir niekad, niekad jau nebesiskirti 
nuo savo žemės prarastos.
Deja, svajonės, neišvydusios šviesos, privalo mirti, 
neapkabinusios bangos, 
negrįžusios į prarastąjį rojų, .
sustojusios ties vartais užkeltais . . .
Tik nerami širdis dar plaka nenustojus.

Tamsios nakties gūdžioj vienatvėj 
ji savo ilgesio skaudaus
nenuvarys į svetimų, negailestingų gatvę . . .

Kazimicriniai leidiniai
Šv. Kazimiero 500 metų mir

ties sukakčiai paminėti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos pastangomis buvo 

taviškis’ tai padarė ir pan. Ir 
kardinolas St. Hozijus, kai 
gyveno Romoje, paprastai bū
davo vadinamas “Varmiense”. 
Bet apie jį rašant rimtame 
veikale reikėtų nurodyti tik
rąją pavardę. Taip ir vietoje 
‘kard. Comense’ reikėjo rašyti 
‘kard. (Ptolomėjus) Gailio’ (kai 
kas rašo ‘Gaili’, bet italų en
ciklopedijos vartoja tik ‘Gai
lio’).

Psl. 127 paminėtas XVI a. 
gale Vilniaus bernardinų tar
pe buvęs pamokslininkas ita
las Mauras Saracėnas, kuris 
“sakė pamokslus (kokia kal
ba?), mokė katalikus ...” Kiek 
toliau, psl. 129, vėl kalbama 
apie Fr. Maurą iš Foro Sempro- 
nio, bet jau kaip apie kažko
kį nežinomą asmenį; autorius 
net nėra tikras, ar jis italas. 
Būtų užtekę pasidomėti, kur 
yra tas ‘Forum Sempronium’ 
ir būtų buvę aišku, jog tai tas 
pats T. Mauras iš Fossombro- 
nės, netoli Ankonos. Apie jį 
galima rasti žinių kiekvieno
je itališkoje enciklopedijo
je.

Kad reikia tiksliau skirti 
bules nuo brevių, jau nuro
džiau. Be to, reikėtų lietuviš
kai rašyti ne ‘Kalcedonija’ (psl. 
104), o ‘Kalchedonas’, ir ten 
minimas susirinkimas buvo ne 
381, bet 451 m.

Kas nedirba, tas ir klaidų 
nedaro — sako priežodis. Ne
tikslumai čia paminėti tam, 
kad į juos būtų galima atkreip
ti dėmesį. Jie tėra mažyčiai 
taškeliai dideliame ir visais 
atžvilgiais naudingame darbe. 

sudarytas specialus centri
nis komitetas. Sukaktuviniai 
metai pradedami š. m. kovo 4 
d. Romoje liturginėmis apeigo
mis, Šv. Tėvui Jonui-Pauliui 
II vadovaujant. Metai bus bai
giami rugsėjo 1 ir 2 d.d. Toron
te, Kanadoje, religiniu pasau
lio lietuvių katalikų kongre
su ir sukakčiai specialiai su
kurta opera-misterija.

Centrinis' komitetas išleido 
šv. Kazimiero gyvenimo trum
pas studijas lietuvių, anglų 
ir ispanų kalbomis. Jas jau 
galima užsisakyti per Šv. Ka
zimiero sukakties komiteto 
būstinę, kuri veikia Religinės 
lietuvių katalikų šalpos pa
talpose. Prof. Simo Sužiedė
lio lietuviškoji laida kainuo
ja 5 dol., plius 1 dol. už pašto 
išlaidas. Užsisakant 10 ar dau
giau lietuviškų knygų, duoda
ma 25% nuolaida. Angliška 
brošiūra, kurią paruošė Pily
pas Skabeikis, gaunama už 50 
centų. 25% nuolaida duodama 
tiems, kurie užsisako 100 eg
zempliorių ar daugiau. Vytau
to Dambravos ispaniška knygu
tė apie šv. Kazimierą gauna
ma už auką.

Šie leidiniai suglaustai nu
šviečia vienintelio lietuvio 
oficialiai pripažinto švento
jo bruožus. Jie praturtins kiek
vieno susipratusio lietuvio 
biblioteką bei atliks svarbią 
publicistinę funkciją vietinių 
šv. Kazimiero minėjimų ruo
šoje.

Čekius už leidinius rašyti: 
LITHUANIAN CATHOLIC RE
LIGIOUS AID ir siųsti — 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207, USA. Inf.

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

Budriūnas sukūrė giesmę į šv. Ka
zimierą, panaudodamas Irenos 
Fridamanaitės tekstą. Giesmės 
gaidas spausdinimui paruošė kun. 
Ladas Budreckas, išleidimą finan
savo auksinę kunigystės sukaktį 
šventęs kun. Antanas Račkaus
kas. Ta giesmė, turinti du nedi
delio formato puslapius, išleista 
500 egz. tiražu. Kainuoja 50 et. 
Gaunama Religinės lietuvių ka
talikų šalpos įstaigoje, .351 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207, 
USA.

Ingrida Blekytė vis stipriau 
įsitvirtiną profesinių aktorių ei
lėse. Ji sėkmingai dalyvavo Kana
dos Stratfordo festivalyje, kitų 
teatrų pastatymuose, televizijo
je, o šiemet atliko pagrindinį vaid
menį H. Ibseno veikale “Hedda 
Gabler” Čikagos universiteto teat
re “Court Theatre”. Apie lietuvai
tės talentą gražiai atsiliepė dien
raštis “The Chicago Tribune”.

Šv. Kazimiero sukakčiai bus 
skirta dail. Adomo Galdiko su
kurto jo paveikslo reprodukcija. 
Tas paveikslas buvo Tėvų pranciš
konų vienuolyne Brukline. Dide
lio formato reprodukcijas atspaus
dins J. Kapočiaus spaustuvė Bos
tone, išleis JAV Lietuvių kunigų 
vienybė. Išleidimą suorganizavo 
centrinis šv. Kazimiero iškilmių 
komitetas.

Kai kurias JAV ir Kanados lie
tuvių kolonijas pernai su koncer
tais aplankė estrados sol. Nelė 
Paltinienė ir muz. Arvydas Paįti- 
nas, neseniai atvykę V. Vokieti
jon iš Lietuvos. Arvydas ten vado
vavo estradiniam Klaipėdos an
sambliui “Kopų balsai”, o mezzo- 
sopranas Nelė buvo pagrindinė 
solistė. Koncertams į S. Ameri
ką juos buvo pakvietęs “Margu
čio” vadovas Petras Petrulis. A. 
Paltinas dabar dirba muzikos mo
kytoju Vasario 16 gimnazijoje. Šį 
pavasarį Nelė ir Arvydas Paltinai 
vėl atvyks į JAV. Jų koncertai jau 
sutarti: balandžio 28 d. — Niu
jorke, gegužės 20 d. — Detroite, 
gegužės 27 d. — Čikagoje. Yra 
likusios dvi koncertams laisvos 
datos — gegužės 5-6 ir gegužės 
12-13 d.d. Organizacijos, norin
čios pasikviesti Nelę ir Arvydą 
Paltinus koncertams tuo laiku, 
prašomos kreiptis į "Margutį"., 
2422 W. Marquette Rd., Chicago 
IL 60629. Tel. 312-476-2242.

Lietuvių teatrų dienas 1983 m. 
gruodžio 28 - 29 Sydnėjaus 
lietuvių namuose surengė ALB 
krašto valdyba, sudariusi specia
lų šios šventės komitetą. Dalyva
vo tik du saviveikliniai teatrai: 
Melburno “Aušra” suvaidino Ke
turakio trijų veiksmų komediją 
“Teta iš Amerikos”, režisuotą 
Edvardo Šidlausko, Sydnėjaus 
“Atžala” — A. Domanto ir Sa
kalausko penkių veiksmų kome
diją “Pūkio pinigai”, paruoštą 
rež. Juliaus Dambrausko. Atro
do, pirmą tokį renginį paskatino 
jau reguliariais tepę lietuvių teat
rų festivaliai JAV ir Kanadoje. 
G. E. Kazokienė, komentuodama 
šį pirmąjį renginį Australijoje, 
siūlo įjungti jį į tarpinius tuščius 
metus tarp Australijos lietuvių 
dienų, kurios rengiamos kas ant
ri metai. Tad ir teatralai savo šven
tėn įsijungtų kas antri metai. Ti
kimasi, kad šiai minčiai pritars 
kitos saviveiklinių teatrų grupės, 
bus įsteigta naujų, galėsiančių at
stovauti visoms pagrindinėms 
Australijos lietuvių kolonijoms.

