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Jo čia nebėra__
Yra žmonių, kurie veikia aplinką bei visuomenę tik

tai savo buvimu ir veikimu. Kol jie gyvena ir veikia, jų 
įtaka būna reikšminga, jų vardai tampa garsiais, jų žodis 
visur sekamas, klausomas, cituojamas. Visa tai pasikei
čia po jų mirties — garsūs kadaise jų varddi netrukus 
nugrimzta užmarštin, žodžiai pasidaro neaktualūs, turė
toji įtaka dingsta ir lieka tiktai. . . nykūs pelenai. Taip 
būna su pasaulinio garso žmonėmis, jaudinusiais savo 
laiku milžiniškas minias, taip būna ir su mažesnio mas
to veikėjais, kurių vardai vyravo plačiuose veiklos ba
ruose. Tai sakant prisimena garsieji mūsų laikų diktato
riai, kurių atvaizdai prieš ketvertą dešimtmečių dengė 
viešųjų pastatų, gatvių, aikščių sienas, kurių propagan
diniai raštai buvo skaitomi plačiųjų masių. Kas beliko 
iš viso to šiandieną? Tik nykus atminimas, kartais palai
komas mažų grupelių. Jų įtaka seniai dingusi, ir tautų 
gyvenimas eina visai kitais keliais, grįstais pastovesniais 
bei racionalesniais principais. Panašaus likimo sulau
kia ir mažesnio masto veikėjai. Tai galime pastebėti ir 
lietuviškajame gyvenime, kuriame garsėjo įvairūs vei
kėjai, gyvenę tiktai dienos idėjomis, skelbę vien tam me
tui aktualius šūkius.

KITAIP yra su žmonėmis, kurių veikla turi giles
nes šaknis, nesitenkina vien dienos šūkiais. Jų 
kūryba palieka tokius pėdsakus, kurie pasilie
ka ir po jų mirties. Tokiais atvejais jie veikia visuomenę 

ir savo nebuvimu, nes paliktieji pėdsakai nesiduoda 
išnešiojami vėjo, tarytum smėlis. Jų pasigenda visuo
menė, jų ilgisi, jaučia paliktą spragą, tarytum žaizdą. 
Prie tokių žmonių priklauso ir velionis kunigas profe
sorius Stasys Yla. Šių metų kovo 24 dieną sueina lygiai 
metai, kai jis staigiai buvo pašauktas ton Amerikon, iš 
kurios jau niekas nebegrįžta. Kuklus tai buvo žmogus, 
kukliai palaidotas nuošaliame Putname, kur jo kapą 
ženklina tiktai medinis kryželis. Bet už to kuklumo sly
pi didis dvasios žmogus, visą gyvenimą vengęs pirmųjų 
vietų, oficialių titulų bei ženklų. Dėl to jo didybė iškyla 
dabar, kai yra dingusi ta kuklumo danga neparodžiusi 
jo paliktąjį dvasinį lobyną. Pastarąjį sudt>rG~inui ulinis 
jo gyvenimas, daugelio stebėtas, bet neregistruotas, ir 
gausūs kūrybiniai darbai. Visa tai darė jo asmenybę pa
trauklią, svarią, turiningą. Ją ryškiai jautė mūsoji vi
suomenė ir dėl to dabar jo pasigenda, ypač jaunoji kar
ta. Jis paliko spragą tokią plačią ir gilią, kad vargu ar 
kas šiuo metu galėtų ją užpildyti. Antro tokio kunigo 
Ylos nematyti.

VELIONIES paliktasis dvasinis lobis turėtų pra
dėti savo žėrėjimą, kaip auksas, kuris žiba ir pe
lenuose. Visų pirma reikėtų atskleisti visuome
nei moralinę kunigo Ylos gyvenimo pusę, kurioje kaip 

pagrindinis tonas vyravo aukojimasis. Nuo pat jaunys
tės jisai gyveno idėjomis, pagal kurias rikiavo savo gy
venimą. O tos idėjos vedė jį pasiaukojimo keliais. Jau
nas būdamas veikė su jaunimu, jį šviesdamas, taurinda
mas, keldamas aukštyn. O ir subrendusiame amžiuje, 
net senatvėje, rūpestis jaunimu buvo pagrindinis jo sie
kis, kuriam nesigailėjo jokios aukos. Nemažiau rūpėjo 
jam ir visa lietuvių tauta bei Lietuva. Jo auka šioje sri
tyje labiausiai išryškėjo koncentracijos stovykloje Stutt- 
hofe, kur atsidūrė kaip tautos įkaitas drauge su kitais 
tautiečiais. Visa tai reikėtų atskleisti monografijoje. 
Velionis kun. Ylė rašė apie daugelį asmenų, bet ar atsi
ras žmogus, kuris rašys apie garbųjį Velionį? Monografi
jos laukia ir gausūs jo kūrybiniai darbai, kupini idėji
nės, kultūrinės, lyrinės, religinės ir asmeninės šviesos. 
Juose glūdi dar neatskleistas autorius, sudėjęs savo pa
tirtį, išmintį, mokslinį stropumą, aukos dvasią ir viso 
gyvenimo viziją. Taigi turime didį dvasinį lobį, bet pil
nas jo žėrėjimas dar nėra pasiekęs plačiosios visuome
nės. Mirties metinių proga verta apie tai pagalvoti ir ta 
linkme veikti. Jo čia nebėra, bet jo lobis tebėra ... Pr. G.

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANO TAIKOS PLANUS ARTIMUOSIUOSE 
RYTUOSE palaidojo Jordanijos karalius Huseinas dienraštyje 
“The New York Times” paskelbtame pasikalbėjime. Tai buvo 
skaudus smūgis prez. R. Reaganui, kuris praėjusią savaitę Va
šingtono žydams pasakytoje kalboje gynė planuojamą Jordani
jos apginklavimą JAV ginklais. Pasak jo, tas apginklavimas esąs 
būtinas, nes Jordanijai pavojų sudaro karingai nusiteikusi Si
rija. Ir Izraeliui, ir Jordanijai Sirija yra bendras priešas. Į savo 
taikos planus prez. R. Reaganas buvo įjungęs dalinę savivaldą 
Izraelio okupuotai vakarinei Jordano upės pakrantei Jordanijos 
kontrolėje. Buvo tikimasi, kad į derybas su Izraeliu įsijungs 
ir jas taikos linkme išjudins karalius Huseinas. Šį planą jis

ĮVYKIAI 

nuostoliai
nansinę valdžios paramą, už
sidarė. Žymiausi aeronauti
kos inžinieriai išvyko iš Ka
nados ir įsidarbino JAV avia
cijos pramonėje, kuri šiandien 
pirmauja pasaulyje. “Canad
air” bendrovės įsigijimu buvo 
tikimasi atgauti Kanados tu
rėtą svorį aviacijos pramonė
je, parūpinti darbą 4.000 mont- 
realiečių. Nedidelis $38 mili
jonų investavimas teikė daug 
vilčių ateičiai.

Įsigytoji valdinė bendrovė 
savo dėmesį nukreipė į nema
žą rinką turinčius mežesnius 
sprausminius lėktuvus, skir
tus didžiųjų institucijų vado
vaujančiam personalui. Buvo 
suprojektuotas ir pagamintas 
du variklius turintis “Challen
ger” lėktuvas, kurio projektui 
teko išleisti bilijoną dolerių. 
Deja, pirkėjų nedaug tebuvo 
susilaukta. Mat lėktuvas nebu
vo pritaikytas tolimesniems 
skrydžiams per Atlantą. Šią 
klaidą atitaisė antroji “Chal-

(Nukelta į 8-tą psl.)

KANADOS

Milijoniniai
Į pirmuosius laikraščių pus-, 

lapius vėl iškopė milžiniškus 
nuostolius nešanti valdinė 
“Canadair” bendrovė, gami
nanti lėktuvus Montrealyje. 
Ji buvo įsigyta 1976 m. iš “Ge
neral Dynamics” bendrovės už 
$38 milijonus. Kanados vyriau
sybė tada manė, kad tai geras 
pirkinys aviacijos technolo- 
giai išsaugoti. Daug kam tada 
atrodė, kad ministeris pirm. 
J. Diefenbakeris padarė klai
dą 1959 m., sustabdydamas mo
dernaus kanadiško naikintuvo 
“Arrow” gamybą Toronto “Av- 
ro” bendrovėje, kai valdžios 
parama pasiekė $400 milijonų. 
Du pagaminti naikintuvai bu
vo sunaikinti, nors buvo vil
čių, kad jie taps geriausiais 
ir greičiausiais pasaulyje, at
nešdami daug užsakymų. Galu
tiniams bandymams trūko tik 
dar neužbaigtų ruošti specia
lių variklių, tačiau ir su turi
mais silpnesniais varikliais 
buvo pasiekta gerų rezultatų. 
“Avro” bendrovė, praradusi fi-

Grįžę į Klivlandą iš kazimierinių iškilmių Romoje. Iš kairės: RAIMONDAS ir GRAŽINA KUDUKIAI, N. 
BALČIŪNIENĖ, S. KNYSTAUTIENĖ, dienraščio “Plain Dealer” korespondentė JANE SCOTT, P. KUDUKIS; 
priekyje — Raimondukas ir Aleksandra Kudukiai. Apačioje J. Balbatas įteikia 40 šv. Kazimiero medalių “Gran
dinėlei" už dalyvavimą iškilmėse Romoje. Iš kairės: J. BALBATAS, LIUDAS ir ALEKSANDRA SAGIAI, kun. G. 
KIJAUSKAS, SJ. “Grandinėlės” šokėjai . Nuotr. V. Bacevičiaus

Pasaulinio masto dėmesys Lietuvai
Šv. Kazimiero iškilmėse dalyvavo Europos kraštų vyskupų atstovai, kardinolai, diplomatiniai 
atstovai. Šv. Tėvas Jonas-Paulius II net tris kartus prabilo lietuviškai. Išeivijai atstovavo tūkstantinė 

lietuvių, niekas nebuvo išleistas iš okupuotos Lietuvos

KUN. J, STAŠKUS

Šv. Kazimiero 500 m. mirties 
sukakties iškilmės Vatikane — 
tai bene didingiausias ir įspū
dingiausias įvykis Lietuvos 
krikščionybės istorijoje po 
Lietuvos krikšto ir karaliaus 
Mindaugo vainikavimo. Tai iš
kilmės, kurias pats popiežius 
Jonas-Paulius II pasirūpino 
padaryti kuo didingesnėmis, 
kad pabrėžtų pasauliui Lietu
vos vardą bei jos teises Euro
pos tautų šeimoje. Paties po
piežiaus pageidavimu, šiai 
šventei buvo sukviesti visų 
Europos valstybių vyskupų 
konferencijų atstovai, tuo pa
brėžiant, kad Lietuva yra lygia
teisė tauta bei valstybė, pri
pažįstama ir gerbiama visų Eu
ropos tikinčiųjų tautų. Taipgi 
popiežiaus pageidavimu, buvo 
šventei sukviesti visų pasau
lio kraštų prie Šventojo Sosto 
akredituoti diplomatai. Jie 
savo dalyvavimu liudijo dides
nės pasaulio dalies valstybių 
pagarbą Lietuvai. Tokiu būdu 
Lietuvos globėjo paminėjimui 
buvo suteiktas visos Europos 
ir viso pasaulio šventės atspal
vis, kurio retai Vatikane susi
laukia kokio nors krašto šven
tė.

Į šias iškilmes buvo suvažia
vę daug lietuvių iš viso pasau
lio kraštų, tik gaila — nė vieno 
iš sovietų okupuotos Lietuvos. 
Popiežius iki paskutinės minu
tės vis dar laukė bent vieno 
vyskupo iš Lietuvos, tačiau 
pasauliui Sov. Sąjunga aiškiai 
pademonstravo, kad jos akyse 
Lietuvos nėra ir jokių teisių 
ji kaip savarankiška tauta 
neturi.

“Palaiminimų salėje”
Iškilmės Vatikane buvo pra

dėtos kovo 3 d. specialia lie
tuvių audiencija pas Šv. Tėvą. 
Apie 12 v. į “Palaiminimų sa
lę” susirinko per 1000 lietuvių: 
iš JAV buvo atvykę per 500, iš 
V. Vokietijos — per 150, iš Ka
nados — apie 150, o mažesni 
skaičiai iš įvairių kitų kraštų, 
net ir iš Australijos. Prieš po
piežiui įeinant salėn, Klivlan- 

do “Grandinėlės” tautinių šo
kių nariai, vadovaujami Ritos 
Kliorienės, pradėjo giedoti 
lietuviškas giesmes, o jiems 
pritarė visa lietuvių minia.

Prie popiežiaus audiencijų 
sosto stovėjo ir kartu su visais 
lietuviais popiežiaus laukė 
visi išeivijos lietuviai vysku
pai: vysk. Vincentas Brizgys, 
vysk. Antanas Deksnys, arkiv. 
Karolis Salatka, arkiv. Paulius 
Marcinkus ir arkiv. Jonas Bu
laitis.

Kairėje salės priekio dalyje 
buvo susispietę apie 60 lietu
vių kunigų, atvykusių su savo 
parapijiečiais iš įvairių pa
saulio šalių. Popiežiui įeinant, 
salė aidėjo nuo “Sveika Mari
ja, o Motin Dievo” giesmės gar
sų, kuriuos greitai pakeitė gar
sus plojimas ir ovacijos. Ei
damas link sosto, popiežius 
sveikinosi ir priiminėjo mal
dininkų dovanas.

Popiežiui užėmus savąjį sos
tą, visų lietuvių vardu į jį 
kreipėsi vysk. V. Brizgys, nu
rodydamas šventės svarbą, lie
tuvių pagarbą reiškiamą šv. 
Kazimierui ir lietuvių tautos 
gilų tikėjimą bei ištikimybę 
Šventajam Sostui.

Drauge su Lietuva
Popiežius Jonas-Paulius II 

tada į susirinkusius kreipėsi 
lietuviškai: “Brangūs lietu
viai”. Kalbą tęsė angliškai, 
išreikšdamas savo džiaugsmą, 
kad galįs susitikti su tokiu 
būriu lietuvių šia svarbia pro
ga, ir girdamas susirinkusius 
už jų solidarumą su broliais 
bei sesėmis Lietuvoje, negalin
čiais čia dalyvauti. Jis primi
nė, kad daugelis jų šiuo metu 
dalyvauja šv. Kazimiero iškil
mėse Vilniuje ir kvietė visus 
jungtis maldoje su jais, pra
šant šv. Kazimiero užtarimo 
Lietuvai. Prisiminęs lietuvių 
išeivių pagarbą šv. Kazimierui 
ir pavadinimą jo vardu dauge
lio išeivijos lietuviškų para
pijų bei kitų religinių insti
tucijų, jis kvietė visus lietu
vius, atmetus įvairias pasaulio 
viliones, sekti šv. Kazimiero 
pavyzdžiu. Popiežius nurodė 

krikščioniškosios šeimos svar
bą ir kvietė lietuvius likti iš
tikimais savo tikėjimui bei sa
vo tautai. Jis nurodė mūsų pa
reigas priespaudą kenčian- 
tiem broliam ir sesėm, ragino 
būti tvirtais tikėjime, jį drą
siai skelbti, kaip amžiais skel
bė ir savo krauju liudijo Lie
tuvos kankiniai.

Išeivijos lietuvius popiežius 
skatino puoselėti visus iš Lie
tuvos atsivežtus religinius bei 
kultūrinius papročius, nes juo
se glūdinti pati Lietuvos dva
sia, kuri teikia amžiais lietu
viams įkvėpimą. Lietuviai turį 
didžiuotis savo religiniais bei 
tautiniais lobiais. Išeivija to
dėl turinti ypatingai rūpintis 
savo jaunimo švietimu bei auk
lėjimu šiose srityse ir kartu su 
juo (popiežiumi) melsti pašau
kimų iš lietuvių tautos į kuni
gystę bei vienuolinį gyvenimą.

Priminęs, kad šios iškilmės 
laimingu sutapimu išpuola 
Šventaisiais Kristaus atpir
kimo sukakties metais, Šv. Tė
vas skatino lietuvius su visais, 
savo džiaugsmais bei kančio
mis jungtis Kristuje Atpirkė
juje.

Lietuviškai
Prabilęs lietuviškai, popie

žius kartojo savo mintis, ragin
damas lietuvius tvirtai gyventi 
savuoju tikėjimu, sergėti savo 
kultūrą bei papročius ir auklė
ti savąjį jaunimą toje dvasioje. 
Jis skatino visus melsti dau
giau pašaukimų į kunigus bei 
vienuolius ir savo žodį baigė, 
kviesdamas visus šv. Kazimie
ro užtarimu pasinaudoti Šven
tųjų Metų malonėmis. Pabai
gęs kalbą, kartu su visais lie
tuviais jis lietuviškai sukal
bėjo “Tėve mūsų”. Paskui kar
tu su visais lietuviais vysku
pais jis suteikė apaštališkąjį 
palaiminimą visiems susirin
kusiems, išeivijoje gyvenan
tiems ir ypač Lietuvoje dėl 
tikėjimo kovojantiems lietu
viams. Paskui jis sveikinosi 
su Lietuvos atstovu prie Šv. 
Sosto Stasiu Lozoraičiu jn., 
o “Grandinėlės” nariai pradė-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

dabar griežtai atmetė “The 
New York Times” dienrašty
je. Esą Amerika yra aiškai pa
sirinkusi Izraelį, jį remia po
litiškai ir moraliai. Karaliui 
Huseinui vakarinė Jordano pa
krantė yra Jordanijos žemė, 
okupuota Izraelio JAV para
mos dėka. Izraelitų statomiems 
kaimams lėšos ateina iš JAV. 
Pasak karaliaus Huseino, Ame
rika neturi principų ir jų vi
siškai atsisako rinkiminiais 
metais. Tokiu atveju derybos 
dėl vakarinės Jordano pakran
tės ir Gazos juostos ateities 
yra beprasmės, nieko gero ne
galinčios duoti. Sudaromas 
klaidingas įspūdis, kad prez. 
R. Reagano plano nenori pri
imti arabai, kai iš tikrųjų jį 
atmetė Izraelis. JAV kongre
se siūlomas ambasados perkė
limas iš Tel Avivo į Jeruzalę, 
norima uždėti varžtus Jorda
nijai parduodamiems gink
lams. Dėl tų varžtų, jeigu jie 
bus priimti, Jordanija turės 
atsisakyti amerikietiškų gink
lų ir juos pirkti iš kitų pasau
lio valstybių. Spėjama, kad ka
ralių Huseiną suerzino prez. 
R. Reagano atsisakymas remti 
rezoliuciją Jungtinėse Tauto
se, smerkiančią Izraelio sta
tomus kaimus okupuotoj vaka
rinėj Jordano pakrantėj. To
kie sparčiai augantys Izraeli
tų kaimai gali baigtis tos sri
ties prijungimu prie Izraelio, 
nors siūloma dalinė savivalda 
Jordanijos kontrolėje. Libano 
atšauktą sutartį su Izraeliu ka
ralius Huseinas laiko Libanui 
primesta taikos sutartimi, sto
kojusia tik to vardo.

Perkels ambasadą?
Rinkiminiais metais JAV po

litikai bando vilioti žydų kil
mės amerikiečių balsus. Tai 
liudija rezoliucija, siūlanti 
JAV ambasadą iš Tel Avivo 
perkelti į Jeruzalę. Senate ji 
susilaukė 34 rėmėjų, atstovų 
rūmuose — 180. Prieš rezoliu
ciją pasisakė prez. R. Reaga
nas ir valstybės sekr. G. Shult- 
zas. Jos priėmimas arabų tero
ristus nukreiptų prieš ameri
kiečius visame pasaulyje. Am
basados perkėlimą ypač aštriai 
kritikavo JAV ambasadorius 
Egipte N. Veliotes. Esą jis ne
gali imtis atsakomybės už 2.500 
amerikiečių saugumą Egipte. 
Jeigu rezoliucija būtų priim
ta, ambasadorius N. Veliotes 
nori perspėjimo iš anksto, kad 
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tuos amerikiečius galėtų laiku 
išvežti iš Egipto. Amerikiečių 
žudynės prasidėtų ne tik Arti
muosiuose rytuose, bet ir visa
me pasaulyje, kur tik yra ma
hometonų, nuo Filipinų iki Ni
gerijos. Izraelis Jeruzalę su
jungė 1967 m. kare, užėmęs Jor
danijai priklausiusią vakari
nę jos dalį, o savo sostine ją 
laiko nuo 1949 m. Ligšiolinės 
JAV vyriausybės pritardavo 
miesto sujungimui, bet Jeru
zalės ateitį atidėdavo dery
boms. Jungtinės Tautos, 1947 
m. padalindamos Palestiną 
tarp žydų ir arabų, Jeruzalę 
norėjo paskelbti tarptauti
niu miestu savo kontrolėje.

Antroji siena?
R. Berlyne buvo pradėta sta

tyti antroji siena, nuo pirmo
sios atitraukta apie 50 metrų, 
keliom pėdom aukštesnė už 
pirmąją. Susidarė įspūdis, 
kad komunistinis R. Vokieti
jos režimas nori visiškai su
stabdyti dar vis pasitaikantį 
gyventojų pabėgimą V. Berly
nan. Šią išvadą paneigė R. Vo
kietijos spauda. Esą toje vie
toje bus statomi gyvenamieji 
pastatai. Siena esanti reika
linga numatytoms statyboms. 
R. Berlyną atskirianti siena 
pastatyta 1961 m.

Afganistano auka
Sensacingą pranešimą apie 

Afganistane sužeistą ukrainie
tį Sašą Nemtsevą, 23-jų metų 
jaunuolį, paskelbė komjau
nimo laikraštis “Komsomols- 
kaja pravda”. Nugarkaulį pa- 
lietusios kulkos paralyžavo 
kojas. Tas karo veteranas da
bar turi važinėti invalido kė
de. Kai jis grįžo savo mieste
lin Ukrainoje, kompartijos 
biurokratai atsisakė parūpin
ti darbą, nedavė buto pirma
jame aukšte, kad į jį galėtų 
įvažiuoti ir iš jo išvažiuoti. Už 
tokį veterano traktavimą baus
mės susilaukė jo reikalus igno
ravę biurokratai. Iš pareigų 
buvo atleistas miestelio kom
partijos vadas, direktoriaus 
pavaduotojas buvusioje inva
lido darbovietėje bei keli ki
ti pareigūnai. Kai kurie netgi 
buvo išmesti iš kompartijos. 
Invalidui S. Nemtsevui ir jo 
tėvams dabar esąs parūpintas 
visas namas su automobiliu, 
buvusi darbovietė surado dar
bą, pati į namus pristatyda
ma reikiamą medžiagą.
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Pasaulinio masto dėmesys...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jo giedoti ir visa salė pritarė 
giesmei “Kaip grįžtančius na
mo paukščius”. Tada popie
žius nusifotografavo su visais 
audiencijoje dalyvavusiais lie
tuviais vyskupais ir kunigais.

Išeidamas iš salės, popiežius 
dar ilgokai šnekučiavosi su 
iš visų kraštų suplaukusiais 
lietuviais. Žmonės skirstėsi 
sužavėti ir sujaudinti.

Keturiolikos kraštų atstovai
Sekmadienį, kovo 4, lietuvių 

laukė dar didesnės iškilmės 
Šv. Petro bazilikoje. Lietu
viams pamaldose buvo paskir
tos visos pagrindinės vietos. 
Mišias su popiežiumi koncele- 
bravo 14 Europos vyskupų: 
Prancūzijos atstovas — kard. 
Francois Marty iš Paryžiaus, 
Lenkijos atstovas — arkiv. Bro
nislaw Dubrowski, einąs Len
kijos vyskupų konferencijos 
sekretoriaus pareigas, Ispa
nijos atstovas — arkiv. Elias 
Yanes iš Saragozos, Jugoslavi
jos atstovas — arkiv. Alojz 
Turk iš Belgrado, lietuvių at
stovas — išeivijos lietuvių vys
kupų dekanas vysk. Vincentas 
Brizgys, Šveicarijos atstovas
— vysk. Josef Hasler iš Sankt 
Gallen, Portugalijos atstovas
— vysk. Manuel d’Almeida Tri
nidade iš Aveiro, dabar einąs 
Portugalijos vyskupų konfe
rencijos pirmininko pareigas, 
Vengrijos atstovas — vysk. Jo- 
zsef Cserhati iš Pecs, Skandi
navijos atstovas — vysk. Hans 
L. Martenseri iš Ropenhagos, 
popiežiškos komisijos “Cor 
Unum” vicepirmininkas vysk. 
Alois Wagner, Olandijos atsto
vas — vysk. Joannes M. Gijsen 
iš Roermondo, V. Vokietijos 
atstovas — vysk. Paul W. 
Scheele iš Wuerzburgo, Airi
jos atstovas — vysk. Donald 
Brendan Murray iš Dublino ir 
Italijos atstovas — vysk. Egidio 
Caporello, einąs Italijos vysku
pų konferencijos generalinio 
sekretoriaus pareigas. Tai bu
vo, anot popiežiaus^žodžių, “su
sirinkę visų Europos K. Bend
rijų atstovai kartu su Šv. Tė
vu atšvęsti penktojo šimtmečio 
nuo šv. Kazimiero mirties”.
Kardinolai, vyskupai, lietuviai

Pirmosiose eilėse šv. Petro 
statulos padėdėje sėdėjo 17 
kardinolų ir apie 30 arkivysku
pų bei vyskupų. Jų tarpe buvo 
ir naujasis lietuviams palan
kus bei jų teises Seinuose gi
nąs Lomžos vyskupas Juliusz 
Paetz. Kitoje bazilikos pusėje 
sėdėjo visi prie Šv. Sosto akre
dituoti įvairių pasaulio valsty
bių diplomatai. Visų dėmesį 
traukė tautiniais drabužiais 
pasipuošę Klivlando tautinių 
šokių “Grandinėlės” nariai. 
Tautiniais drabužiais dar be to 
buvo pasipuošusių daugelis 
lietuvių moterų. Beveik visų 
lietuvių krūtines puošė pro
gai pagaminti specialūs dideli 
ženklai su lietuviška trispal
ve, 500 m. skaitmenimis, Ge
dimino stulpais ir įrašu “Šv. 
Kazimieras, Lietuvos globėjas, 
Roma, 1984”. Visiems buvo iš

dalintos Vatikane spausdintos 
Mišių knygelės su visais Mišių 
tekstais bei giesmėmis ir jų 
gaidomis. Knygeles puošė spal
votas viršelis su tradiciniu 
Šv. Kazimiero paveikslu, o vi
dus iliustruotas eile spalvotų 
fotografijų: šv. Kazimiero kars
to Šv. Petro ir Pauliaus šven
tovėje Vilniuje, lietuvių ko^ 
plyčios Šv. Petro bazilikoje 
Rūpintojėlio detale, Kryžiaus 
kalno Jurgaičiuose vaizdu, 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lu ir mons. Stasio Žilio ilius
truota šv. Kazimiero giesmės 
Marijai pradžia.

Giesmės ir skaitymai
Mišios buvo pradėtos “Pul

kim ant kelių” giesme, kuri 
pirmą kartą taip didingai 
skambėjo Šv. Petro baziliko
je, o jos klausėsi įvairių tautų 
bei rasių žmonės, susirinkę pa
gerbti šv. Kazimiero. Tolimes
nes Mišių giesmes lotyniškai 
giedojo Sistinos koplyčios 
choras.

Pirmąjį skaitinį iš Šv. Rašto 
Kunigų knygos lietuviškai skai
tė Šv. Kazimiero iškilmių cent
rinio komiteto pirm. Vytautas 
Volertas. Tai tekstas, raginąs 
visus būti šventais, kaip Die
vas yra šventas, ir nenešioti 
neapykantos savo broliams, 
bet gerbti visus savo tautie
čius ir juos mylėti kaip save 
patį. Psalmę lotyniškai giedo
jo šv. Kazimiero iškilmių iš
vakarėse naujai įšventintas 
Šv. Kazimiero kolegijos auklė
tinis kun. Danielius Staniškis.

Antrąjį skaitinį iš Šv. Pau
liaus laiško filipiečiams skai
tė Vatikano radijo atstovas 
Kazimieras Lozoraitis. Šis 
tekstas nurodo reikalą atsi
sakyti visko, norint laimėti 
Kristų ne savo nuopelnais, 
bet tikėjimu, kuris įgalina 
pažinti Kristų, Jo prisikėli
mą ir savąjį dalyvavimą Jo 
kančioje bei prisikėlime.