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje sausio 15 d. šiltai 
buvo sutikta kompoz. kun. Bruno 
Markaičio, SJ, naujoji plokštelė 
“Pilnatis”, kuriai pagrindą suda
ro Bernardo Brazdžionio poezi
ja. Apie jos turinį kalbėjo Rūta 
K. Vidžiūnienė, apie muzikinę 
kun. B.Markaičio, SJ, veiklą — 
Irena Tamošaitienė. Prabilo ir pa
tys plokštelės bei kasečių auto
riai kun. B. Markaitis, SJ, ir B. 
Brazdžionis. Sutiktuves surengė 
JAV LB Santa Monikos apylinkės 
valdyba, vadovaujama pirm. VI. 
Velžos. “Pilnatis” yra šešias da
lis turinti siuita. Jas atliko: “Aš 
čia — gyva” — solistės, “Mozaiką”
— pianistė, “Nemuno tėvynėje” — 
ansamblis, “Tu man buvai, tu man 
esi” — ansamblis, “Valsą Misere
re” — pianistė, “Lopšinę” — an
samblis. Ansamblį sudarė: Biru
tė Dabšienė ir Stasė Pautienienė
— sopranai, Janina Čckanauskie- 
nė — mezzo-sopranas, Antanas 
Pavasaris — tenoras, Rimtautas 
Dabšys — bosas. Įrašan taipgi bu
vo įjungta pianistė Raimonda 
Apeikytė, profesinių instrumen
talistų grupė. Dirigavo pats kun. 
B. Markaitis, SJ. “Pilnaties” plokš
telių bei kasečių išleidimu rūpi
nosi šiam tikslui sudarytas komi
tetas.

Į pirmą savo tapybos darbų pa
rodą vilniečius pakvietė dail. Pra
nas Gudaitis, Lietuvos dailės insti
tutą Vilniuje baigęs prieš dešim
tį metų. Parodai buvo sutelkti 
1975-83 m. kūriniai — portretai ir 
peizažai Vilniaus bei Suvalkijos 
motyvais. Savita kompozicija iš
siskyrė ’ "Natiurmortas su telefo
nu”. P. Gudaičio kūriniams yra 
būdingas ramus, dažniausiai šal
tas koloritas, išgaunamas žalsvais 
kobalto tonais.

Prof. Juozo Lingio biblioteka 
atidaryta Klaipėdoje veikiančių 
Vilniaus konservatorijos fakulte
tų choreografijos katedroje. Ba
letmeisteris J. Lingys, dirbdamas 
“Lietuvos” ansamblyje, sukūrė bei 
išplėtė kelis šimtus šokių, tvirtai 
prigijusių profesinių bei saviveik
linių grupių repertuare. Jis taipgi 
parašė ne vieną knyga, sukaupė 
daug medžiagos apie lietuvių bei 
kitų tautų choreografijos raidą, 
etnografiją, šokių švenčių istori
ją. Iš bibliotekos lobyno dabar 
žinias galės semti busimieji šo
kių ansamblių vadovai.

Vilniaus operos ir baleto teat
ro baletininkų grupė vasario 8 d. 
pradėjo ilgas gastroles Švedijoje, 
truksiančias iki kovo 20 d. Bus 
aplankyta apie 30 Švedijos mies
tų. septyni baleto vakarai sureng
ti Stockholme. Švedai susilauks L. 
Delibo baleto “Kopelija”, kurį 
kelionės sąlygoms paruošė balet
meisteris V. Brazdylis. Kitas dvi 
koncertines programas sudaro 
jau Graikijoje atliktas vienaveiks
mis R. Ščedrino “Anos Kareninos” 
variantas, antrasis A. Adamo ba
leto “Žizel” veiksmas, scenos iš 
S. Prokofjevo “Romeo ir Džiulje- 
tos”, P. Čaikovskio “Miegančios 
gražuolės”, L. Minkaus “Pachi- 
tos”, ištraukos iš J. Pakalnio “Su
žadėtinės”. J. Juzeliūno “Ant ma
rių kranto”, A. Rekašiaus “Amži
nai gyvi”.

Lietuvos kino studija į šieme
tinius savo veiklos planus yra įtrau
kusi kelis vaidybinius filmus. Jau 
beveik baigtas dviejų serijų tele
vizijos filmas “Komandituotė į 
tylėjimo zoną", kuriamas debiu
tuojančio rež. 1. Fridbergo pagal 
M. Sluckio romano “Saulė vaka
rop" motyvus. Kolchozinio kaimo 
problemoms yra skirtas rež. M. 
Giedrio filmas “Sūnaus palaidū
no brolis”. Jam scenarijų parašė 
kino dramaturgas P. Morkus, pa
sinaudodamas R. Kašausko apysa
ka “Žaliuojančios kalvos”. Jau
nasis rež. R. Banionis ruošia fil
mą “Pasaulis dviem”, susilaukęs 
rašytojo R. Šavelio scenarijaus. 
Šiame filme paliečiami besimokan
tys ir pirmus savarankiškus žings
nius gyvenime žengiantys jaunuo
liai. jų santykiai su mokykla, šei
ma, pažiūra į pasirinktą profesi
ją. į propagandinių filmų eiles 
įsirikiuos scenaristo J. Grigore- 
jevo ir rež. A. Simonovo “Būrys”, 
vaizduojantis raudonarmiečių ko
vas Lietuvoje II D. karo metais. 
Filmas skiriamas sovietinio Lie
tuvos “išlaisvinimo” keturiasde
šimtmečiui. Centrinės televizi
jos užsakymu filmą baletą “Čiur- 
lioniana” kuria scenaristas P. Mor
kus, kompozitorius O. Balakaus
kas ir leningradietis baletmeiste
ris B. Eifmanas. Vaikams bus skir
tas pirmas lietuviškas pieštinis 
filmas “Mįslė”, jį lietuvių liau
dies pasakų motyvais ruošia aukš
tuosius režisierių kursus Maskvo
je baigusi dail. N. Valadkevičiūtė.

Aštuoniolika jaunųjų aktorių 
šiais mokslo metais gyveniman iš
leis Vilniaus konservatorijos akto
riaus meistriškumo katedra, va
dovaujama prof. I. Vaišytės. Dip
lomantų kursui vadovauja docen
tė Algė Savickaitė su dėstytojais 
dirbančiais aktoriais Robertu Vai
dotu ir Ferdinandu Jakšiu. Į ketve
rtų metų kursą buvo įtrauktas ak
toriaus meistriškumas, sceninė 
kalba, šokis, fechtuotė, dainavi
mas, grimas. Diplomantų vakaras 
Aktorių namuose buvo surengtas 
1983 m. lapkričio pabaigoje. Ja
me skambėjo liaudies dainos, bu
vo skaitoma poezija, suvaidintos 
ištraukos iš A. Čechovo pjesių. 
Pagrindinė vakaro tema — “Iš kur 
mes? Kas mes?” į diplominius 
spektaklius yra įtrauka muzikinė 
komedija “Čhanuma” A. Cagare- 
lio pjesės motyvais, ištraukos iš 
indiečių epo “Sakuntala”, I. Tur
genevo “Bajorų gūžtos”, F. Dos
tojevskio “Stepančikovo dvaro ir 
jo gyventojų”, Č. Aitmatovo “Il
gos kaip šitmečiai dienos”, V. Krė
vės ir A. Vienuolio kūrinių. Savo 
repertuare diplomantai turi K. 
Binkio “Ątžalyną”, televizijos 
spektaklį, kai kurie yra sukūrę 
vaidmenis televizijos filmuose. 
Busimųjų aktorių ruošoje tebesi
laikoma K. Stanislavskio siste
mos. V. Kst.
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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

= MOKA UŽ:
E 90 dienų termin. indėlius....... 8'/2%
E 180-185 d. termin. ind.............. 83/«%
E term, indėlius 1 metų.............. 9 %
E term, indėlius 2 metų.............. 91/4%
E term, indėlius 3 metų.............. 91/2%
E pensijų s-tą..............................  10 %
E spec. taup. s-tą....................... 8 %
E taupomąją s-tą ....................... 73/4%
E depozitų-čekių s-tą............... 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ..........   H1/2%
E mortgičius nuo............... 93/4-12 %

“Vilniaus” paviljono karalaitės rinkimuose Toronto Lietuvių namuose 
vertintojai stebi kandidačių sugebėjimus įvairiose srityse. Iš kairės: adv. 
A. Pacevičius, E. Stepaitienė, dr. E. Birgiolas, A. Dargyte-Byszkiewicz, 
V. Dauginis Nuotr. K. RaudžioANAPILYJE 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). Neimdme mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų sąjungos 

vasaros stovyklos vadovų kursai 
įvyks balandžio 7 d. nuo 9 v.r. iki 
8 v.v. Ateitininkų namuose, Le
mont, Ill. Vyresnieji moksleiviai, 
kurie iki liepos mėn. jau bus su
laukę 16 metų amžiaus, ir studen
tai ateitininkai yra kviečiami šiuo
se kursuose dalyvauti. Kursams 
vadovaus Laima Šalčiuvienė, Ma
rytė Gaižutienė ir Ramunė Rač
kauskienė. Norį vadovauti stovyk
lai ir dalyvauti parengiamuosiuo
se kursuose privalo iki kovo 31 d. 
užsiregistruoti adresu: Ramunė 
Račkauskienė, 10425 S. Kenton, 
Oak Lawn, Ill. 60453. Registraci
jos lape pažymėkit vardą, adresą, 
telefoną, amžių ir polinkius (spor
te, mene, gamtos mokslui ir pan.). 
Registracijos mokestis — $10. Už- 
siregistravusiem bus išsiųsta me
džiaga, kurią reikės perskaityti 
prieš atvykstant į kursus.

Ramunė Račkauskienė, 
JAS cv pirmininkė

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB JB jB JĮ JB
TORONTO LIETUVIŲ rAKAlVlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

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

10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą 
73/4% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IM A :
— už asmenines
= paskolas nuo............ 111/2%
“ už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
E su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ........ 101/4%
E 2 metų .................... 11 %

3 metų ....................12 %
(fixed rate)

= su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%

= (variable rate)

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

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

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

Dan Air
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 Real Estate Ltd.
Insurance Brokers

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

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

J r ą -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 Bal™ „ 
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

★

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

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

★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

• Turime {vairių 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 S. 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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mos susilaukė Kvebekas, kur 
Kanados parlamentan yra iš
rinkti 74 liberalai ir tik vienas 
konservatorius. Projektams 
Ontario provincijoje paskirta 
tik 27,2%. Ši provincija parla
mente turi 51 liberalą ir 44 
opozicinių partiją atstovus. 
Nors buvo teigiama, kad lėšų 
skirstyme pagrindinis dėme
sys teko nedarbui, tokią išva
dą sugriauna statistiniai duo
menys. Nedarbas Kvebeke ma
tuojamas 30,3%, Ontario pro
vincijoje — 30,7%. Saskačeva- 
nas, neturintis nė vieno libe
ralo parlamente, tik 14 opozi
cinių partiją atstovų, gavo 2%.

Metropoliniame Toronte taip 
pat išryškėjo lėšų paskirsty
mas liberalų naudai. Jų atsto
vus turinčios rinkiminės apy
linkės projektams susilaukė 
apie $4,8 milijono, konserva
torius — $478.000. Vienai apy
linkei su socialistu atstovu 
paskirta $80.000. Iš to fondo 
metropolinis Torontas yra su
silaukęs daugiau kaip $18 mi
lijonų, bet visos sumos paskirs
tymo neįmanoma tiksliai su
rūšiuoti apylinkėmis.

Parlamento rinkimų reikalą 
komplikuoja ministerio pirm. 
P. E. Trudeau neapsisprendi
mas. Šie metai yra penktieji 
nuo paskutiniųjų rinkimų, o 
penkeri mėtai yra galutinė ri
ba. Tad parlamento rinkimai 
turi būti arba šį rudenį, arba 
sekantį ankstyvą pavasarį. 
Daug kas spėliojo, kad P. E. 
Trudeau, grįžęs iš Maskvos, 
paskelbs atsistatydinimą iš 
liberalų vado pareigų. Pra
ėjusią savaitę sušauktas libe
ralų parlamentarų ir senato
rių uždaras posėdis sutraukė 
būrį žurnalistų ir net CBC te
levizijos atstovų, pasiruošu
sių filmavimui. P. E. Trudeau 
betgi neatsistatydino. Išei
damas juokavo žurnalistams, 
kad jie tiksliai pasirinko mė
nesį ir dieną, bet ne tuos me
tus. Patarė ateiti kitais me
tais. Vėliau iš posėdyje daly
vavusių kai kurių liberalų pa
aiškėjo, kad P. E. Trudeau 
jiems pažadėjo netrukus pa
skelbti savo sprendimą.

P. E. Trudeau kelionės taikos 
sustiprinimo reikalais nedaug 
jam teatnešė naudos rinkėjų 
eilėse, nes jų pagrindinis dė
mesys dabar tenka ekonomi
nėms krašto negerovėms. Tas 
keliones turbūt jau užbaigė 
dalyvavimas J. Andropovo lai
dotuvėse, susitikimas su nau
juoju kompartijos vadu K. Čer
nenka Maskvoje. Buvęs JAV 
valstybės sekr. H. Kissinge- 
ris, viešėdamas Vankuveryje, 
pritarė P. E. Trudeau pastan
goms, bet sakėsi nemanąs, kad 
jos būtų sėkmingos. Pagrindi
nis P. E. Trudeau pasiūlymas 
— surengti penkių branduoli
nius ginklus turinčių valsty
bių vadų konferenciją H. Kis- 
singeriui esąs neaiškus. Ne
įmanoma įsivaizduoti, kaip 
tie vadai elgtųsi prie konfe
rencijos stalo ir apie ką konk
rečiai galėtų kalbėti. Nobe
lio taikos premijos komitetas 
šiemetinei premijai jau susi
laukė 75 pasiūlytų kandidatų. 
Ilgame kandidatų sąraše yra 
Indijos premjerė I. Gandi, Ita
lijos prez. S. Pertini, Vienoje 
gyvenantis nacių gaudytojas S. 
Wiesenthalis ir Kanados mi- 
nisteris pirm. P. E. Trudeau. 
Premijos komiteto sekr. J. 
Sverdrupas patvirtino gautą 
P. E. Trudeau kandidatūrą, 
tačiau atsisakė paskelbti siū
lytoją. Prasitarė tik, kad pa
siūlymas gautas iš vieno Kana
dos parlamentaro. Nobelio tai
kos premija bus paskirta spa
lio mėnesį.

Politinėse painiavose atsi
dūrė E. Broadbento vadovau
jama NDP socialistų partija. 
Jos populiarumas yra visiškai 
nukritęs, siūlomos idėjos ne
susilaukia pritarėjų. Partija 
vis dar remiaši turtingomis 
darbo unijomis. Tačiau ir jų 
paramoje atsiranda spragų. 
Unijas jungiantis Kanados 
darbo federacijos vadas D. 
McDermottas netikėtai prasi
tarė, kad Kanadai būtų šiek 
tiek geresnė konservatorių vy
riausybė už dabartinę libera
lų valdžią. Apie NDP socialis
tų vyriausybę jis nė neužsimi
nė, nors Kanados darbo kong
resas oficialiai remia socialis
tus. Susidaro įspūdis, kad D. 
McDermottas, būdamas realis
tu, apie socialistų pergalę nė 
negalvoja, bet unijų nariams 
neoficialiai siūlo liberalų pa
keitimą konservatoriais.

Prieš abortus kovojanti “Cam
paign Life” grupė sekančiuose 
Kanados parlamento rinki
muose norėjo protestuoti 
prieš tuos kandidatus, kurie 
remia abortus. Tokį žingsnį 
betgi draudžia parlamento 
patvirtintas rinkimų įstatymo 
pakeitimas. Jam apeiti bus pa
naudota prieš porą metų To
ronte įsteigta partija “Pro- 
Life Party”. Ji tokiose apylin
kėse, kur kandidatuoja abortų 
šalininkai,- išstatys savo kan
didatus, kįirie turės teisę 
reikšti savų opoziciją negimu
sių kūdikių žudymui, viešai 
kritikuoti abortų rėmėjus.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Etobicoke Recreations League 
krepšinio pirmenybėse vasario 
16 d. Vincent Massey gimnazijos 
patalpose Aušros vyrai pralai
mėjo lygoje pirmaujančiai Trans
portaction komandai 102:86 (39:49).

Aušros komandoje žaidė S. Žu
lys 24, R. Kaknevičius 26, R. Un- 
derys 5, K. Bartusevičius 7, V. Gata- 
veckas 10, A. Valickas 8, V. Demen- 
tavičius 2, E. Norkus 2, A. Bazi- 
liauskas 2.