Pamokslas
Popiežius pamokslą pradėjo 

lietuvišku pasveikinimu: 
“Brangūs broliai ir sesės lie
tuviai”. Toliau jis tęsė itališ
kai, cituodamas pirmojo Mišių 
skaitinio žodžius: “Būkite 
šventi, nes aš, Viešpats, jūsų 
Dievas, esu šventas”. Esą jau 
500 metų, kai šv. Kazimieras 
savo šventumu liudija visai 
K. Bendrijai Kristaus atpirki
mą bei ženklina visiems siek
tiną ateitį. Vakar esą visa ti
kinčioji Lietuva pradėjusi 500 
m. šv. Kazimiero mirties sukak
ties iškilmes. Lietuvos vysku
pai, susirinkę prie Šventojo 
karsto Vilniuje, tas iškilmes 
oficialiai pradėję. Popiežiaus 
noras todėl šiandien esąs, kad 
ir Visuotinė Bendrija kartu su 
Romos vyskupu jungtųsi ton 
Lietuvos šventėn.

Šv. Kazimieras esąs brangus 
lietuviams kaip Gedimino ai
nis, kuris ilsisi Gedimino mies
te Vilniuje. Jis tapgi esąs bran
gus popiežiui, nes gimęs Kro
kuvoje. Jis kilęs iš garbingos 
lietuvių giminės, kuri visai 

(Nukelta į 9-tą psl.).

Su Kanados parlamento nariais Baltiečių vakare parlamento rūmuose 1984.11.22. Iš kairės: J. REID, KLB Hamil
tono apylinkės pirm. K. DEKSNYS, parlamento narė A. NICHOLSON, parlamento narys J. REID, p. DEKSNIENĖ, 
parlamentinis gynybos ministerio sekretorius dr. S. HUDECKI - Nuotr. J. V. Danio

Sovietų Sąjungos krizė
Galimi plataus masto sukrėtimai. Užtenka gyventi ilgesiu, reikia ruošti konkrečius planus 

išlaisvintos Lietuvos atvejui

Onabian &rt jfHemorialjJ 5Ub.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal,

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

J. VARČIUS

Kanados Lietuvių Fondo pa
kviestas, dr. A. ŠTROMAS 1984 m. 
kovo 4 d. Toronto Lietuvių namuo
se padarė išsamią apžvalgą apie 
Sovietų Sąjungos vidaus politikos 
problemas. Čia pateikiama jos san
trauka.

Krizės priežastys
1980 m. Sovietų Sąjungos 

valdžios sistema gavo du pir
muosius stiprius širdies smū
gius, kurie pranašauja nelabai 
gerą sveikatos stovį ir gresia 
mirtimi. Tai matyti iš dviejų 
įvykių. Pirmasis — sovietų ka
riuomenės įžengimas į Afga
nistaną, sukėlęs neigiamą pa
saulio reakciją. Antras — 1980 
m. rugpjūčio m. įvykiai Lenki
joje, kurie iššaukė “Solidaru
mo” organizaciją, sujungusią 
visą lenkų tautą į nepriklau
somą nuo komunistinės val
džios vienetą.

Sovietinės invazijos grėsmė 
neleido tai didžiulei perga
lei Lenkijoje išsirutulioti. Vi,e? 
na garsi lenkų mokslininkė 
lietuviška pavarde -Jadvyga 
Staniškis, parašė knygą “Save 
ribojanti revolūcija”, kurio
je ji analizuoja įvykius Len
kijoje ir prieina išvadą: jei 
lenkai nebūtų jautę sovietų 
armijos invazijos grėsmės, 
kuri buvo panaudota Vengri
joje, Čekoslovakijoje, — tai 
prasidėjusi revoliucija būtų 
ir pasiekusi tautos pergalę 
prieš komunistinę valdžią. 
Tik didelės grėsmės šešėlyje 
ta revoliucija buvo ribota. 
Reikalaujant Kremliaus valdo
vams, “Solidarumas” buvo su
naikintas.

Po šių įvykių sovietų vadai 
suprato, kad ateityje tokių ri
botų revoliucijų gali atsirasti 
ne tik satelistinėse valstybėse, 
bet ir pačioje Sovietų Sąjungo
je. Pagrindinė šių revoliucijų 
ar krizių priežastis yra ekono
miniai sunkumai bei politinės 
problemos valstybės viduje. 
Pavyzdžiui, Lenkijoje gamybos 
augimas pradėjo kristi 1976 m., 
o Sovietų Sąjungoje — 1972 m. 
Dar 1971-72 m. sovietai gyrėsi, 
kad jų metinis gamybos prie
auglis yra 7.5%, kuris sekan
čiais metais pradėjo kristi ir 
1982 m. buvo tik 2.5%. Tai ofi
cialūs statistikos duomenys. 
Tačiau visi gerai žino, kad šie 
oficialūs statistikos duomenys 
yra fiktyvūs. Be to, visi gerai 
žino, kad apie 30% gaminių 
dingsta transporte, kol pasie
kia vartotoją. Apie tai rašo 
ir sovietiniai laikraščiai. Vo
gimas ir nesąžiningumas, ne
tvarka ir korupcija yra pagrin
dinės šių negerovių priežastys.

Kai Andropovas perėmė 
valdžią, pirmoje eilėje jis iš
valė susisiekimo ministeri
ją, nes geležinkelių transpor
te prapuldavo ne vien vagonai, 
bet ir traukiniai su vežamais 
gaminiais. Dalis gaminių buvo 
išvagiami, kiti supūdavo va
gonuose. Dėl susisiekimo ne
tvarkos 1978-79 m. atsirado 
trūkumas elementariausių 
prekių. To laiko padėtį išreiš
kia tuo laiku pasklidęs anek
dotas, kad svogūno galva, įvy
niota į tualetinio popieriaus 
lapą, yra geriausia draugui 
gimtadienio dovana, nes nei 
svogūno nei popieriaus nebu
vo galima gauti. Aišku, ši eko
nominė padėtis Sovietų Sąjun
goje buvo daug žiauresnė negu 
Lenkijoje.

Prof. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, 
kalbėjęs Toronto Lietuvių namuo
se apie dabartinius įvykius Sov. 
Sąjungoje

Nesutarimai dėl reformų
Ekonominiai trūkumai Len

kijoje privedė prie streikų, 
nepasitenkinimų, kurie suda
rė sąlygas “Solidarumui” atsi
rasti. Sovietų vadai jau 1980 
m. Suprato: jėV niekas nebus 
daroma, nebus'gerinamos gy
venimo sąlygos, tai ‘tolis pat 
nepasitenkinimo judėjimas at
siras jų valdomoje šalyje ir 
iššauks sovietų darbininkų no
rą organizuoti nepriklauso
mas valdžiai profesines sąjun
gas.

Brežnevas tuo metu buvo pa
senęs, paliegęs ir buvo ruo
šiamasi jo pakeitimui. Valdžio
je pasireiškė nesutarimai ir 
susidarė dvi grupės. Pirmosios 
grupės vadai Andropovas, Gro- 
myka, Garbačevas siūlė vykdy
ti reformas, keisti vidaus po
litiką. Antrą grupę sudarė 
Brežnevas, Černenka ir kiti 
seneliai, kurie prieštaravo 
bet kokiom refprmom ir siekė 
išlaikyti per daugelį metų nu
sistovėjusią padėtį. Taigi so
vietų vadovybė susiskirstė į 
dvi grupes: kaitos, siekiančios 
reformų, ir nekaltos, siekian
čios išlaikyti esamą padėtį.

Reikia suprasti sovietų va
dų psichologiją. Visi šie mi
nėti vadai tikrumoje nėra ko
munistai idealistai, bet jie 
yra pragmatikai ir cinikai, ku
rių tikslas — išsilaikyti aukš
tose valdžios pozicijose ir 
naudotis užimtų pozicijų tei
kiamomis privilegijomis. Vie
nintelis tų vadų, kuris tikėjo 
komunistų. idealui, buvo 
Chruščiovas, bandęs savo ini
ciatyva daryti reformas ir keis
ti sustingusią valdymo siste
mą. Jis buvo pašalintas biu
rokratinės grupės, kuri nepri
tarė reformoms, nes norėjo 
apsaugoti savo privilegijas.

Tokios vidaus politikos pa
sekmės Sovietų Sąjungai buvo 
katastrofiškos. Sumažėjo ga
myba, išsiplėtė alkoholizmas, 
prasidėjo šalyje moralinis ir 
ekonominis nuosmukis. Tai pa
tvirtina vaikų mirtingumo sta
tistika. Paskutinių šešerių me
tų laikotarpyje Sovietų Sąjun
goje vaikų mirtingumas pasie
kė mažiausiai išsivysčiusių 
valstybių lygį.

Andropovo reformos
1980 m. reformatorių gru

pė Kremliuje pagaliau laimė
jo, kai valdžios vadovavimą 
perėmė Andropovas. Jo valdy
mo pirmomis dienomis ir mė
nesiais pasireiškė daug nau
jų iniciatyvų ir idėjų. Savo 
pirmoje kalboje jis pareiškė, 
esą reikia pertvarkyti visą eko
nominę ir politinę vidaus sis

temą, kuriai recepto neturi. 
Prasidėjo diskusijos ir nau
jų kelių jieškojimai. Laikraš
čiuose buvo rašoma apie že
mės ūkio problemas ir prieita 
išvada, kad žemė nenaudinga 
be šeimininko. Ekonominio 
instituto darbuotojai siūlė 
keisti socializmo sistemą, duo- 

'ti įmonių vadovybėms daugiau 
laisvės ir leisti pasireikšti pri
vačiai iniciatyvai.

Spaudos diskusijose buvo 
paliesti ir tautiniai klausimai. 
Andropovas bandė sulaikyti 
rusų tautos vyravimą ir ją su
lyginti su kitų respublikų tau
tomis, kurių bendras gyvento
jų skaičius susilygino su ru
sais. Brežnevo laikais buvo iš
kilęs rusiškas nacionalizmas 
ir jo vyresniškumas. Andropo
vas vykdė stiprią ataką prieš 
rusų nacionalistus, kurių da
lį suėmė, o kitus pašalino iš 
valdžios pozicijų. Laikraščiuo
se pasirodė aštrių kritiškų 
straipsnių prieš neklasinę 
pažiūrą rusų istorijoje, Ru
sijos valdžios neteisingumą 
praeityje ir buvo ryškinamos 
progresyvios tradicijos kitų 
tautų istorijoje. Buvo paneig
ta vyravusi pažiūra, kad tik 
rusų tauta davė pagrindą ko
munistinei pažangai.

Andropovas reformas pradė
jo nuo valstybinės discipli
nos sustiprinimo visose gyve
nimo srityse. Tai palietė ne 
tik darbo drausmę įmonėse, 
įstaigose, bet ir visus piliečius. 
Šis drausmės ir tvarkos prin
cipas ypač buvo nukreiptas 
prieš disidentus, kurie laiko
mi aršiausiais drausmės prie
šais. Jiems sunaikinti buvo 
panaudotos dvi priemonės. 
Disidentai kritikai, nepaklus
nūs tvarkai ir drausmei, buvo 
suimti, nubausti ir uždaryti 
kalėjimuose. Taip atsitiko su 
kunigais Svarinsku ir Tamke- 
vičium Lietuvoje. Nuosaikieji 
disidentai buvo įjungti į ko
munistinės valdžios sistemą, 
kurioje jiems leista pasireikš
ti ir veikti šios sistemos rė
muose. Šiuo metodu buvo nai
kinami rusų nacionalistai, 
kurie Brežnevo laikais buvo 
toleruojami. Šiuo atveju And
ropovo idėja buvo patenkinti 
nerusiškų tautų atstovų rei
kalavimus sistemos ribose ir 
tuo būdu sunaikinti tautinių 
disidentų veiklą.

Andropovas sustabdė žydų 
emigraciją, nes ją laikė disi- 
dentizmu, sovietinės tvarkos 
pažeidimu. Jo iniciatyva buvo 
sudaryti antisionistiniai ko
mitetai, kurie aiškino, kad žy
dų diskriminacija panaikinta 
ir ragino visus žydus negalvo
ti apie emigraciją Izraelin. 
Šie komitetai siekė integruoti 
žydus, kaip ir disidentus, į 
disciplinos sistemą. Tie, ku
rie bandė emigruoti, buvo su
imami ir baudžiami.

Andropovas savo reformo
mis siekė konsolidacijos, tvar
kos visuomenėje, kuri būtų pil
noje valdžios kontrolėje, nors 
ir platesnėje funkcinėje plot
mėje, ir kartu sunaikinti visa 
tai, kas yra už sovietinės sis
temos ribų.

Andropovo bejėgiškumas
Andropovas, perėmęs val

džią suprato, kad su tais kad
rais, dar likusiais nuo Stali
no laikų, negalės pasiekti savo 
tikslų. Buvo svarbu išspręsti 
kadrų problemą, pašalinti se
nus pareigūnus, kurie nesuge- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

PADĖKA
1984 m. vasario 4 d. staigiai mirė

a. a. VLADAS KAŽEMĖKAS

Nuoširdžiai dėkojame gerb. klebonui kun. J. Liaubai už 
maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias ir apeigas kapinėse.

Liekame dėkingi karsto nešėjams, giminėms, draugams, 
visiems atsilankiusiems į laidotuvių namus ir palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą. Dėkojame už šv. Mišių aukas, 
puikias gėles, pareikštas užuojautas žodžiu ar raštu.

Mūsų padėka A. V. Paulioniams už gražų giedojimą šv. 
Mišiose, A. Gataveckienei už paruoštus pusryčius ir mie
loms ponioms už skanius pyragus.

Liūdinti Kažemėkų šeima

Mielas Tomuk, tie metai be tavęs 
buvo mums pilni liūdesio

AfA
TOMAS PRAKAPAS
1983. III. 24 - 1984. III. 24

Pranešame draugams, bi
čiuliams bei pažįstamiems, 
kad už mūsų brangaus sū
nelio TOMUKO'vėlę bus at
našaujamos metinės Mišios 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėje kovo 24, šeštadienį, 
11 v. ryto. Visi kviečiami 
dalyvauti ir pasimelsti už 
jo vėlę.

Nuliūdę tėvai, 
sesutė ir broliukas

Brangiam vyrui ir tėvui

AfA
LIUDVIKUI BORUSUI

netikėtai į amžiną poilsį iškeliavus, žmoną sesę šaulę 
MARIJĄ, sūnų ALGĮ, dukras — ROMĄ su vyru ir 
DANĄ, brolį FELIKSĄ Lietuvoje, visus gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

Mielam bičiuliui
AfA

LIUDUI BORUSUI
įyiJžiii
tnc. i

staiga mirus,
giliai užjaučiame žmoną MARYTĘ, sūnų ALGĮ, 
dukras — DANUTĘ, ROMUTĘ su vyru ir kartu 

liūdime -

F. L. Cipšrių šeima 
B. D. Mačių šeima 
J. J. Kamaičių šeima

B. B. Venclovų šeima
P. E. Lukavičių šeima
P. T. Kareckų šeima

Brangiam broliui

AfA 
JONUI BALSUI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame PETRUI BALSUI 
ir jo šeimai -

J. A. Dainorai
S. V. Gudaičiai
J. Gudinskas
A. M. Gverzdžiai
S. F. Janušoniai

P. O. Meškauskai
A. V. Paulioniai
S. M. Šetkai
J. P. Škeivelai
P. K. Šukiai

' o >'ZK
furniture

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* jvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
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137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro
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PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Griežti laikraščio žodžiai

Sovietų Sąjungos krizė
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

bėjo dirbti ir tik vedė intrigas 
centriniame aparate. Juos rei
kėjo pakeisti naujais žmonė
mis, kurie tam darbui buvo 
tinkami savo patyrimu ir išsi
lavinimu.

Šiam tikslui pasiekti And
ropovas paskelbė kovą su ko
rupcija. Tai buvo labai pavo
jingas iššūkis senesniems vir
šininkams, kurie buvo įsivėlę 
į korupciją. Paskelbimas ko
vos su korupcija palietė ir 
aukštus centrinės valdžios 
pareigūnus. Šis Andropovo 
planas- priminė stalinistinį 
planą, kai Stalinas išvalė vi
są partinį aparatą, nužudė po
rą milijonų komunistų parti
jos vadovaujančių narių ir 
apie 6-7 milijonus uždarė ka
lėjimuose bei koncentracijos 
lageriuose.

Čia ir suklupo Andropovas, 
nes palietė pagrindinį nege
rovių skaudulį, kurį sudarė 
aukštieji partijos centro pa
reigūnai, korupciniaj viršį- 
ninkai. Čia ir atsirado krizė, 
nes jis jau neturėjo jėgų šiuos
senuosius kadrus pakeisti. 
Pačioje valdžios viršūnėje 
buvo sutarta neleisti jam vyk
dyti šį planą.

Andropovas dėl ligos liko 
izoliuotas ir nuo 1983 m. vasa
rio viskas sustingo. Laikraš
čiai jau daugiau nerašė apie 
reformas, ir sovietinis reži
mas grįžo į senąsias Brežnevo 
laikų valdžios vėžes.

Andropovas buvo nepajė
gus vykdyti naujas reformas, 
nes Brežnevo laikais centri
nio komunistų partijos komi
teto struktūra pasikeitė. Po 
revoliucijos Leninas, Stali
nas ir Chruščiovas, kaip ge
neraliniai partijos sekreto
riai, buvo absoliutiniai val
dovai. Tai buvo autokratinė 
sistema. Brežnevo laikais ši 
sistema pakeista oligarchine, 
nes nutarimai buvo vykdomi 
gavus visų centrinio komiteto 
narių pritarimą. To nesuprato 
Andropovas, pradėjęs vykdyti 
reformas, kurioms nepritarė

Vieni rašalu, kiti - krauju
Parašai po pareiškimais, protestuojančiais prieš dviejų kunigų 

suėmimų. Apie tai rašo “LKB Kronika” 61 numeryje

Nuteisus kun. Alfonsą SVA
RINSKĄ ir suėmus kun. Sigitą 
TAMKEVIČIŲ, Lietuvos tikin
tieji pradėjo rinkti parašus 
po pareiškimais-protestais, 
adresuotais KP CK generali
niam sekretoriui Jurijui AND
ROPOVUI bei generaliniam 
prokurorui, reikalaudami iš
laisvinti neteisingai suimtus 
kunigus. Kad pareiškimų-pro- 
testų tekstai su parašais pa
siektų adresatus ir nebūtų su
laikyti dar Lietuvoje, KGB 
būstinėje, tikintieji dalimis 
juos vežė į Maskvą ir užregis
truotus palikdavo priimama
jame kambaryje.

Po pareiškimų-protestų teks
tais dėl kunigų išlaisvinimo 
pasirašė 123.000 tikinčiųjų, 
iš kurių 22 pasirašė krauju. 
Būtų pasirašę dar daugiau 
tikinčiųjų, jei ateistai nebū
tų ėmęsi represinių priemo
nių, kad tik sutrukdytų para
šų rinkimą. Lietuvos bedie
viai bauginimais bandė įsa
kinėti, kad net kunigai draus

Černenkos vadovaujama grupė.
Černenkos stagnacijos 

politika
Černenka, dešinioji Brež

nevo ranka, buvo stipriausias 
Andropovo reformų priešinin
kas. Pasinaudodamas nepagy
doma Andropovo liga, jis su 
savo grupe 1983 m. vasario m. 
faktiųai perėmė vadovavimą 
ir, Andropovui mirus, Černen
ka be jokių sunkumų užėmė 
Sovietų Sąjungos vadovo po
ziciją. Visi Andropovo rėmė
jai prisitaikė prie naujos pa
dėties ir įsijungė į Brežnevo 
laikų valdžios sistemą. Gro
myka liko užsienio reikalų mi- 
nisteriu, o Ustinovas — gyny
bos ministeriu.

Paskutinis valdžios pasikei
timas Kremliuje yra iš esmės 
tam tikras susumavimas to, kas 
prasidėjo 1980 m., kai atsira
do pirmieji krizės ženklai, iš
ryškinę skirtingas pažiūras 
sprendžiant ekonomines ir po
litines problemas. Laimėjo 
Černenka, atsukęs ratus į se
nąsias vėžes. Reformos buvo 
sustabdytos ir pamirštos. Vyk
doma stagnacinė politika.

Rusų tautos nacionalizmas, 
autoritetas ir jos vyresnišku
mas vėl keliamas bei garbina
mas, kaip ir anksčiau. Anti
semitizmas ir žydų diskrimi
nacija vėl sustiprėjo. Visi ban
dymai inkorporuoti disidentus 
į sistemą panaikinti. Tai reiš
kia, kad sugrįžus senam stag- 
nacinės sistemos režimui, pra
sidės vėl stipresnė disidentų 
veikla. Aišku, naujas Krem
liaus valdovas nejieškos nau
jų kelių problemoms išspręsti, 
kurios nuolat didės.

Išvados
Šiuo metu stabilizuojanti 

sovietinio režimo atmosfera 
atrodo labai tyli ir rami. Ta
čiau iš esmės ta tyla yra artė
jančios audros reiškinys. Yra 
pagrindo manyti, kad netoli
moje ateityje Sovietų Sąjun
goje vyks dideli sukrėtimai. 
Jokių pakeitimų dabartinėje 
vidaus politikoje nebus da-

tų tikintiesiems pasirašinėti 
po pareiškimų tekstais. Žmo
nes, renkančius parašus, sau
gumiečiai, vartodami fizinę 
jėgą, gaudė, grūdo į mašinas 
ir vežė į milicijos skyrius. Ten 
baugino, grasino, atiminėjo 
parašus bei tekstus, baudė 
50 rub. administracinėmis bau
domis. Per lietuviškos tele
vizijos laidas liaudis buvo bau
ginama, jog parašų rinkėjai 
gali būti nubausti kalėjimu. 
Ne viename rajone pasirašiu
sius po pareiškimais asmenis 
Saugumo darbuotojai tardė, 
vertė pasirašyti po jų duoda
mais neaiškiais tekstais.

Prie pareiškimų-protestų, 
kurie buvo vežami į Maskvą, 
buvo pridėti pareiškimai ge
neraliniam prokurorui ir 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininkui, kuriuos 
Lietuvos tikinčiųjų vardu pa
sirašė Aldona ŠUKYTĖ, Albi
na ŽEMAITYTĖ, Alfonsas 
BUMBULIS ir Juozas KAZA- 
LUPSKAS. 

romą. Jei sovietiniai vadovai 
to ir norėtų, negalėtų, nes ne
turi nei jėgų, nei pasiryžimo. 
Reiškia, jei bus pasikeitimas, 
tai jis turės būti išprovokuo
tas netikėtų jėgų ir sprogimų, 
kurie nebus valdžios kontro
liuojami. Toks kritiškas mo
mentas gali privesti prie labai 
didelių pakeitimų Sovietų Są
jungoje.

Tie įvykiai tą mūsų išsvajo
tą ir laukiamą laisvę Lietuvoje 
gali pakelti konkrečion plot
mėn. Tai reiškia, kad mūsų 
visų lietuvių patriotų sieki
mai gali būti realizuoti. Šian
dien jau laikas ne tik galvoti 
apie pasiruošimą, bet ir numa
tyti konkrečiai, ką praktiškai 
reikės daryti, jeigu staiga ta 
krizė atsiras Sovietijoje, kad 
jos proga panaudotume visas 
priemones išgelbėti Lietuvą 
iš svetimųjų vergijos. Šiandien 
reikia pamiršti nostalgiją, ku
ria mes gyvename 40 metų. 
Atėjo laikas ruošti konkretų 
ateities Lietuvos išlaisvini
mo planą.

Yra nukentėjusių kanadiečių, gyvenančių 

bei dirbančių bendruomenėse, kur nedarbas yra 
chroniškas.

Kanados vyriausybės įdarbinimo bei 

imigracijos ministerija kasmet skiria daugiau kaip 
milijoną dolerių, kad darbininkai visoje Kanadoje 
galėtų pasinaudoti specialybių kursais ir tuo būdu 
pagerinti įsidarbinimo galimybes. Asmenys, 
lankantys tokius nemokamus specialybių kursus, 
taip pat gali gauti nedarbo draudos pašalpas arba 
kursų priedus. Kiti, kurie atlieka apmokymą 
darbe, ir toliau gaus reguliarius atlyginimus. Jų 
darbdaviui bus atlyginta už išlaidas, padarytas 
apmokymo metu.

Federacinės vyriausybės $1.2 bilijono vertės 

specialybių programa teikia viltį ir galimybę

Švedijos vyriausybė 1940 m. 
vasarą pripažino trijų Baltijos 
valstybių prijungimą prie Sov. 
Sąjungos, įsakydama perduoti 
jai pasiuntinybių raktus. Po 
karo, išduodama pusantro šim
to baltiečių karių, pripažini
mo politiką dar kartą patvir
tino. Vis dėlto didelė dalis 
švedų iki šiandien griežtai 
smerkia sovietinį smurtą ry
tinėje Baltijos pusėje. Tai 
patvirtina švedų liberalinės 
linkmės dienraščio “Gefle Dag- 
blad” redakcinis straipsnis, 
išspausdintas vasario 2 d. Ja
me rašoma:

“Trys Švedijos kaimyninės 
valstybės — Estija, Latvija ir 
Lietuva jau ilgą laiką kenčia 
rusų okupaciją. Grasi komunis
tinė junta Maskvoje engia šim
tus milijonų žmonių įvairiuose 
kraštuose. Kultūringose Rytų 
Europos šalyse mindžiojamos 
ir neigiamos pagrindinės žmo
gaus teisės. Ir tiktai todėl, 
kad pasenusių Kremliaus val
dovų klika mėgina valdyti pa
gal Markso ir Lenino mokymus.

Turime skirti ypatingą dė
mesį Baltijos tautoms. Daž
nėja pranešimai apie perse
kiojimus ir groteskinius teis
mus. Šios tautos — mūsų arti
mos kaimynės. Kai jos buvo 
laisvos, Švedija palaikė su jo
mis glaudžius santykius. Tūks
tančiai baltiečių pabėgėlių ir 
jų vaikų šiandien yra Švedijos 
piliečiai.

Švedija turi kuo veikiausiai 
tautų teisės ir žmoniškumo 
vardu reikalauti laisvės šioms 
tautoms. Tautinės laisvės ir 
laisvų demokratinių rinkimų. 
Anuometinė Švedijos vyriau
sybė padarė didelę klaidą, 
pirmoji po hitlerinės Vokie
tijos pripažindama sovietinę 
Baltijos valstybių okupaciją. 
Dabar jau nebėra nė vieno tų 
švedų politikų, padariusių 
minėtą klaidą. Šiandieniniai 
politikai laisvi kitaip nu
spręsti. Reikalauti laisvės 
baltiečiams tuo pačiu pagrin
du, kaip ir visais kitais atve
jais, kai Švedija Jungtinėse 
Tautose or kitais būdais už
taria mažas tautas prieš di
džiąsias galybes, laikydamasi 
visų tautų apsisprendimo tei
sės principo.

Kur galite išmokti naujų 
specialybių ir tai visai 

nemokamai?
įsidarbinti tiems, kurie dėl specialybių stokos 
negalėjo gauti gero atlyginimo.

J ei norite daugiau informacijų apie šią ir kitas 
Kanados vyriausybės programas, kurios gali būti 
jums naudingos, užpildykite čia spausdinamą 
atkarpą ir išsiųskite.

■ Government Gouvemement
■ ot Canada du Canada

Employment & Immigration 

“KANADOJE - 
niekur kitur”

Canada

Kokie tipai valdo Kremliu
je, parodo Gromyka, kuris ne
seniai lankėsi Stockholme ir 
kalbėjosi su Palme. Vos Gro
myka grįžo į savo smurtinio 
režimo koridorius, niekingais 
kaltinimais buvo apdrabstytas 
mūsų šalyje gerbiamas social
demokratas. TASSas apšmei
žė 84-rių metų Bruną Kalninį, 
latvių socialdemokratų vado
vą Švedijoje ir socialistų in
ternacionalo garbės pirminin
ką. Kalninis šiandien yra vie
nintelis gyvas valstybininkas 
iš tų, kurie 1918 m. paskelbė 
Latvijos nepriklausomybę. Jis 
buvo kalintas rusų ir vokie
čių. Visa savo būtybe ir visais 
savo darbais Brunas Kalninis 
stovi už demokratiją ir teisin
gumą. Švedija neturi jokio pa
grindo tylėti, kai diktatūriniai 
kraugeriai puola Kalninį.