Toje pačioje lygoje vasario 23 
d. Westway gimnazijos patalpose 
Aušros vyrai laimėjo prieš Peds 
komandą 90:87 (40:41). Aušros ko
mandoje žaidė S. Žulys 22, R. Kak
nevičius 24, R. Underys 4, V. Ga- 
taveckas 13, K. Bartusevičius 16, 
A. Valickas 9, V. Dementavičius 2, 
E. Norkus.

Antroji Aušros vyrų krepšinio 
komanda York B lygoje laimėjo 
dvejas rungtynes: vasario 13 d. 
George Harvey gimnazijos patal
pose prieš OTHG komandą 90:86 
(46:40), o vasario 20 d. — prieš 
Sports Support komandą 96:89 
(45:43). K.Š.

Iki pasimatymo 
Kalgaryje!

Tarptautinio olimpinio komiteto 
pirm. Juan Antonio Samaranch, 
uždarydamas olimpines žie
mos žaidynes Sarajeve, kreipė
si į viso pasaulio jaunimą, kvies
damas už 4 metų vėl susirinkti 
Kalgario mieste, Kanadoje. Čia 
1988 m. įvyks 14-tosios olimpinės 
žiemos žaidynės.

13-tosios olimpinės žiemos žai
dynės, pirmos Rytų Europoje ir 
pirmos komunistiniame krašte, 
praėjo sėkmingai ir buvo neblo
gai paruoštos. Trukdė tik gamta, 
kartais priversdama per daug 
sniego ar uždengdama kalnus 
migla.

Šiose žaidynėse sėkmingai da
lyvavo ir Kanados sportininkai, 
nors kai kuriems trūko laimės ar 
teisėjai skriaudė. Iškiliausias 
Kanados sportininkas buvo Gae- 
ton Boucher iš Kvebeko, kuris 
greitojo čiuožimo varžybose lai
mėjo du aukso ir vieną bronzos 
medalį. Gražiai pasirodė ir dai
liajame čiuožime Brian Orser iš 
Ontario, kuris laimėjo sidabro 
medalį. Jis buvo geriausias čiuo
žėjas, tik silpnokas mokyklinis 
čiuožimas neleido jam laimėti

Studentų ateitininkų 
pavasario kursai 

bus kovo 16-18 d.d. Dainavoje. 
Tema: “Šv. Kazimieras” ir “Stu
dentų perėjimas į Jaunuosius 
sendraugius”. Registruotis nuo 
vasario 15 d. pas Algį Lukoše
vičių tel. (212) 849-6083 arba 
Ramintą Pemkutę tel. (312) 
426-2120.

Visoms studentų 
ateitininkų draugovėms

Naujoji centro valdyba nori suda
ryti naują narių sąrašą. Prašome 
visas draugoves sudaryti sąrašą 
savo narių ir atsiųsti šiuo adresu:

Darius Kttdžma 
254-20 Pembroke Ave. 

Great Neck, NY 11020, USA 
Įrašykite narių vardus, pavardes, 
adresus, telefono numerius ir 
pažymėkite kurie nariai yra va
dovai. Ačiū.

Skautų veikla
• Išvykoje į Romą dalyvauja 

v.s. fil. Liuda Rugienienė, kuri pa
skirta oficialia Lietuvių skautų 
s-gos atstove visose šv. Kazimiero 
iškilmėse.

• Kaziuko mugė — šį sekmadie
nį kovo 4, visose Prisikėlimo sa
lėse. Visi kviečiami. Bus įdomi pa
roda, naujos dekoracijos, veiks 
valgykla.

• Kanados rajoną sveikina 
v.s. fil. B. Barkus iš Australijos 
ir linki gražių vasaros stovyklų.

• XXI-oji Romuvos stovykla 
bus liepos 28 - rugpjūčio 11 d.d. 
Jos organizavimu rūpinasi sese
rija, kuriai rajone vadovauja va- 
deivė ps. A. Baltakienė, 87 Harda- 
le Cres., Hamilton, Ont. L8T 1Y1, 
tel. 1-385-5681.

• Šv. Kazimiero metų proga
v.s. kun. A. Saulaitis, SJ, paruošė 
64 psl. leidinėlį “Rinkinėlis sto
vyklai”. Jis skiriamas religinės 
programos vadovams. Č. S.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $15.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda” !

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South ; 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 ;

' Telefonas: (705) 673-9595 :;

aukso medalio. Nepasisekė Kana
dos šuolininkams, kalnų slidinin- 
kanis ir kai kuriems čiuožėjams, 
kurie skundėsi teisėjų šališkumu.

Iškiliausia šių žaidynių spor
tininkė buvo R. Vokietijos Karin 
Enke, kuri greito čiuožimo varžy
bose laimėjo du aukso ir du sidab
ro medalius. Suomijos slidininke 
laimėjo du aukso ir vieną bronzos 
medalį. Švedas Gunde Swan lygu
mos slidinėjime laimėjo du aukso 
ir vieną bronzos. Prie geriausiųjų 
priklauso ir Kanados G. Boucher.

Žaidynėse taip pat dalyvavo vie
nas lietuvis — Algimantas Šalna. 
Biatlono varžybose jis laimėjo 
aukso medalį. Sov. Sąjungos biat
lono komanda, kurioje dalyvavo ir 
A. Šalna, laimėjo pirmą vietą ir 
aukso medalį. A. Šalna taip pat 
dalyvavo ir 10-ties km biatlono 
bėgime, tačiau atbėgo tik penktu. 
Šios rungties laimėtojo norvego 
E. Kvalfos laikas buvo 30:53,8, 
ketvirtos vietos — 31:19,7 ir A. 
Šalnos — 31:20,8.

Šiose žaidynėse taip pat buvo 
sportininkų iš Latvijos ir Estijos.

A. S.

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 REALTOR

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- 
gičiųparūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LePAGE
iiiiiiiiilliilllilillllll Daiva T-Dalinda’BA

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontalrio M6P 1A4 Namų 769-9424

,,,,,..Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

'TYPE MASTER GRAPHICS”
3317 Dloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

P ARKSIDE MARKET

335 Roncesvalles Ąve., 
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

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

Z|||cfcltp Simpson’s, 176 Yonge St., 
FIIIOlCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos "video” būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Metinis “Paramos” susirin

kimas — kovo 25, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Lietuvių namuose. 
Kvietimai su 1983 m. apyskaita 
išsiųsti paštu visiems nariams. 
— Prašymai stipendijai gauti 
($1000.00) priimami iki kovo 
3 d. “Paramos” įstaigoje. — Už 
Registruoto pensijų plano in
dėlius “Parama” šiuo metu mo
ka 10% palūkanų. Niekad nėra 
per vėlu pasinaudoti valdžios 
leistu būdu sumažinti pajamų 
mokesčiams ir gauti neapmo
kestinamoms palūkanoms. — 
“Paramos” valdyba vėl suma
žino palūkanas už paskolas 
ir padidino už indėlius (žiūr. 
skelbimą 8 psl.)‘.

Baltiečių vakaras Kanados 
parlamento rūmuose Otavoje 
įvyko vasario 22 d. Pagrindinę 
kalbą pasakė Kanados gyny
bos ministeris Jean Jacques 
Blais. Iš baltiečių pusės da
bartinę politinę padėtį nagri
nėjo Latvių federacijos Kana
doje pirm. T. E. Kronbergs. 
Vakaro programai vadovavo 
Joana Kuraitė-Lasienė, o me
ninę programą atliko estų ir 
latvių pianistai ir lietuvis sol. 
Vytautas Paulionis. Vakarie
nėje dalyvavo Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos konsulai, 7 Ka
nados ministerial, 14 senato
rių ir 54 parlamento nariai.

Vasario 16 proga Toronte 
surinkta aukų Tautos fondui: 
Toronto Lietuvių namuose 
$290, Toronto lietuvių pen
sininkų namuose “Vilnius” 
$620, Lietuvių ev. Išganytojo 
parapijoje $679, Tautos fondo 
Toronto atstovybėje gauta 
$1,120, Lietuvos kankinių pa
rapijoje $1,178, Prisikėlimo 
parapijoje $4,397, Anapilio sa
lėje $4,920. Iš viso $13,204. 
Už aukas Lietuvos laisvinimui, 
nuoširdžiai dėkojame.

Tautos fondo atstovybė 
Toronte

KLB Oakvillės apylinkė va
sario 25 d. Anapilio Parodų 
salėje surengė Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimą — vakaro
nę. Dalyvavo apie 50 asmenų. 
Vadovavo apylinkės valdybos 
pirm. J. Žiūraitis. Pagrindi
nę kalbąjVetųyįįJ ir anglų kal
bomis pasakė kun. J. Staškus. 
Apie dabartinę būklę Lietuvo
je kalbėjo J. Žiūraitis, komen
tuodamas anglų kalba “LKB 
Kroniką”. Sugiedojus Lietuvos 
himną, dalyviai vaišinosi po
nių paruošta vakariene. Tau
tos fondui ir Bendruomenei 
surinkta apie $1000.00.

JAV Lietuvių Bendruome
nės St. Petersburgo apylinkės 
valdyba, dosniai remianti lie
tuvišką spaudą, atsiuntė “Tė
viškės žiburiams” $25 auką per 
savo ižd. p. Zelbą.

Kanados konservatorių parti
jos vadas praneša, kad toron- 
tietis Paul Ariemma paskirtas 
partijos daugiakultūrių reika
lų direktoriumi. Jis yra italas, 
persikėlęs Kanadon 1965 m. ir 
plačiai pasireiškęs italų bend- 
-uomenės veikloje.

LN vyrų būrelio metinis po
būvis — kovo 17, šeštadienį, 
Gedimino pilies menėje. Bus 
šilta vakarienė, meninė pro
grama, vynas, muzika, loterija 
ir gėrimų bufetas. Nariai ir pri
jaučiantieji prašomi įsigyti 
pakvietimus pas V. Kulnį 769- 
1266 bet kuriuo laiku arba pas 
J. V. Šimkų 231-9425 vakarais.

(Sklb.)
“TŽ” redakcijoje gautas Va

tikano laikraštis “L’Osserva- 
tore Romano” (angliškoji laida 
1984.11.13) skelbia, kad jau iš
leistas pašto ženklas šv. Ka
zimiero 500 metų mirties su
kakčiai paminėti dviejų rūšių 
— 550 ir 1200 lirų vertės. Jų 
atspausdinta 950.000 su įra
šu: “Primarius Lithuaniae Pat
ronus S. Casimirus”. Jo auto
rius— dail. R. Viesulas.

Pašto patarnavimas “Tėviš
kės žiburių” skaitytojams yra 
pagerėjęs Toronte, bet kitose 
vietovėse dar ne. Specialus 
pašto pareigūnas tyrinėja lė
to pristatymo priežastis, bet 
kol kas pagerėjimo nematyti. 
Daug skundų ateina iš Euro
pos, JAV ir kitų kraštų. Iki 1984 
m. sausio 1 d. Kanados paštas 
antros klasės siuntas Europon 
gabendavo lėktuvais. Dėl per 
didelių išlaidų šis patarna
vimas yra nutrauktas ir dėl to 
“TŽ” skaitytojai Europoje da
bar gauna “TŽ” su dideliu pa
vėlavimu.

Alfonsas Gačionis vasario 
9 d. atšventė savo 95 metų am
žiaus sukaktį savo artimųjų ir 
bičiulių tarpe.

A.a. Vladą Kažemėką pagerb
dami B. ir Z. Stonkai iš Hamil
tono paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

A.a. Onos Jonaitienės atmi
nimui dr. Antanas ir Sofija Pa- 
cevičiai paaukojo Tautos fon- 
dui $100.

A.a. Juozo Baryso atminimui 
paaukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20 Ona ir Vytautas Pulkau
ninkai.

A.a. Marijos Enzinienės at
minimui Janina Pacevičienė 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10. v

A. a. Juliaus Puodžiuko atmi
nimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams” po $10: Andrius ir 
Ilona Paškauskai, Raimundas 
ir Irena Paškauskai, Jonas Za
bulionis.

A.a. Gracijaus Jasevičiaus 
atminimui vietoj gėlių paauko
jo “Tėviškės žiburiams” po $20: 
Elena Kairienė, A. K. Ratavi- 
čiai, K. Mikšys; $10: Olga ir 
Rūstulis Rožanskai.

Kanados istorijos draugija 
Otavoje, remiama federaci
nės vyriausybės, spausdina ei
lę knygelių apie tautines gru
pes, skirtas plačiajai visuome
nei. Iki šiol yra išleistos šios 
knygelės: David Higgs, The 
Portuguese in Canada; W. Pe
ter Ward, The Japanese in Ca
nada; J. M. Bumstead, The 
Scots in Canada.

VERA MIKELĖNIENĖ (sėdi viduryje), atšventusi 75-tą gimtadienį 1983. XII. 17 tarp savo šeimos narių, vaikaičių 
ir giminių. Antroji iš kairės užpakalinėje eilėje - jos duktė MARIJA V. SOUCIE su vyru, dirbanti Ontario 
valdžios tarnyboje, trečias iš kairės - dr. ALGIS MIKELĖNAS su žmona, duktė ALDONA ARCHER su vyru. 
Sukakties proga V. Mikelėnienė gavo sveikinimus iš Ontario premjero W. DAVIS ir kitų aukštų pareigūnų

Spaustuvės mašinų 
vajus

“Tėviškės žiburių” skaity
tojai bei rėmėjai, suprasda
mi lietuviškosios spaudos būk
lę, remia šį savaitraštį ne tik 
prenumeratomis, bet ir auko
mis. Spaustuvės mašinų vajui 
paaukojo $250 Vytautas Pul
kauninkas iš Oakvillės, Ont. 
$100 atsiuntė Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Montrealy- 
je kun. Stasys Šileika; $50 at
siuntė Montrealio Šv. Kazimie
ro parapijos Šv. Onos draugi
ja; $30 paaukojo Aloyzas ir Jus
tina Ramonai iš Oakvillės, Ont.; 
$25 — Marija ir Antanas Garkū- 
nai iš Dundas, Ont.; $20 — Ele
na Senkuvienė iš Toronto; po 
$10 — Teresė Murauskienė iš 
Hamiltono, Albertas Jankū
nas iš Ancasterio, Ont.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

Kanados finansų min. M. La
londe atsiuntė laišką “TŽ” re
dakcijai, kuriame atkreipia
mas dėmesys į naujojo biudže
to lengvatas nepasiturintiem 
pensininkam ($50 padidintas 
mėnesinis papildas). Tie pen
sininkai, kurie turi teisę tik 
į dalinę senatvės pensiją,'ga
lės taip pat gauti atitinkamą 
papildą (additional Guaran
teed Income Supplement). Be 
to, naujasis biudžetas siekia 
pagausinti darbus bendromis 
valdžios, verslininkų ir dar
bininkų pastangomis.

A.a. Julius Puodžiukas. 72 
metų amžiaus, staigiai mirė 
širdies priepuoliu vasario 23 
d. Palaidotas vasario 27 d. lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. 
Paliko liūdinčią žmoną, dvi 
dukras ir du sūnus gydytojus.

“Renascent Fellowship” or
ganizacija atsiuntė “Tėviškės 
žiburams” laišką, kuriame pra
neša apie sėkmingo alkoholi
kų vyrų gydymo centrą (2245 
Bayview Ave., Toronto, Ont, 
M4N 3K5, tel. 416-488-5176). 
Jame yra du skyriai — moterų 
ir vyrų. Šis centras veikia jau 
14 metų. Apie jo darbą išleis
ta speciali brošiūra “Alcoho
lism — a treatable disease”. 
Iš jos matyti, kad moterų gy
dymo centro adresas yra skir
tingas būtent 364 Spadina Rd., 
Toronto, Ont. M5P 2V4, tel. 
(416) 968-0449.

Kanados vyriausybė pasky
rė 600 milijonus dol. tautinių 
mažumų kalbų mokymui. Ši su
ma pervedama provincinėms 
vyriausybėms trejų metų laiko
tarpiui. Nuo 1971 m. Otava iš
leido tam reikalui $1,8 bilijo
no. Išmokėjimai provincijoms 
apskaičiuojami pagal moki
nių skaičių ir švietimo išlai
das atitinkamoje provincijoje.

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

Ontario bevardžių alkoho
likų organizacijos (Alcoholics 
Anonymous) konferencija 
įvyks kovo 2, 3 ir 4 d.d. “Har
bour Castle Hilton”, viešbu
tyje. Konferencijos pradžia 
ir visuotinis susirinkimas, ku- 
rin kviečiami ir svečiai bei 
viešnios, bus kovo 2, penkta
dienį, 8 v.v. “Grand Metropo
litan Ballroom” salėje. Regu
liarios lietuvių grupės suei
gos tą vakarą nebus.