Atsakykime: Gromyka ne
mandagiai išnaudojo švedų 
vaišingumą — sugrįžęs nesu- 
kliudė nešvaraus puolimo 
prieš gerą žmogų, kuris tapo 
Švedijos piliečiu dėl to, kad
bolševikai išprievartavo jo 
kilmės kraštą. Jų psichologi
nis karas, kaip povandeninių 
laivų įsibrovimai ir šnipinė
jimas šiaurės valstybėse, ne
turi įbauginti mus tylėti. Ar 
švedų socialdemokratai turės 
pakankamai drąsos vienbal
siai ginti savo vienmintį Kal
ninį ir pasakyti Gromykai ir 
kitiems Kremliaus pakvaišė
liams, kad čia, savo krašte, 
mes aukštai vertinam tiesą ir 
demokratiją? Švedai viliasi, 
kad Baltijos tautos veikiai at
gaus savo laisvę. Rusai, pali
kite Pabaltijį! Jums nėra ten 
ko veikti”.

Savo griežtu tonu šis straips
nis nėra būdingas nei švedų 
spaudai, nei juo labiau vyriau
sybei, tačiau neabejotinai at
spindi plačių visuomenės 
sluoksnių nuotaikas, kurios 
buvo ir yra palankios Balti
jos tautų laisvės siekimams.

A. Lembergas

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — 
atsiųskite dar jų neskaitančių 
adresus.* Jie gatis keletą numerių 
nemokamai.
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Ši rodyklė rodo kelelį, vedantį į vietą Lenkijos Pšėelnike, kur stovi 
Dariaus-Girėno paminklas. Prie šio kelelio Lenkijos lietuviai planuoja 
pastatyti lentą su informaciniu įrašu keturiom kalbom apie Dariaus-Girė
no skrydį ir jų paminklą. Tuo būdu paminklas būtų plačiau žinomas

Ar Lietuva nerusinama ?
Ištrauka iš pogrindinės “Ausros” 36 numerio

Minėdami tokį garbingą 
“Aušros” jubiliejų, mintimis 
nuklydę į anuos tolimus sun
kius ir tamsius laikus . . . su
drebame: mūsiškiai tokie pa
našūs į juos! Kai kurie mūsų 
dienų įvykiai yra tiesiog anų 
istorinių faktų kopijos, kar
tais tik dar baisesnės ir žiau
resnės. Tas pats okupantas, 
tik pakeitęs spalvą. Dar labiau 
sužvėrėjęs. Tokios pačios, tik 
“modernizuotos”, “patobulin
tos” priespaudos priemonės. 
Dar baisesnis pavergimas ir 
beteisiškumas. Kėsinamasi į 
tas pačias vertybes, bet dides
ne jėga, platesniu užmoju ir 
rafinuočiau. Apsidairykime, 
palyginkime — pamatysime 
baisias analogijas.

Savo laiku buvo užsimota 
lietuvius paversti rusais. O 
šiandien ar atsisakyta rusi
nimo? Tai daroma gudriai ir 
užmaskuotai: lietuvių kalba 
pamažu stumiama iš daugelio 
gyvenimo sričių. Į jos vietą 
kišama rusų kalba, pradedant 
vaikų darželiais ir baigiant 
aukštosiomis mokyklomis. 
Jau penkerių metų vaikas tu
ri laužyti liežuvį svetimais žo
džiais (kai dar jo gimtosios 
kalbos įgūdžiai nesusiformą- 
vę). Lietuvis mokslininkas net 
lituanistinę disertaciją pri
valo rašyti rusų kalba. O kiek
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dokumentacijos, kiek įstaigų 
raštų rašoma jau tik rusiškai! 
Kiek “meilės” rusų kalbai skie
pijama mokyklose, kai lietu-
vių kalbos mokymas tikrai ap
gailėtinas.

Lietuviška kultūra! Ar jai 
leidžiama laisvai ir savaran
kiškai augti? Ar gali be Mask
vos valdovų ar jų statytinių 
žinios ir sutikimo susikurti 
kultūrinė draugija, būti sukur
tas filmas, išleista mokslinė 
knyga, įkurtas teatras, vykdo
mi moksliniai tyrimai? Jau 
vien okupanto peršama ideolo
gija, būtinybė viską vertinti 
tik iš marksizmo pozicijų už
deda geležinius varžtus kiek
vienam kultūriniam savaran
kiškumui.

O tautos istorija! Kas iš jos 
padaryta?! Kuo ji virto? Rusų 
istorijos priedėliu, “įrodan
čiu”, kad visa, kas tik gera pa
sitaikė mūsų praeityje, buvo 
nesavanaudiška rusų tautos 
dovana . . . Kiek šiandien apie 
savo tautos praeitį gali suži
noti jaunuolis iš vadovėlių, 
parašytų pagal okupanto nuro
dymus? Tai šlykštus paspjau- 
dymas ant lietuvių tautos ir 
jos praeities!

Tikėjimas, Bažnyčia. Prieš 
ją nukreiptos priemonės tie
siog nurašytos iš Murovjovo 
Koriko ir jo įpėdinių archyvų, 
dar kai kuo papildant. Tuo
met draudė statyti kryžius. Ir 
dabar pastatytus negailestin
gai griauna. Tuomet neleido 
remontuoti bažnyčių. Dabar 
jas uždarinėja, paverčia san
dėliais if ateizmo muziejais. 
Tuomet stengėsi likviduoti vie
nuolynus. Dabar jie visiškai 
išdraskyti. Tuomet varžė ir 
trukdė dvasininkų darbą. Da
bar prieš kunigus nukreiptos 
visos ateistinės valdžios prie
monės, pradedant teismais ir 
įstatymais, baigiant banditų 
ir žmogžudžių pagalba. Daug 
kunigų tuomet pabuvojo caro 
kalėjimuose ir tremtyje. Da
bar dar daugiau dvasininkų 
yra perėję Gulagą. Tada steng
tasi įpiršti stačiatikybę. Dabar 
visomis priemonėmis brukama 
valstybinė religija — ateizmas. 
Trėmimai į Sibirą, rusai kolo
nistai Lietuvoje, rusiška tvar
ka ir moralė, girtuokliavimas, 
kyšininkavimas, vagystės, biu
rokratiškumas ... ir kiek dar 
daug kitų panašių analogijų, 
tartum baisių šmėklų, grįžtan
čių iš praeities ir vėl apnin
kančių lietuvio kūną ir sie
lą .. .

Tauta, neturinti politinės 
laisvės, visuomet yra mažes
niame ar didesniame pavojuje. 
Pavojus ypač didelis, kai ma
ža tauta atsiduria didelės ir 
agresyvios valstybės valdžio
je. O tokia padėtis buvo anuo
met, tokia padėtis yra ir da
bar. Tais laikais stengtasi nu
marinti miegančią tautą, da
bar norima nužudyti tautos sie
lą! Vyksta fizinis ir dvasinis 
tautos genocidas.

XIX š. mokslininkai buvo su
sirūpinę išgelbėti mirštančios 
tautos palikimą. Dabar pati 
tauta turi susirūpinti išlik
ti gyva! Niekas neįstengs nu
marinti tautos, jei ji ryžtingai 
stos į kovą už savo gyvybę, eg
zistenciją ir laisvę. Tik reikia 
suprasti pavojų ir drąsiai, 
ryžtingai imtis konkrečių ko
vos priemonių.

Mokytis iš praeities! Neatsi
žadėti tuomet gintų ir dabar 
gintinų vertybių. O “Aušros” 
pavyzdys kaip tik yra pamo
kantis ir padrąsinantis!

P. Auronis
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® PAVERGTOJE TE.VYffiJE
SVEČIAS IŠ VILNIAUS

1983 m. gruodžio mėnesį su 
“Sovietų Sąjungos-K a n a d o s” 
draugijos delegacija Kanadoje 
lankėsi Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto prorektorius 
prof. Gediminas Marčiukaitis, 
vadovaujantis Lietuvos moksli
nių-techninių draugijų respubli
kinei tarybai. Savo įspūdžius 
paskelbė straipsnyje “Kur plau
kia rūstūs karo debesys?” vil
niškės “Tiesos” š. m. vasario 
28 d. laidoje, po savo pavarde 
pridėdamas prierašą; “Torontas 
—Vilnius”. Komunistinės orga
nizacijos atstovams labiausiai 
rūpėjo maskvinės “taikos” gar
sinimas, kanadiečių opozicija 
prieš branduolinius JAV gink
lus. G. Marčiukaitis betgi ne
užmiršo ir Kanados lietuvių, 
gerokai padidindamas jų skai
čių. Straipsnį jis pradeda pasta
bomis: “Iš 24 milijonų Kanados 
gyventojų — 40 tūkstančių lie
tuvių, įvairiais likimo keliais 
atsidūrusių šioje tolimoje ša
lyje. Įvairiai susiklostė jų gy
venimas. Vieni atvirai reiškia 
didelę simpatiją mums — Tary
bų šalies piliečiams ir nebijo 
to, kiti — taip pat, bet prašo nie
kam apie tai nesakyti, treti jau
čia pagiežą viskam, kas pažangu. 
Žinoma, su tokiais nemalonu ir 
bendrauti . . .” Pats G. Marčiu
kaitis, nutylėdamas pavardę, 
teigia, kad vienas Kanados lie
tuvis jam pareiškė: “Tai žmonės 
be sąžinės. Jiems nieko nėra 
šventa”.

NEUŽMIRŠO PAGIRTI
G. Marčiukaitis neužmiršo pa

girti Maskvos bei jos suktos po
litikos garbintojų: “Nemaža mū
sų tėvynainių yra aktyvūs drau
gijos “Kanada—TSRS” nariai. 
Įdomu buvo susitikti Vankuve
ryje su aktyvistais — P. Grin- 
kum,- V. Makarevičium ir kitais, 
kurie dirba didelį darbą kartu 
su kitais kanadiečiais, kovoja 
už taikos išsaugojimą, prieš 
JAV kišimąsi į kitų tautų gyve
nimą. Jie negaili nei jėgų, nei 
laiko, ruošdami įvairius leidi
nius, susitikimus. Tokių žmonių 
teko sutikti Montrealyje ir To
ronte. Vienas jaunas lietuvių 
kilmės profesorius Toronte 
mums kalbėjo: ‘Mes čia užaugo
me, mokėmės, bet tėvų^emė li
ko mums kaip meilė tėvams’. Jis 
lankęsis tėvų žemėje, ji jam pa
liko gerą įspūdį, pasitaikius 
progai, dar apsilankys. ‘Kad 
tik nebūtų karo’, — pasakė, baig
damas' mintį ...” Viešėdamas 
Montrealio McGill universite
te, G. Marčiukaitis tik puse lū
pų prasitaria, kad “jame dirba 
ir keletas lietuvių kilmės pro
fesorių”. Tik tiek, nors tai tur
būt įdomiausia žinia tautiečiams 
Lietuvoje. Paminėjo ir lietuvius 
inžinierius iš neigiamosios pu
sės: “Kanadoje nėra savarankiš
kų visuomeninių inžinierių ir 
mokslininkų draugijų ir organi
zacijų, o veikia tik amerikie
tiškųjų (JAV) skyriai. Kanados 
lietuviai inžinieriai ir moksli
ninkai dėl nesutarimo tarp ‘se
nųjų’ ir ‘naujųjų’ negali subur
ti bent kiek veiklesnių skyrių”.

LAIDOTUVIŲ PROBLEMOS
Plungėje gyvenantis Česlovas 

Radvilavičius vasario 23 d. “Tie

11 DIENŲ
Gegužės 15

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

LIETUVOJE 
Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27 

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

VIENOS SAVAITĖS r\‘ Gegužės 21 Rugsėjo 10
Liepos 10 Spalio 2

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

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

nas giminėms Lietuvoje
• 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

soje” atskleidžia kai kurias lai
dotuvių problemas. Paslaugas 
laidotuvėms dabar teikia bui
tinio gyventojų aptarnavimo 
apeigų skyriai, kurių veikla 
ne visada galima džiaugtis. Č. 
Radvilavičiui ne taip seniai 
teko rūpintis vienišos senutės 
Onos Radvilaitės laidotuvė
mis. Velionės palaikus iš ligo
ninės jis parvežė į jos namelį 
Telšių rajono Tryškių mieste
lyje. Telefonu paprašė Telšių 
buitinio gyventojų aptarnavi
mo skyrių sausio 23 d. 11 v.r. at
siųsti mašiną palaikams į kapi
nes nuvežti. Atsakymas buvo ne
tikėtas: “Moteriškas balsas ra
gelyje pareiškė, kad mašina iš
nuomojama, tačiau dar reikia 
imti ir dūdų orkestrą. Bandžiau 
aiškinti, kad velionė yra prašiusi 
artimųjų, kad būtų laidojama be 
muzikos. Tačiau ritualinių pa
slaugų darbuotoja buvo neper
kalbama. Norėjau išsiaiškinti su 
kombinato direktoriumi, bet jo 
darbo telefonas neatsakė. Tuo
met surinkau kombinato vyriau
siojo inžinieriaus numerį. Išdės
čiau savo bėdas, tačiau vyriau
siosios inžinierės atsakymas bu
vo gana trumpas ir aiškus — be 
dūdorių mašinos nenuomoja- 
me. .Č. Radvilavičius nu-,, 
ėjo pas Tryškių sovchozo direk
torių Joną Zaleckį. Pastarasis, 
išklausęs jį, visiškai nepažįsta
mą žmogų, liepė pasiųsti sov
chozo mašiną prie velionės Rad
vilaitės namelio. Ji buvo palai
dota be dūdorių orkestro. Ne be 
reikalo buitinių paslaugų sky
riai yra vadinami kombinatais: 
jų darbuotojai tikrai kombinuo
ja, prie laidotuvėms skirto au
tomobilio pridėdami ir dūdo- 
rius, kad tik gautų daugiau rub
lių už paslaugas.

VASARIO PERKŪNIJA
Vyr. sinoptikės Elenos Tylie

nės pranešimu, vasario 7 d. vil
niečius nustebino išgirsta per
kūnija, o vasario 8 d. ji buvo gir
dima ir pajūryje. Žiemos per
kūnijos pajūryje būna kasmet, 
kartais, ir ne vieną kartą, bet ry
tinėje Lietuvos dalyje žiemos 
perkūnijų vidutiniškai susilau
kiama tik vieną kartą kas 3-6 me
tai. Vilniuje perkūnija paste
bėta ir pernai, tik ne vasario, 
o sausio 8 d. Žiemos perkūnijos 

‘■yEa 'susijusios su greitai iš va
karų slenkančiais ciklonais. Š. 
m. vasario 7 d. Lietuvą užplūdo 
šiltas jūrinis oras, formavosi 
galingi debesys, gausiai snigo. 
Vilniuje vėjo gūsiai siekė iki 
25 metrų per sekundę, kai kur 
išlaužė medžių.