“Toronto Star” 1984.11.20 
sporto skyriuje išspausdino 
ilgą straipsnį apie žymųjį krep
šinio žaidėją Leoną Rautinšą, 
kuris šiuo metu gydosi ir buvo 
atvykęs pas savo tėvus į Toron
tą. Straipsnyje sakoma, kad L. 
Rautinšas esąs iki šiol geriau
sias Kanados krepšinio žaidė
jas, dabar priklausąs žymia
jai krepšinio komandai “76” Fi
ladelfijoje. Ten kol kas laiko
mas naujoku ir turįs stebėti 
tenykščių meisterių žaidimo 
meną. Dėl to jo žaidimas rung
tynėse esąs ribotas. Tokia 
esanti komandos tradicija.
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JUOZUI BARYSUI

staiga mirus,
velionies žmonai BIRUTEI, dukrai ALDONAI, sūnui
VIKTORUI ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilią 

užuojautą -
Marytė Račkauskienė Mikas Žaliauskas

Adelė ir Juozas Raškauskai

BRANGIAI MAMYTEI
mirus,

jos dukrai LIDIJAI LENAUSKIENEI, jos šeimai, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą -

Alvina ir Augustinas Sukauskai 
Alma ir Juozas Stukai
Marytė ir Alfonsas Marčiai 
Marytė ir Vacys Vaitkai

Baigiami statyti6‘‘v\. tlantic Vilias" 
(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.

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

A. E. LePAGE

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

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

PRANEŠIMAS
Š. m. kovo 4, sekmadieni 2 v.p.p.,

Vengrų kultūros centre, 840 St. Clair Ave. W., 
Toronte, įvyks

svarbus susirinkimas
Jame dalyvaus federacinės konservatorių partijos 
politikai ir kalbės temomis, liečiančiomis baltiečių ir 
Rytų Europos tautų bendruomenes bei atsakys į 
klausimus. Pagrindinis kalbėtojas-parlamento narys 
Michael Wilson, P.C. Kviečiame ir jus dalyvauti.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu "Union Gas” A 
atstovas) (Jjj.

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

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).

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE

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

■MiiniiiiiiniHiiiiilll '' ."PERKATE

BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

AR

431-5462
445-9469

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lėni s Žilvyčiai

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 
2290 Bloor West, Toronto, Ontario,- pigios kainos — 

telefonas 769-4558

Turner & Porter 
laidotuvių namai

436 Roncesvalles Ave.,

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

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

Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

1 jlNHl||»W||ĮĮ«nm|l1!|

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

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 telefonų,

Gegužės 24- 1 Rugpjūčio 16-24
Birželio 21-29 Rugsėjo 6-14
Liepos 19-27 Spalio 4-12
Liepos 9-31 Vilnius ir Ryga

MBS
UJ-UM

“ALi THE_____
IN THE OfiSaS?

•TOMUI CHAHL W7 ^ioorH W. 
7*7-3133

ffimr į įpinto

7*7-313*

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) BACENAS

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • . 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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 T> T7 Q TT T? D INSURANCE &
JJ Tt JL2j O n -Ej n. 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
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TORONTO^
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

Mažosios Lietuvos >> . , J • • •
Moterų Draugijos 25"lHS

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
paminėta vasario 26 specialiomis 
Mišiomis, kun. klebono J. Staš- 
kaus pamokslu ir rinkliava reli
ginei Lietuvos šalpai.

— Vasario 26 po 11 v. Mišių se
suo O. Mikailaitė Anapilio salėje 
kalbėjo apie Šv. Raštų, be to, bu
vo parodytos skaidrės, iliustruo
jančios kardinolo Carterio kalbų 
apie pasiruošimus Šv. Tėvo apsi
lankymui.

— Vasario 23 įvyko parapijos 
tarybos posėdis, kuriame buvo 
priimtas parapijos statutas ir 
tarybos pirmininku trejų metų 
laikotarpiui perrinktas Jonas 
Andrulis, o sekretore — Vida Va
liulienė. Aptarta visa eilė para
pijų liečiančių klausimų.

— Jaunimo rengta slidinėjimo 
išvyka vasario 18 neįvyko dėl ne
palankaus oro.

— Vasario 23 palaidotas a.a. 
Arūnas Sidaravičius, 68 m. am
žiaus, gyvenęs Vankuveryje.

— Pradėtas vajus Anapilio sa
lei reikalingam pianinui įsigyti.

— Pakrikštyta Jono ir Lynne 
(Baker) Arštikaičių dukrelė Jen- 
nifer-Agnietė.

— Gavėnios rekolekcijas balan
džio 5-8 d.d. ves kun. V. Pikturna 
iš JAV.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
— balandžio 29 d.

— Klebonas kun. J. Staškus kovo 
1 d. išvyko Romon į šv. Kazimie
ro iškilmes. Grįš — kovo 17 d.

— Mišios kovo 4, sekmadienį, 10 
v.r. — už a.a. Tomų ir Pranų Užu
pius, 11 v.r. — lietuvių tautos in
tencija.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas kovo 4, sekmadienį, 

11.15 v.r. laikys kun. P. Dilys.
-r- Konfirmacijos pamokos — pir

madieniais, 6.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Choras renkasi pirmadieniais, 
7.30 v.v., parapijos salėje. Kovo 
5 ir 12 d.d. repeticijų nebus.

— Šv. Rašto apmųstymai — ket
virtadieniais — kovo 1, 8, 15 d.d., 
7 v.v., parapijos salėje.

— Parapijos taryba: Valteris 
Drešeris — pirmininkas, kun. P. 
Dilys — einantis klebono parei
gas, Emilis Bartminas ir Gytis 
Šernas — vicepirmininkai, Mari
ja Dambarienė ir Vanda Norvai
šienė — sekretorės, Kristina Dam- 
baraitė — jaunimo reikalams, 
Edmundas Pamataitis — švento
vės pastato globėjas, Irena Pa- 
maitaitytė — seniūnė, Ernestas 
Steponas — iždininkas, Asta Šer- 
naitė — jaunimo reikalams, Ema 
Šturmienė — šventovės prievaiz
de, Irma Šturmienė — visuomeni
niams ir socialiniams reikalams.

— Naujoji išrinktoji moterų 
draugijos valdyba: pirm. Marija 
Dambarienė, vicepirm. Irena Dau
ginienė ir Ona Langienė, ižd. Ga
lina Maurušaitytė, parengimų 
vad. Vilma Steponienė, spec.- 
reikalams Edita Šernienė, sekr. 
J ieva Pūkienė.

Lietuvių namų žinios
— LN valdyba vasario 23 d. po

sėdyje nutarė St. Jagėlos $1000 
palikimų Lietuvių namams per
kelti į "Labdaros” švietimo fon
dų, o jo vardų įrašyti į garbės au
kotojų lentų, kartu su kitais švie
timo fondo mecenatais.

— Paskirta $625 auka KLB To
ronto apylinkei “Vilniaus” kara
laitės baliaus išlaidoms padeng
ti ir $500 “Speak-up” laikraščiui 
paremti.

— Priimti nauji nariai: R. Juzu- 
konytė-Jaglovvitz ir Kanados lie
tuvių filatelistų draugija.

— Svetainė “Lokys” sekmadie
niais veiks iki 8 v.v.

— LN Užgavėnių karnavale va
sario 25 d. dalyvavo 14 grupių. 
Popietinės dalies programoje 
dalyvavo seselių vadovaujamas 
vaikų darželis, “Gintaro” ir “At
žalyno” šokėjai, “Aitvaro” dekla
matoriai ir Maronio mokyklos cho
ras. Šių programos dalį praneši
nėjo naujai išrinkta “Vilniaus” 
karalaitė D. Kalendraitė. Premi
jos už paviljonus paskirtos “At
žalynui", “Gintarui” ir studen
tams ateitininkams. Vakarinėje 
dalyje — kaukių baliuje progra
mų atliko “Atžalynas”, “Ginta
ras”, “Aitvaras" ir “Aro” choras. 
Buvo premijuotos 6 kaukės. Pra
nešėja buvo “Vilniaus” princesė 
V. Stirbytė.

— LN lankėsi B. ir V. Popelins- 
kai iš Australijos, V. Jasiulionis 
iš Hamiltono, J. ir B. Taorai iš St. 
Petersburg© ir PLB pirm. V. Ka-

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mūsų šventovėje Šv. va
landa ir Mišios 7 v.v.; “Vilnius 
Manor” namuose Mišios — kiekvie
no mėnesio pirmų šeštadienį, 
5 v.p.p.

— Vasario 23 d. palaidotas a.a. 
Juozas Barysas, 69 m. amžiaus; 
vasario 27 d. palaidotas a.a. Ju
lius Puodžiukas, 73 m. amžiaus.

— Šį sekmadienį — Tikinčiosios 
Lietuvos diena ir šv. Kazimiero 
šventė. Per 10.15 v. Mišias giedos 
“Volungė”, o 11.30 v. — parapi
jos choras.