MENO MOKYKLA
Naujajame Klaipėdos rajone 

darbą pradėjo neseniai pastaty
ta vidurinė meno mokykla, tu
rinti ir bendrabutį mokiniams. 
Jos fortepijono, pučiamųjų inst
rumentų, chorinio dirigavimo 
skyriuose mokosi 115 berniukų. 
Iš aplinkinių pamario rajonų at
vykę moksleiviai kaups žinias 
klasėse, gyvens kartu bendrabu
tyje. Bus įsteigtas ir dailės sky
rius. Jaunieji chorvedžiai ir mu
zikantai ateityje papildys Vil
niaus konservatorijos fakultetus 
Klaipėdoje. Tokia vidurinė me
no mokykla su bendrabučiu yra 
trečioji Lietuvoje. V. Kst.

Simon Travel
nauju pavadinimu

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19

Dr. JUOZAS SUNGAILA, pasakęs 
pagrindinę kalbą Vasario 16 iš
kilmėje Ročesteryje

Rochester, N.Y.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 66 m. sukaktis bu
vo iškilmingai paminėta Vasario 
19 d. Burmistras Thomas Ryan pri
ėmė vasario 16 d. gausią lietuvių 
delegaciją savo rūmuose ir pa
skelbė tą dieną Lietuvių diena, 
kviesdamas visus šio miesto gy
ventojus sveikinti lietuvių pastan
gas kovoje už Lietuvos laisvę. De
legacijai vadovavo ALTos sk. pirm. 
J. Jurkus. Vaizdai iš priėmimo bu
vo perduoti per televiziją vakare 
11 v.

Vasario 19 d. sukaktis buvo pa
minėta per lietuvių radijo pus
valandį 9 v.r. Gerai paruoštą pro
gramą perdavė radijo klubo pirm. 
Vitolis Litvinas.
■ 11 v. buvo Mišios už žuvusius 
ir gyvus Lietuvos laisvės kovoto
jus bei Sibiro tremtinius, kurių 
metu giliai patriotinį pamokslą 
pasakė klebonas kun. Justinas 
Vaškys. Pamaldų metu giedojo 
L.B-nės choras, vad. Jono Ado
maičio. Vargonais grojo muz. R. 
Obalis. Žuvušiems dėl laisvės at
minti Beethoveno kantatą sugie
dojo sol. B. Čypienė, Vyt. Žmui- 
dzinas ir Andrius Cieminis. Vi
sos ■ lietuvių organizacijos daly
vavo su savo vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas įvyko 3 v. 
p.p. Šv. Jurgio par. salėje. Vado
vavo dr. VI. Lelis, ALTos sk. gar
bės pirmininkas. Įnešus Gudyno 
posto legionieriams vėliavas, bu
vo sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Prasmingą maldą su
kalbėjo kun. J. Vaškys. Dr. VI. Le
lis po savo įžanginės kalbos pa
kvietė latvių bendruomenės pirm. 
Valdį Auzans pasveikinti susirin
kusius. Nuoširdus lietuvių drau
gas kongresmanas Frank Horton, 
negalėjęs atvykti, atsiuntė laiš
ką. Po svečių pristatymo Audra 
Alksninytė perskaitė- burmistro 
raštą.

Pagrindinis kalbėtojas dr. Juo
zas Sungaila iš Toronto savo turi
ningoje kalboje ryškiai nušvietė 
Lietuvos padėtį ir lietuvių pastan
gas išlikti, bolševikams okupavus 
Lietuvą. Mūsų pareiga išlaikyti 
tautinę sąmonę, kad ateities kar
tos galėtų kalbėti už Lietuvos 
lasivę. Likiminė mūsų kova tik 
prasideda. Tikėjimas veda į pri
sikėlimą.

Rezoliuciją Amerikos vyriausy
bei ir Jung. Tautoms perskaitė 
Aušra Lėlytė.

Meninę dalį pasigėrėtinai atli
ko sol. Jūratė Veblaitytė-Licht- 
field. Ji padainavo 5 liaudies dai
nas, sukurtas Juozo Gruodžio. Jai 
akompanavo Joseph Krauss. Vaiz
dus iš minėjimo salėje parodė te
levizija per 13-tą kanalą 11 v. va
karo ir pirmadienio rytą.

Aukų surinkta salėje $3225. Pa
gal aukotojų valią padalinta: AL- 
Tui — 1700, VLIKui — $1210, L. 
B-nei — $315. Aukos renkamos ir 
toliau. Didžiausią auką davė Ali
na Žurienė — $1000 VLIKui. J.J.

Sol. JŪRATĖ VEBLAITYTĖ- 
LICHTFIELD Vasario 16 progra
moje Ročesteryje

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

® HAMILTON^ O LIETUVIAI PASAULYJE
KAZIUKO MUGĖ įvyks kovo 25, 

sekmadienį, po 9 v.r. pamaldų, 
Jaunimo centre. Šiais kazimieri- 
niais metais mugė bus paįvairin
ta šv. Kazimiero skyriumi. Bus 
įvairios loterijos, laimės šulinys, 
įvairūs žaidimai, lietuviški val
giai, skanėstai. Rengia ir visus 
kviečia atsilankyti “Širvintos” ir 
“Nemuno” tuntų skautai.

PRIEŠVELYKINĮ LAIMĖS RATA 
rengia žūklautojų ir medžiotojų 
klubas Giedraitis balandžio 7, šeš
tadienį, lietuvių parapijos salėje. 
Pradžia — 19 v. Įdomūs laimėjimai 
ir pasivaišinimai. Kviečiami visi.

Valdyba
LIETUVIŠKAI RADIJO PRO

GRAMAI “Gintariniai aidai” š. m. 
sausio 13 d. suėjo penkeri metai. 
Ji įsteigta stud. E. Stungevičiaus. 
Pradžioje stotis buvo girdima 
tiktai McMasterio un-to ribose,* 
o dabar — 20 km spinduliu. Išlai
koma un-to administracijos ir 
studentų unijos. Lietuviška pro
grama gali pasinaudoti nemoka
mai visos organizacijos. Šios pro
gramos vedėju pradžioje buvo E. 
Stungevičius, vėliau įsijungė A. 
Pleinytė, D. Pajarskaitė, A. Ra
šymas, E. Labuckas. Šiuo metu 
klausytojai girdi šiuos pranešė- 
jusr A. Pleinytę, E. Labucką, D. 
Enskaitienę, L. Stungevičienę. 
Programa transliuojama kas sek
madienį 2 v.p.p. iš stoties CFMU 
FM 93,3.

Penkerių metų sukakčiai pami
nėti balandžio 8, sekmadienį, 5 
v.p.p., Jaunimo centre rengiama 
koncertinė popietė su vaišėmis. 
Programoje — sol. S. Žiemelytė, 
sol. A. Pakalniškytė, muz. J. Go- 
vėdas ir “Gintarinių aidų” bend
radarbiai. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Pagerbdami velionį L. Borusą, 
paaukojo “Gintariniams aidams” 
$10 Deksnių šeima; prisiminda
ma velionį J. Mikšį, paaukojo “GA” 
$30 A. Mikšienė. L. S.

CHORISTĖ STASĖ JANKAUS
KIENĖ po sėkmingos operacijos 
sveiksta namie.

NESENIAI PALAIDOJOM VI. 
Kažemėką, G. Jasevičių, o dabar 
Liudą Borusą. Visi trys mirė ne- 
sirgę — širdis staigiai sustojo tar
navus. L. Borusas tik prieš du mė
nesius buvo išėjęs į pensiją po 35 
metų darbo plieno įmonėje. Mirė 
Floridoje kovo 7 d. Palaidotas ko
vo 12 d. lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje, dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių. i'i

RAMONA ŠI LYTAU Y TE netoli 
Londono ant'4bl kė'lid'tūrėjo'aūtd- 
mobilio nelaimę. Kito automobi
lio iš šono pastumtas jos vairuo
jamas automobilis prarado kont
rolę ir apsivertė. Ramona buvo 
nuvežta į ligoninę, bet patikrinus 
paleista namo. Tėvai Antanas su 
Birute laimingi, kad duktė išliko 
taip mažai sužeista, nors auto
mobilis sužalotas nepataisomai.

MOTIEJUS JONIKAS atšventė 
savo 60-tį, savo namuose draugų 
tarpe ir su žmona Danute išvyko 
mėnesiui į Floridą.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BAS turi apie 100 narių ir yra vie
nas veikliųjų organizacijų. Kas 
mėnesį daromi susirinkimai su 
programėle ir kavute. Susirinki
muose daug klausimų gvildena
ma ryšium su lietuvių pensinin
kų namais “Rambynas”, kurie jau 
yra baigti ir nuomojami.

Įvedu šildymo ir vėsinimo' 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas" A 
atstovas) (ne

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuosenamuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................... 6% nekiln. turto pask............ 10’/.%
santaupas............................7’/2% asmenines paskolas..... 12'/?%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas..........................7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.............9'/2% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............... 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo..............9'/«% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius................... 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

Suderinti pensininkų klubo 
veiklai su pensininkų namo “Ram
bynas” planais balandžio 5. ket
virtadienį, 2 v.p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje šaukiamas spe
cialus klubo narių susirinkimas, 
kuri.ame bus pateikti naujai sure
daguoti klubo įstatai.

Klubas jau šiais metais surengė 
išvyką į ledo karnavalą “Ice 
capade” Kičenėryje. Pernai klu
bas surengė net 12 išvykų. Š. m. 
rudenį sueis 10 metų Hamiltono 
lietuvių pensininkų klubui. Ruo
šiamasi šią sukaktį deramai pa
minėti. Kor.

A. a. MOKYTOJO JONO MIK
ŠIO mirties metinių proga, 'kovo 
10 d. Aušros Vartų šventovėje 
iškilmingas giedotines Mišias at
našavo prel. J. Tadarauskas ir pa
rapijos klebonas kun. Liauba, 
OFM. Pastarasis pamoksle pri
minė, kad šviesi mirusiojo asme
nybė paliko visam laikui gilų dva
sinį pėdsaką visoje išeivijoje, 
ypač Hamiltono bendruomenėje. 
Prie vargonų giedojo solistai V. 
ir A. Paulioniai — solo ir duetais.

Po pamaldų mirusiojo našlė 
suruošė Jaunimo Centre pietus, 
kurių pradžioje įvyko trumpa aka
deminė dalis. Prel. J. Tadaraus
kas prisiminė bendrą darbą stei
giant Hamiltono lietuvių koloniją 
ir mokyklą. Mokyt. A. Rinkūnas iš
kėlė didelį velionies patriotizmą 
ir nepalaužiamą ryžtą bei pasiau
kojimą Hamiltono mokyklai ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenei,, 
kartu prisimindamas ir bendrą 
darbą lietuvių švietimo srityje. 
Šiaulių kuopos vadas P. Kanopa 
suminėjo Hamiltono lietuvių or
ganizacijas. kuriose a. a. velionis 
buvo kaip valdybų narys arba pir
mininkas. B. Stungevičienė, de
šimtį metų dirbusi su velioniu 
Hamiltono Vysk. Valančiaus mo
kykloje, prisiminė J. Mikšį kaip 
visad jautrų ir nepavargstantį ve
dėją, su kuriuo malonu buvo dirbti.

Pabaigos žodyje našlė mokyt. 
Ant. Mikšienė (Grajauskaitė) 
jautriu žodžiu padėkojo visiems 
šio renginio dalyviams. A. R.

St. Catharines, Ont.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

valstybės atstatymo 66 metų su
kaktis paminėta vasario 23, sek
madienį, iškilmingomis pamal
domis, specialiu pamokslu ir gėlių 
padėjimu prie Laisvės paminklo.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE
NA IR ŠVENTO KAZIMIERO SU
KAKTIS atšvęsta kovo 4 d. Alto
rius buvo papuoštas originaliu 
Šventojo atvaizdu, tautiniais raš
tais bei gėlėmis. Giedojo solistai 
V. A. Paulioniai. Dalyvavo orga
nizacijų vėliavos bei gausus tau
tiečių būrys, nors visa Niagaros 
sritis tebebuvo padengta rekordi
nio storio sniego danga. Religinei 
Lietuvos šalpai surinkta apie 
$1,200.

PAMALDOS KANADIEČIAMS 
įvyko vasario 26 d. katedroje už 
sovietų persekiojamą Lietuvą. 
Ta proga katedros biuletenyje bu
vo įdėtas priminimas, kad šv. Ka
zimieras yra Lietuvos globėjas 
ir kad šiemet švenčiama 500 me
tų sukaktis nuo Šventojo mirties. 
Įdėta speciali malda už kenčian
čią lietuvių tautą.

KANADOS KARIŲ VETERANŲ 
SUSIRINKIMAS įvyko vasario 23 
d. “Royal Canadian Legion” salė
je. Buvo pranešta, kad istorinėse 
vasaros iškilmėse dalyvaus ir keli 
tūkstančiai amerikiečių - karių, 
apsirengusių istorinėm unifor
mom. Kelių tautybių, jų tarpe ir 
lietuvių, atsargos karių organiza
cijos kviečiamos prisidėti prie 
iškilmių su savomis programomis. 
Šių metų ramovėnų pirmininkui J. 
Šarapnickui laikinai negaluojant, 
jam susirinkime atstovavo valdy
bos narys Jonas Skeivalas, ne kar
tą pasižymėjęs taikliojo šaudymo 
varžybose. Kor.

JA Valstybės
Jungtinis baltiečių komite

tas Vašingtone ir šią vasarą pa
rūpins darbo trims lietuvių, lat
vių ir estų studentams. Už vasa
ros darbą jie gaus po $1.500 ir 
apmokėtas kelionės išlaidas. 
Vašingtone jiems teks 
palaikyti ryšius su JAV kongre
so ir valdžios įstaigomis. Kan
didatai turi būti ne jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus, gerai mo
kėti savo tautybės ir anglų kal
bas, galintys naudotis automo
biliu Vašingtone. Pirmenybė 
bus teikiama studijuojantiems 
politinius mokslus, žurnalizmą, 
Sovietų Sąjungos politiką. No
rintys tokį vasaros darbą gauti 
lietuviai studentai ar studentės 
iki kovo 30 d. turi kreiptis į Ame
rikos lietuvių tarybą, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. (312)778-6900.

Lituanistinė K. Donelaičio var
do mokykla Čikagoje, vadovau
jama Juliaus Širkos, savo sidab
rinę veiklos sukaktį paminės ko
vo 31 d. Jaunimo centre. Mokyk
la gyveniman yra išleidusi 474 
abiturientus. Iš tikrųjų tai yra 
dvi mokyklos — aukštensnioji ir 
žemesnioji. Šiais mokslo metais 
aukštesnioji mokykla turi 84 
moksleivius, žemesnioji — 115. 
Jas šiemet baigs 20 abiturien
tų. Metinės mokyklų išlaidos 
siekia $26.000. Maždaug pusę 
šios sumos — apie $14.000 pa
dengia mokslapinigiai, apie 
$4.000 surenkama mokyklos ren
giniais, o $8.000 tenka sutelk
ti aukomis ir JAV LB švietimo 
tarybos parama. Pernai jos dėka 
buvo gauta $4.000 iš Lietuvių 
fondo. Sidabrinė sukaktis bus 
paminėta akademine dalimi, 
vicedirektorės Danutės Bindo- 
kienės parašytu vaizdeliu “Šių 
dienų pasaka”, kurį režisuoja 
Gražina Sturonienė.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos visuomenininko pre
miją paskirs vertintojų komisi
ja: dr. J. Meškauskas, G. Meilu- 
vienė, B. Polikaitis, adv. R. Do- 
manskis ir dr. P. Kisielius. Pre
mijos mecenatas — kun. dr. J. 
Prunskis. Kandidatus premijai 
reikia pasiūlyti iki balandžio 
1 d. dr. J. Meškauskui, 6623 So. 
Francisco Ave., Chicago, IL 
60629.

Brazilija
Halina Mošihskienė yra pa

kviesta dėstyti lietuvių kalbos 
kultūros kursą viename didžiau
sių Brazilijos universitetų — 
Pontificia universidade catoli- 
ca, kuriame studijuoja 40.000 
studentų. Tai vienintelis toks 
lietuvių kalbos kursas visoje P. 
Amerikoje. Jis gautas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pastan
gomis, pradėtas kovo 17 d. Kur
sas pradedančių ir pažengusių 
grupėms dėstomas šeštadie
niais, 9 v.r. - 12 v. Semestre nu
matytos 45 paskaitos. Iš kurso 
lankytojų reikalaujama gimnazi
jos lygio pažymėjimo. Registruo
jantis reikia įmokėti 10.000 kru- 
zeirų (8 JAV doleriai), kurso vi
duryje — vėl 10.000. Informaci
jas teikia A. Petraitis tel. 63-3286 
arba J. Tatarūnas tel. 63-7344 va
karais. A. Ml.

Australija
Vasario 16 minėjimus suren

gė visos didžiosios bei didesnės 
lietuvių kolonijos, daugiausia 
pasitenkindamos savais daly
viais, paskaitininkais, meni
nės programos atlikėjais, ALB 
apylinkių pirmininkų įvadi
niais žodžiais. Tai jau seniai 
nustovėjusi rutina. Dviejų iš
imčių tesusilaukta Melburne ir 
Sydnėjuje. Melburno lietuvių 
namuose vasario 17 d. vakarą, 
dvi dienas prieš oficialų minė
jimą, buvo surengtas priėmi
mas australų visuomenės atsto
vams, susilaukęs apie 100 daly
vių. Juos visus pūsveikino ALB 
apylinkės pirm. dr. Jonas Kun- 
ca, paiūlydamas tostą už Austra
liją ir karalienę Elzbietą. Kal
bėtojų eilėse buvo arkiv. dr, F. 
Little, liberalų partijos atsto
vas Ken Aldredas, sveikinęs opo
zicijos vado A. Peacocko vardu. 
Priėmiman atsilankė: senatoriai 
D. Hamer ir B. Skeggs, Melbur
no burmistras K. Chamberlain, 
ukrainiečių vysk. I. Prasko, liu
teronų atstovas kun. Juers, Lat
vijos konsulas E. Delins, Pa
vergtų tautų pirm. dr. Elek, Vik
torijos valstijos darbiečių par
tijos vadovas J. Rigley, Austra
lijos karių veteranų vicepirm. 
I. Carrol, tautinės Kinijos at
stovas M. Fox bei kiti žymūs 
asmenys. Sydnėjaus lietuvių na
muose panašų priėmimą nepri
klausomybės švenčių proga kar
tu surengė lietuviai ir estai. Čia 
įvadinį žodį tarė estų bendruo-

• menės pirmininkė T. Krol-Simul, 
nušviesdama abiejų tautų šven
tės reikšmę. Kalbėjo Australi
jos parlamento narys dr. Klug- 

man, atstovavęs ministeriui 
pirm. B. Hawke, senatorius 
Baum — opozicijos vado A. Pea
cocko atstovas, keli vietinės 
valstijos atstovai, Baltiečių ta
rybos pirm. J. Ritenis. Oficia
lią dalį užbaigė ALB Sydnėjaus 
apylinkės pirm. dr. A. Mauragis.

Britanija
Šv. Kazimiero 500 mirties me

tų sukaktis kovo 4 d. paminėta 
Londone, Westminsterio kated
roje, susilaukus apie 1000 daly
vių. Sukakčiai skirtas Mišias 
koncelebravo Vatikano pronun- 
cijus Britanijai arkiv. B. Hei- 
mas, vysk. D. Konstantas ir vysk. 
P. Casey, 20 kunigų bei kitų aukš
tų dvasiškių. Jautrų pamokslą 
sakė katedros viceklebonas P. 
O’Donoghue, pagrindinį dėmesį 
skyręs ne šv. Kazimierui, bet pa
čiai Lietuvai, jos laisvės kovoms, 
dabartinei sovietinei priespau
dai, įkalintiems kunigams, “Kro
nikos” leidėjams, apie tautos 
kančias informuojantiems pa
saulį. Įtakos šiam pamokslui 
turėjo anksčiau surengtas Va
sario 16 minėjimas, kur vice- 
kleboną P. O’Donoghue ypač su
jaudino lietuviškų koplytėlių 
bei Rūpintojėlių nuotraukos. 
Mišiose giedojo Londono lietu
vių choras, sustiprintas iš Not- 
tinghamo atvykusios “Gintaro” 
choristų grupės, diriguojamas 
J. Černio. Kalbėjo aktorė Živilė 
Šlekytė-Roche ir Andrius Juras. 
Pronuncijui arkiv. B. Heimui 
buvo įteiktas šv. Kazimiero pa
veikslas ir disertacinė kun. dr. 
P. Dauknio knyga apie Katalikų 
Bendrijos kovą prieš religijos 
persekiojimą sovietų okupuoto
je Lietuvoje.

Italija
Popiežius Jonas-Paulius II 

pasiuntė telegramą Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirm, 
vysk. Liudui Poviloniui, kurio
je jis džiaugėsi, kad Lietuvos 
vyskupai šv. Kazimiero 500 me
tų mirties minėjimą kovo 4, sek
madienį, pradės Mišiomis Vil
niuje prie Lietuvos globėjo kars
to. Reikšdamas Katalikų Bendri
jos solidarumą su tikinčiaisiais 
Lietuvoje, Jonas-Paulius II pri
minė, kad tie patys gilūs jaus
mai bus pareikšti tą pačią die
ną ir Šv. Petro bazilikoje, kur 
jis atnašaus Mišias su Europos 
vyskupų atstovais, ypatingų.\bū- 
du jungdamasis mintimis su ti
kinčiaisiais lietuviais, kuriems 
bus skirtos jo mintys ir žodžiai. 
Šia telegrama popiežius Jonas- 
Paulius II pasiuntė ypatingą 
apaštalinį savo palaiminimą 
Lietuvos vyskupams, visiems ti
kintiesiems, pamaldų dalyviams 
prie šv. Kazimiero karsto.

Vokietija
Centrinį Vasario 16 minėjimą 

VLB krašto valdyba surengė va
sario 18 d. Hiutenfelde. Jis pra
dėtas pamaldomis vietinėje ne
didelėje katalikų šventovėje. 
Pamaldas laikė kun. A. Bernato
nis, pamokslą pasakė ev. kun. 
Fr. Skėrys. Akademinė dalis 
įvyko Vasario 16 gimnazijos pa
talpose. Įvadinį žodį tarus V. 
Bartusevičiui, paskaitą skaitė 
iš Šveicarijos atvykęs Lietuvos, 
diplomatinės tarnybos narys dr. 
Albertas Gerutis. Kadangi minė
jime dalyvavo keli parlamenta
rai, nemažai vietinės valdžios 
atstovų, kitataučių Lietuvos bi
čiulių, paskaita buvo skaitoma 
vokiečių kalba. Dalyvių eilėse 
buvo ir lietuvių, atvykusių iš 
tolimesnių V. Vokietijos vieto
vių. Dr. A. Gerutis glaustai pa
lietė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą 1918 m., laisvės 
kovas. Taipgi priminė kokiomis 
aplinkybėmis ta laisvė buvo pra
rasta — slaptu Sovietų Sąjungos 
ir nacių Vokietijos suokalbiu, 
kuris Lietuvai atnešė dabartinę 
sovietų vergiją. Lietuvių tauta 
betgi nepalūžo. Tai liudija gau
sumu pavyzdžio neturinti po
grindžio spauda, atskleidžianti 
pasauliui sovietų vykdomą rusi
nimo politiką, religinių, tauti
nių ir žmogaus teisių pažeidi
mus. Išeivijos lietuviai mintimis 
jungiasi su laisvės siekiančiais 
tautiečiais tėvynėje, savo veik
la prisidėdami prie dviveidės 
Maskvos politikos demaskavimo. 
Meninę programą atliko Vasa
rio 16 moksleiviai — choras, 
mergaičių kvartetas, orkestrė- 

. lis, tautinių šokių grupė. Mi
nėjimo metu gauta džiugi žinia, 
kad berniukų bendrabučio staty
ba jau yra užtikrinta atitinka
mų vokiečių įstaigų finansine 
parama. Tos paskirtos stambios 
sumos betgi nepakaks, reikės 
lėšų ir iš pačių lietuvių. Atro
do, statybą bus galima pradėti 
dar šį rudenį. Pagrindinio re
monto laukia ir senoji pilis, 
kurioje dabar gyvena berniu
kai. Artimiausiu laiku ji susi
lauks naujo stogo.



AtA 
JUOZUI BARYSUI 

mirus,
žmoną BIRUTĘ, dukterį ALDONĄ, sūnų VIKTORĄ 

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -
Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

A|A 
LIUDUI BORUSUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną MARIJĄ, dukras — ROMĄ su vyru, DANĄ, 
sūnų ALGĮ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

Krikšto sūnus Danielius 
Elytė ir Bronė Rukšėnai
Birutė ir Feliksas Ankudavičiai

AfA 
LIUDUI BORUSUI 

staigiai mirus,
jo žmoną MARIJĄ, dukras — ROMĄ ir DANĄ, sūnų 

ALGĮ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

KLB Šalpos Fondo
Hamiltono skyriaus komitetas

Lietuva Kanados parlamente
KLB visuomeninių reikalų 

komisijos atstovas Otavoje 
kreipėsi į keletą senatorių 
ir parlamento narių, kad Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 66 metų sukaktis bū
tų paminėta vasario 16 d. par
lamente ir senate posėdžių me
tu.

Parlamente tai padarė Jesse 
P. Flis (Parkdale-Toronto at
stovas). J. P. Flis pareiškė, 
kad tą dieną sukanka 66 metai 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo ir kad ši die
na plačiai minima Kanadoje, 
JAV-se ir Europos kraštuose 
(žiur. jo kalbos tekstą “TŽ” 
1984 m. 9 nr.).

Senate ilgesnį pareiškimą 
padarė sen. dr, Stanley Hai- 
daszj. buvęs daugiakultūrių 
reikalų ministeris. Esą lietu
vių kilmės kanadiečiai, kaip 
ir lietuviai visame pasaulyje, 
mini nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo sukaktį. Tai svarbi 
sukaktis Lietuvos istorijoje, 
kuri pasižymi giliu patriotiz
mu, kultūra, heroiškomis ko
vomis prieš kryžiuočių ordino 
veržimąsi ir vėliau krikščio
nybės išlaikymu. 1386 m., kai 
Lietuvos teritorija siekė nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, 
didysis Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila vedė lenkų karalaitę 
Jadvygą Anjou, ir abu kraštai 
sudarė sandraugą formaliai 
patvirtintą 1569 m. Abu kraš
tai egzistavo kaip dvi savaran
kiškos valstybės su atskiromis 
kalbomis, kariuomenėmis, kul
tūromis ir tradicijomis. Vė
liau Lietuva (kaip ir Lenkija) 
buvo užimtos caristinės Rusi
jos. Tiktai 1918 m. Lietuva at
gavo nepriklausomybę ir jos 
valstybinis gyvenimas visose 
srityse klestėjo. Deja, laisvė 
truko tik 21 metus.

Vakarų valstybės ir Kanada 
greitai pripažino “de jure” 
atsikūrusias Baltijos valsty
bes ir niekada nesutiko pripa
žinti sovietinės jų okupacijos 
1940 m. birželio mėnesį.

Šiandien Lietuva yra Sovie
tų Sąjungos pavergta, ir jos 
žmonės kovoja dėl pagrindi
nių žmogaus teisių bei laisvės. 
Tos teisės yra garantuotos 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių charta bei Helsinkio de
klaracija, kuriuos pasirašė 
Sovietų Sąjunga, beveik visi 
Europos kraštai, Kanada ir 
JAV.

“Lietuvos nepriklausomybė. 
66 metų sukakties proga šian
dien reiškiame pagarbą žmo
gaus teisių aktyvistams Lie
tuvoje ir visiems lietuviams, 
kurie siekia sugrąžinti tikrą 
laisvę bei demokratinę san
tvarką”.

Senatoriaus Haidasz ir par
lamento nario Flis pareiški
mai buvo įrašyti į oficialius 
senato ir atstovų rūmų leidi
nius.

Parlamento narys Laverne 
Lewycky, NDP partijos atsto
vas daugiakultūriams reika
lams, 1984 m. vasario 16 d. pa
skelbė specialų pareiškimą. 
Jame rašoma, kad ši diena Ka-

Kanados parlamento narys JESSE 
FLIS, padaręs įsidėmėtiną pareiš
kimą vasario 16 dieną parlamente 
Lietuvos nepriklausomybės reikalu 

Nuotr. J. V. Danio

nados lietuviams yra ypatin
gai svarbi, nes tai 66 metų su
kaktis nuo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Pabrėžė 
Kanados lietuvių, žmogaus tei
sių gynėjų Lietuvoje pastan
gas kartu su Katalikų Bendri
ja tęsti kovą už laisvę ir demo
kratiją pagal Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių deklaraciją.