— Metinė parapijos vakarienė — 
kovo 25 d. Per vakarienę bus trau
kimas loterijos bilietų, kuriuos 
platina parapijos tarybos jauni
mo sekcija.

— Trečiojo ordino šios parapi
jos kongregacijos Mišios ir susi
rinkimas kovo 1 d., 10 v.r.

— Virimo kursai, kuriuos rengia 
KLK moterų dr-jos šios parapijos 
skyrius, prasidės vasario 28 d.,
7.30 v.v., parapijos kavinėje. Re
gistruotis pas B. Čepaitienę 621- 
2343 arba klebonijoje.

— Rekolekcijos moterims — ko
vo 23-24 d.d. seselių patalpose. 
Jas ves kun. A. Saulaitis, SJ, ir 
seselė Igne.

— Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias ves. kun. dr. F. Jucevi
čius, įvyks balandžio 8-15 d.d.

— Parapijai aukojo: L. G. Matu
kai $250, O. Dobaitienė $120, R. D. 
Sondos $100; po $50 — H. V. Radė- 
nai, A. R. Jokūbaičiai, J. B. Stan
kaičiai, St. B. Prakapai, V. Šalna, 
S. Vaitekūnienė, S. J. Poškai, A. 
Z. Pušinskai, J. I. Milkintai, A. T. 
Šiliai; klierikų fondui — E. Matu- 
šaitienė $400, S. Vaitekūnienė $50. 
O. Dobaitienė $50; religinei šal
pai — S. Vaitekūnienė $50, O. Do
baitienė $30.

— Mišios kovo 4, sekmadienį,
8.30 v.r. — už kazį Gontų, 9:30 v.r. 
— už Antanų Murauskų ir Muraus
kų mirusus, 10.15 v.r. — už Tomų 
Prakapų, 11.30 v.r. —< už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7 v.v. — 
už Kazimierų ir Onų Šandrus.

Tikinčiosios Lietuvos die
na ir šv. Kazimiero šventė — 
kovo 4, sekmadienį. Tai mal
dos diena už Lietuvą. Visose 
lietuvių katalikų šventovėse 
tą dieną laikomos specialios 
pamaldos ir daromos rinklia
vos religinei Lietuvos šalpai. 
Ta proga “The Catholic Regis
ter” 1984.11.25 laidoje išspaus
dino Vidos Žalnieriūnaitės 
straipsnį “Day of prayer to ho
nor Lithuanians”. Jo autorė 
yra šio savaitraščio redakci
jos narė.

A.a. Antano Kavaliūno atmi
nimui Lydija Novogrodskienė 
paaukojo Tautos fondui $20.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. (416) 533-8008.

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

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

LIETUVAITĖ STUDENTĖ, stu
dijuojanti dvikalbiškumų (bilin
gualism), jieško mažų vaikų, kal
bančių tik lietuviškai (mažai ar vi
sai nekalbančių angliškai). Taip 
pat jieško mokyklinio amžiaus vai
kų, kalbančių abi kalbas, bet ne
skaitančių lietuviškai. Pasikalbė
jimas su vaiku užtruktų apie pusę 
valandos. Atvažiuotų į namus To
ronte arba apylinkėje. Tėvai, su
tinkantys padėti šiame studijinia
me darbe, prašomi skambinti Lai
mai Krivaitei tel. 769-6659 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČ1ENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

mantas iš JAV.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Anelė Gataveckienė tel. 
(416) 535-0164 arba Antanas 
Gataveckas tel. (416) 239-4496.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

. TĮėjimas — ' <
$10.00 A
(vakarienė Į 
su vynu).
Įdomi /p 
programa, įrc 
turtinga 
loterija. A?
Visus 
dalyvauti j
maloniai /N 
kviečia — Vs
RENGĖJOS

t KAZIUKO MUGE ®
Prisikėlimo salėse kovo 4, sekmadienį

Pradžia — 9,30 valandą ryto Rengia ir kviečia
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai

Toronto filatelistų draugi
jos rūpesčiu gautas Kanados 
pašto sutikimas antspauduoti 
laiškus specialiu antspaudu, 
primenančiu šv. Kazimiero 500 
m. mirties sukaktį. Norintieji 
gauti tokius laiškus su specia
liu voku ir antspaudu prašomi 
kreiptis į V. Stabą tel. 766-7384 
arba į pašto skyrių Kaziuko mu
gėje Prisikėlimo salėse kovo 4, 
sekmadienį. Kanados pašto 
ženklais turi pasirūpinti iš 
anksto patys siuntėjai. Anks
čiau įsigiję adresuotus kazi- 
mierinius vokus su priklijuo
tais, atitinkamais Kanados paš
to ženklais gali įmesti pašto 
dėžutėn Kaziuko mugėje To
ronto Prisikėlimo salėje.

Politinių mokslų studentų 
draugija Yorko universitete 
kovo 5, pirmadienį, 3-4 v.p.p., 
paskaitų salėje ‘“Curtis E” 
(Keel a. Finch) rengia viešą 
paskaitą, kurią skaitys lietu
vių visuomenei gerai žinomas 
politinių mokslų bei teisės 
specialistas dr. A. Štromas 
iš Britanijos. Jo tema: “Con
tinuity and Change in Soviet 
Politics Since Brezhnev”. Kvie
čiami dalyvauti ir lietuviai. 
Įėjimas nemokamas.

Romo Kalantos šaulių kuo
pa iš Floridos St. Petersbur- 
go paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25. Kuopos pirminin
kas — Ant. Gudonis, sekr. A. 
Aidukas.

Galerijos “Jarmain” 
direktorė Ilona Stanaitis 

maloniai kviečia Jus 
sutikti Čikagos dailininkę 

Marytę Strasevičiūtę 
jos darbų parodos 

atidaryme
š.m. kovo 3, šeštadienį, 
nuo 2 v.p.p. iki 6 v.p.p. 

galerijoje "Jarmain”, 
33 Hazelton Avenue, 

Yorkville, Toronte
Tel. 961-3125

1984 m. kovo 4, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių namuose Ed. Pamataitis, B. Comm., 

skaitys aktualią paskaitą tema 

“KANADOS PAJAMŲ MOKESČIAI”
Po paskaitos vyks diskusijos ir prelegentas atsakys į 
klausimus. VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI. 
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. Rengėjai - Lietuvių namų

kultūrinės veiklos komisija

B MONTREAL™6

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas

praneša, kad visuotinis metinis nariLĮ 
susirinkimas yra šaukiamas 
1984 metų kovo 18, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College Street, Toronto, Ontario.

Dalyvaujančių registracija prasidės 1.30 v.p.p. Pra
šome atsinešti nario knygelę.

Finansinius metus užbaigėme su $23,888,897 ba
lansu. Aktyvai 1983 metais padidėjo $2,976,317. Tai 
r e k o r d inis paaugimas nuo mūsų veiklos pradžios. 
Pajamų buvo gauta $2,296.072. Palūkanų nariams už 
santaupas išmokėta $1,737,829.

Aukų mūsų lietuviškai veiklai paremti įvairioms orga
nizacijoms bei kultūriniams vienetams iš 1983 metų pa
jamų paskirta $16,700.

Gryno pelno, sumokėjus mokesčius liko $226,716.
Finansiniai rezervai, pridėjus 1983 m. pelną, pa

siekė $796,128.

Šie gražūs rezultatai pasiekti per 21-rius mūsų veik 
los metus visų mūsų narių pasitikėjimo ir lojalumo dėka. 
Dėkojame ir kviečiame visus įsijungti į mūsų kooperatyvo 
narių eiles ir pasinaudoti įvairiais patarnavimais.

' Iki pasimatymo metiniame susirinkime!
> Valdyba

Toronto Lietuvių namų 
švietimo fondo

STIPENDIJOS
1982 m. lapkričio 6 d. Lietuvių namų 30 metų sukakčiai pažy
mėti buvo įsteigtas švietimo fondas, kurio pradinį kapitalą su
darė “Labdara Foundation” su $30,000.00 įnašu. Vėliau prie 
šio fondo prisidėjo šie mecenatai bei rėmėjai:

Jurgis ir Birutė Strazdai............. $1000.00
Vytautas ir Angelė Kulniai ...............500.00
Lietuvių namų vyrai.........................  500.00

1983 m. sausio 30 d. Lietuvių namų švietimo komisija, susi
dedanti iš B LN valdybos narių - V. Kulnio, dr. A. Pacevičiaus ir 
T. Stanulio, Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovės - J. 
Uleckaitės ir Toronto lietuvių kooperatyvo “Parama” atstovo V. 
Aušroto, paskirstė stipendijas: po $500- M. Balaišytei, D. Sku- 
kauskaitei; po$300-L. Kazakevičiui, M. Lipui, Rasai Mažeikai
tei; po$200-L. Daukšai, A. Kalinauskui: po$150-L. Krivaitei, 
Z. Prakapaitei, V. Slivinskaitei; po $100 - R. R. Ciplijauskui, E. 
Macijauskui, R. Prakapui, A. Rašymui, A. Slapšiui, A. Stundžiai.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Lietuvių namų narių 
susirinkime 1984 m. kovo 18 dieną, 3.30 v.p.p., Lietuvių namų 
Mindaugo menėje, 1573 Bloor St. West, Toronte.

Lietuvių namų švietimo komisija
PASTABA: M. Balaišytė ir M. Lipas yra Vasario 16 gimnazijos mokiniai: 

L. Kazakevičius — disidentas, šiuo metu gyvenantis Belgijoje.

ASMENINIUS ir KOMERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS
(INCOME TAX)

patikimai ir tiksliai Jums apskaičiuos ir užpildys mokesčių 
srities patarėjas (consultant)

V/adas Geringas.
Geras užpildymas visada apsimoka.

Dėl informacijos skambinkite tel. 537-3508 (lietuviškai).

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimas buvo pradėtas 
vasario 19 d. iškilmingomis pa
maldomis abiejose šventovėse. 
AV šventovėje pamaldas laikė 
kun. St. Kulbis, SJ, ir pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą. Gie
dojo parapijos choras, diriguo
jamas muz. A. Stankevičiaus. Or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis.

3 v.p.p. Verduno katalikų gim
nazijos salėje įvyko bendras visų 
montrealiečių rengtas šventės 
minėjimas. Jį pradėjo šio rengi
nio pranešėja Daiva Piečaitytė, 
pakviesdama įnešti vėliavas ir 
sugiedoti Kanados himną. Vie
ninteliam (iš trijų gyvenančių 
Montrealyje) kūrėjui-savanoriui 
K. Sitkauskui buvo prisegta gė
lė ir minutės susikaupimu pagerb
ti žuvę kovose dėl Lietuvos lais
vės.

Pagrindinis kalbėtojas Č. Sen
kevičius iš Toronto savo 45 min. 
paskaitoje palietė lietuvių seni
mo ir jaunimo veiklą bei jų san
tykius išeivijoje.

Sveikinimus pradėjo parlamen
to narys R. Savard lietuvišku pa
sveikinimu. Jis perskaitė vasario 
16 d. Kanados parlamente padary
tą pareiškimą, skatinantį Kana
dos valdžią ir toliau nepripažin
ti Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjun
gą. Po to sveikino Baltiečių fe
deracijos, latvių, estų, ukrainie
čių ir lenkų organizacijų atsto
vai. Negalėję minėjime dalyvauti 
atsiuntė sveikinimus: Kvebeko 
imigracijos min. G. Godin, Mont- 
realio miesto vykdomojo komiteto 
pirm. Y. Lamarre ir La Salle bur
mistras dr. M. Leduc.

Po sveikinimų pranešėja per
skaitė rezoliuciją, kurią visi su
sirinkusieji priėmė. R. Savard 
pažadėjo pirmadienį perduoti ją 
ministeriui pirm. P. E. Trudeau.x

Po to Montrealio lietuvių cho
ras padainavo tris dainas. Diri
gavo muz. A. Stankevičius, akom
panavo Vilija Lukoševičiūtė.

Po 10 min. pertraukos pasirodė 
Montrealio “Gintaras” su penkiais 
šokiais ir dviem dainom.

Prieš pabaigą KLB Montrealio 
apyl. pirm. Arūnas Staškevičius 
perskaitė KLB kultūros komisi
jos aktą, kuriuo “už didelį darbą 
ir lietuviško tautinio sąmonin
gumo vystymą savo aplinkoje” 
Julijai Adamonytei skiriama $200 
premija. Čia pat ta premija ir bu
vo įteikta.

Apylinkės pirmininkas padėko
jo visiems svečiams, paskaitinin
kui, meninės dalies vadovams, 
programos dalyviams bei visiems 
atsilankiusiems. Minėjimas baig
tas Tautos himnu bei vėliavų iš
nešimu. Himnams pritarė pianinu 
M. Ruffo.

Minėjimą rengė KLB Montrealio 
apylinkė.

Sol. Gina Čapkauskienė išskri
do poilsio į Bahamas, o sol. Ant.

Keblys — į Pietų Ameriką. Pasta
rasis numato koncertuoti Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas kovo 11 d. tuoj po pa
maldų ruošia pietus AV par. sa
lėje. Kviečia visus montrealie- 
čius savo atsilankymu paremti 
mokyklą.

“Pavasario” mergaičių choras 
kviečia visus atsilankyti į Užga
vėnių kaukių balių kovo 3 d., 7 
v.v., AV salėje. Bus linksma pro
grama, užgavėniniai valgiai, pre
mijuojamos kaukės.

A.a. Antanas Vilimas, 80 m. am
žiaus, mirė vasario 13 d. Palaido
tas vasario 16 d. iš AV šventovės 
Cote dės Neiges kapinėse. Liūdi 
žmona Sofija ir sūnus Jonas šu 
šeima. B.S.

Savaitraštis “Lundi” 1984.1.28 
laidoje net du puslapius pasky
rė filmų aktorei “Annjura Nau
sėda”, t.y. Nausėdaitei, žinomai 
Ann Jillian varduA

Šv. Kazimiero parapijoje. — Iš
kilmingos buvo nepriklausomy
bės šventės Mišios vasario 19 d. 
Su procesija buvo atneštos Kana
dos, Lietuvos, ateitininkų ir Kve
beko vėliavos. Už Lietuvos lais
vę žuvusiems prie altoriaus buvo 
padėtas gyvų gėlių vainikas. Pa
moksle klebonas prisiminė ken
čiančius bei kovojančius tautie
čius. Ypač graži buvo klebono 
St. Šileikos sukurta malda už Lie
tuvą. Rinkliava buvo skirta Tikin
čiosios Lietuvos šalpai. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu ir vė
liavų išnešimu. — Choristas Juo
zas ir Ona Skėriai vasario 19 d. 
atšventė 40 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

Šeštadieninės mokyklos sureng
tas Vasario 16 minėjimas įvyko 
St. Henri mokyklos salėje. Moky
toja J. Adamonytė pakvietė visus 
atsilankiusius sugiedoti Lietu
vos himną. Kun. J. Aranauskas 
kalbėjo mokiniams apie Lietuvo
je esančius vaikus ir reikalingu
mą išmokti lietuvių kalbą. Stud. 
A. Valevičius kalbėjo apie Lie
tuvą ir šv. Kazimierą; parodė 
skaidres iš įvairių Lietuvos mies
tų, laukų, sodybų, upių, pilių ir 
šventovių. Mokiniai, pradedant 
nuo mažiausių, deklamavo dienai 
pritaikytus eilėraščius, daina
vo ir šoko. Visi mokiniai buvo 
įjungti programon, kurią paruošė 
jaunos mokytojos: J. ir M. Ado
monytės, L. Staškevičius, L. Rut
kauskienė.

Sveikiname Juliją Ądamony- 
tę, laimėjusią KL Bendruomenės 
skirtą veikliam jaunimui $200 
premiją, kuri jai buvo įteikta per 
Vasario 16 minėjimą. Ji veikli 
ir sumani, visur dalyvaujanti. Be 
šeštadieninės mokyklos vedėjos 
pareigų, dar priklauso “Gintarui” 
ir par. jaunimo sekcijai, studijuo
ja McGill universitete. Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

I® I MONTREALIO LIETUVIŲ 
I j KREDITO UNIJA______

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m...............

Terminuotus indėlius: 
1 metų ...........
180-364 d.............

30-179 d.............
Trumpalaikiai indėliai 

$20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios.......
su drauda ..............

Čekių sąskaitos: ...........

9 %
DUODA 
PASKOLAS

8.5
8
7.5

%

7.25%
7 %
5 %

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI' NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

4.00 - 8.00
2.00 - 6.00

1475 De Seve
Pirm. antr. treč.................9.00-3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15 
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30- 12.30

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

IŠNUOMOJI? 3 didelius kilimais 
išklotus kambarius, virtuvę bei 
prausyklą arti Prisikėlimo šven
tovės Toronte. Skambinti Jonas 
tel. 536-3891.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.