Lietuva nėra pamiršta — jos 
garbės konsulas yra pripažįs
tamas ir įrašytas Kanados vy
riausybės diplomatų sąraše. 
Kanados oficialių kalbų komi
sija savo “Pasaulio kalbų že
mėlapyje” patvirtina lietuviš
kai kalbančią grupę Kanadoje 
bei jos vietą pasaulyje. Kana
dos Lietuvių Bendruomenė 
stengiasi išlaikyti savo tauti
nį ir kultūrinį paveldėjimą Ka
nadoje, tuo praturtindama vi
sos Kanados kultūrines tradi
cijas. Jų (lietuvių) pasiryžimas 
laikytis laisvės, demokrati
jos ir žmogaus teisių principų 
yra nuolatinis priminimas ka
nadiečiams didelės tų verty
bių svarbos.

Taip pat vasario 22 d. La
verne Lewycky padarė trum
pesnį pranešimą parlamento 
posėdyje XII-jo Baltiečių va
karo parlamento rūmuose pro
ga. Tą vakarą 35 parlamenta
rams globojant, rengė Kana
dos Baltiečių Federacija.

Parlamento narys Michael 
Wilson taip pat kalbėjo apie 
lietuvius, latvius ir estus ir 
priminė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tragišką laisvės ne
tekimą bei tų tautų žmonių 
nepriklausomybės, laisvės 
troškimą ir kovą už jas (žiūr. 
įo kalbos tekstą “TŽ” 1984 m.

0 nr.).
Sen. S. Haidasz iniciatyva 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
garbės konsulai buvo parla
mento pirmininko Lloyd Fran
cis pristatyti posėdžiaujan
tiems parlamento nariams. Se
nato pirmininkas Maurice Riel 
konsulus pristatė posėdžiau
jantiems senatoriams, pasiū
lius senatoriams Rheal Belisle 
ir Paul Yuzyk.

Visi tie pareiškimai buvo 
įrašyti į oficialius senato ir 
atstovų rūmų leidinius.

KLB-VRK/jvd

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo minėjimas įvyko 
kovo 3 d. 7 v.v., lenkų salėje, Del
hi, Ont. Minėjimą rengė KLB Del
hi apyl. valdyba. Jį pradėjo apy
linkės pirm. Jonas Lukšys, kvies
damas visus sugiedoti “O Canada”. 
Po kun. L. Kemėšio invokacijos J. 
Lukšys tarė atidaromąjį žodį, 
kviesdamas pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę.

KLJS-gos pirm. Sigita Bersėnai- 
tė apibūdino tos jaunimo orga
nizacijos dabartinę veiklą ir rū
pesčius ryšium su kazimieriniais 
metais. Kadangi šiais metais Ka
nadoje lankysis Šv. Tėvas, Jonas- 
Paulius II ta proga ruošia petici
ją, kuri bus įteikta jam su Kana
dos lietuvių parašais dėl lietu
vių kunigų A. Svarinsko, S. Tam- 
kevičiaus ir kitų politinių kali
nių išlaisvinimo iš sovietinių ka
lėjimų. Peticijos parašams rink
ti lapai yra palikti apylinkės val
dybos žinioje. Ateinančiais sek
madieniais apylinkės gyventojai 
prašomi po pamaldų užeiti parapi
jos salėn ir pasirašyti.

Lietuviškai nekalbantiems šven
tės dalyviams R. Lukšys anglų 
kalba padarė trumpą pranešimą 
apie KLB veiklą ir priminė šiek 
tiek Lietuvos istorijos. Oficia
lioji dalis baigta Tautos himnu.

Meninėje dalyje Toronto “Gin
taras” vadovaujant Giedrei Pau- 
lionienei ir pritariant solistui 
R. Paulioniui, visus maloniai nu
teikė padainuodami daug gražių 
dainų. Kai kurias teko kartoti. 
Pasilinksminimui muziką parū
pino J. Adomaitis iš Toronto.

Ponia A. Čiuprinskienė savo 
ginitadienio proga “Gintarui” 
paaukojo $50. Dėkingi gintarie- 
čiai jai vėliau sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Apylinkės valdyba dėkinga mo
terims, kurios atnešė daug kepi
nių užkandžiams, ir toms, kurios 
tvarkė užkandžių stalus bei pa
tarnavo svečiams. Ji taip pat dė
kinga paaukojusiems laimikius 
loterijai. Tai žymiai padidino 
rengėjų pajamas, kurios padės 
išvengti nuostolių. Apyl. valdy
ba pagaliau dėkoja visiems atsi
lankiusiems, kurių buvo daugiau 
negu tikėtasi, ypač tiems, kurie 
savo darbu ir aukomis prisidė
jo prie Lietuvos nepriklausomy
bės šventės iškilmių. Apyl. valdyba

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ mū
sų parapijoj įvyko kovo 4 d. Iškil
mingos pamaldos mūsų šventovėje 
buvo 7 v.v. Jas laikė Londono vysk. 
J. M. Sherlock, koncelebruojant 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui kun. L. Kemešiui, “TŽ” red. 
kun. Pr. Gaidai, kun. L. Januškai, 
OFM, ir kitiems apylinkes .kuni
gams. Kun. L. Kemėšis Mišių me
tu padėkojo vyskupui ūž dėmesį 
lietuviams ir už aplankymą Šv. 

’ Kazimiero parapijos. Šv. Rašto 
ištraukas skaitė K. Lukošius, ti
kinčiųjų maldavimus — A. Rata- 
vičienė. Aukas atnešė E. Jakubi- 
lienė ir O. Treigienė, rinkliavą 
atliko P. Augaitis ir J. Strodoms- 
kis. Giedojo parapijos choras, 
vąrgonavo V. Garnelienė. Vysku
pas savo pamoksle pasidžiaugė, 
kad šioje apylinkėje pirmą kar
tą gavęs progą susitikti su lietu
viais. Atrodo, jis yra labai gerai 
informuotas ir daug žino apie ti
kinčiųjų padėtį Lietuvoje. Savo 
maldose dažnai prisimenąs tikin
čiuosius Lietuvoje. Kun. Pr. Gai
da savo pamoksle apibūdino šv. 
Kazimiero reikšmę Lietuvai kaip 
moralinio švyturio.

Po pamaldų parapijiečiai rin
kosi parapijos salėn, kur vysku
pas įsimaišė parapijiečių tarpan, 
su daugeliu pasisveikino ir trum
pai pasikalbėjo. Po to buvo kuk
lios vaišės. Apylinkės moterys 
prinešė daug kepinių ir rūpes
tingai paruošė vaišių stalą.

Vaišių metu parapijos komi
teto pirm. P. Augaitis padėkojo 
vyskupui už atvykimą, dėmesį 
mūsų parapijai ir aplamai lie
tuviams. Vyskupą sveikino Del
hi šaulių kuopos vardu E. Rugie- 
nienė. P. Augaitis vyskupui įtei
kė dovaną — knygą anglų kalba 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”. Be to, parapijiečių 
vardu jaunieji Edv. ir I. Luko- 
šiai įteikė M. Stankaitienės tau
tiniais motyvais išaustą juostą 
su įrašu “Sveikas, Ganytojau”. 
Vyskupas, dar valandėlę pabuvo
jęs mūsų tarpe ir išklausęs “Il
giausių metų”, grįžo į Londoną.

A. Z.

Winnipeg, Manitoba
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukakties mi
nėjimas įvyko vasario 19 d. Minė
jimas pradėtas Šv. Kazimiero pa
rapijos šventovėje Mišiomis ir 
kun. J. Bertašiaus pamokslu.

Po Mišių visi susirinko parapi
jos salėje, kur stiprinosi Vidos 
Balčiūnaitės paruoštomis vaišė
mis. Po jų KLB Winnipego apylin
kės pirmininkė Joana Razmaitė 
skaitė paskaitą apie įdomią ir 
turtingą Lietuvos tautosaką, jos 
ryšį su šių laikų gyvenimu. Ma
rijus Timmermanas lietuviškai ne
kalbantiems ir spaudos atsto
vams šią paskaitą išvertė anglų 
kalbon. Vida Balčiūnaitė primi
nė visiems savanorių pasiauko
jimą nepriklausomybės kovose, 
ir apylinkės savanoriai, kurie 
minėjime dalyvavo, buvo pagerb

ti gėlėmis.
Meninę programos dalį atliko 

Perkūnas Krukonis iš Bostono, ro
dydamas skaidrėse lietuviškų 
vaizdų pynę, pavadintą “Mano 
Lietuva”. Ji vaizdavo Perkūno 
įspūdžius iš Lietuvos praeities 
ir dabarties. Skaidrės, suderin
tos su lietuvių poezija ir muzi
ka, paliko didelį įspūdį visiems 
dalyviams. Matėme įvairius Lietu
vos vaizdus — architektūros, geo
grafijos, gamtos, žmonių tipus iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu.

J. Razmaitė
DIENRAŠTIS “WINNIPEG FREE 

PRESS” š. m. vasario 18, 25 ir ko
vo 10 d. laidose religiniame sky
riuje išspausdino tris straipsnius, 
paruoštus lietuvių bičiulio Vern 
Fowlie. Pridėta ir kun. J. Berta
šiaus nuotrauka. Straipsniuose at
pasakota Winnipego lietuvių para
pijos istorija, jos steigimo var
gai, nepalankios savųjų įtakos, 
pasiruošimas šy. Kazimiero šven
tės iškilmėms kovo 11 d. Straips
niai paruošti rūpestingai, nors 
yra ir vienas kitas netikslumas. K.

Vancouver, B. C.
JAUKUS POBŪVIS. Š. m. kovo 

3 d. p.p. Vileitų namuose įvyko 
Vankuverio Lietuvių Bendruome
nės suruoštas blynų vakaras. Šei
mininkės aprūpino skania vaka
riene ir ten pat iškeptais blynais. 
Bendruomenės pirm. B. Vileita 
pagerino visų nuotaiką “ispaniš
ka kava”. Vakaras praėjo šeimy
niškoj smagioj nuotaikoj. Daug 
šokta, daug dainuota lietuviškų 
dainų. Kiti susibūrę . pasidalino 
paskutinėm politinėm ir šeimyni
nėm naujienom. Daug kalbama 
apie būsimą 1986 m. parodą Van
kuveryje, kuri sutrauks daug lie
tuvių. Mes nors ir nedidelė kolo
nija, mūsų meno pajėgos mažos, 
bet taip norėtume su rytų ir vaka
rų kolonijų parama tuo laiku su
ruošti Lietuvių Dienas Vankuve
ryje.

Š. m. kovo 4 d. p.p. Macijauskų 
sodyboje įvyko Vankuverio aylin- 
kės medžiotojų ir meškeriotojų 
klubo “Bebras” visuotinis susi
rinkimas. Susirinko nemažas bū
relis narių, pirmininkavo V. Ska- 
beikis, sekretoriavo L. Macijaus
kienė. Šis klubas jau daugiau kaip 
15 metų aktyviai veikia. Turime 
keletą medžiotojų, daug meške
riotojų, bet daugiausia gamtos 
mylėtojų ir sportininkų. Šis klu
bas įneša daug gyvumo lietuviš
kame mūsų gyvenime. Kiekvienais 
metais yra ruošiamas tradicinis 
Joninių laužas, ruošiama daug 
smagių subatvakarių, gegužinių 
ir malonių išvykų į gamtą. Geriau
sieji metų žuvautojai ir meškerio
tojai pagerbiami įteikiamom tau
rėm. Susirinkjme pasiūlyta daug 
naujų sumanymų dėl tolimesnės 
klubo veiklos. Į naują valdybą 

paslaugų Kanadoje ateina iš smulkių verslų?

Jų įnašas mūsų krašto gerovei yra taip 

svarbus, kad Kanados vyriausybė paruošė net 
specialias programas, siekdama išlaikyti nuolatinį 
kontaktą su smulkiais verslais bei parūpinti visą 
eilę paslaugų. Jų tarpe yra ir Smulkių verslų 
paskolų įstatymas.

Sis įstatymas įgalina smulkius verslus gauti 

valdžios garantuotą paskolą iki $100,000, 
grąžintiną banko nustatytom palūkanom (prime 
rate) plius 1%.

Pernai iki birželio mėnesio smulkių verslų 

savininkai gavo 128,000 paskolų per $2.7 bilijono 
vertės.
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Vertimas — “Tėviškės žiburių'

The Department of Regional Industrial Expansion

“KANADOJE - 
niekur kitur”

■ Govatrvnant Gouvarnamant
■ ~ Oi Canada du Canada Canada

išrinkti: V. Skabeikis — pirminin
kas, L. Macijauskienė — sekreto
rė, P. Skučas — iždininkas.

PRANEŠIMAS. Į mūsų Vankuve
rį atvažiuoja kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, kuris atlaikys lietuviš
kai šv. Mišias balandžio 1, sekma
dienį, 12 v., Šv. Vincento ligoni
nės koplyčioje, 749 West 33 Ave., 
Vancouver. Išpažinčių bus klauso
ma nuo 11 v.r. Po Mišių bus su
ruošti bendri pietūs pas p. Maci
jauskus, 16459 - 88th Ave., Surrey, 
B.C. Kviečiami dalyvauti ir Seattle 
kolonijos lietuviai. Prašome visus 
dalyvauti, sustiprėti dvasioje ir 
pagerbti mūsų taip laukiamą sve
čią. Kor.

Sudbury, Ontario
ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU

BAS “Geležinis vilkas” ruošia sa
vo metinį parengimą kovo 31 d., 
6 v.v.. lenkų šv. Kazimiero para
pijos salėje, 210 Drinkwater St. 
Bus šilta vakarienė, loterija, ba
ras, muzika ir t.t. Įėjimas nariams
— nemokamas.

Klubo valdyba kviečia visus Sud- 
buryje ir toliau gyvenančius na
rius gausiai dalyvauti ir atsives
ti svečių. Iki pasimatymo!

Klubo valdyba
ŽINUTĖS. Tautos Fondui paauko

jo Antanas Braškys $100. — Vaclovo 
Stepšio motina, 98 m. amžiaus, mi
rė Lietuvoje. — Petras ir Marija 
Venskai buvo išvykę j Romą ir daly
vavo šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties minėjimo iškilmėse.
— Artūras Wilde ir Jonas Čebato- 
rius išėjo į pensiją. J. Čebatorius 
apsigyvens Windsore, Ont.

LŠST MAIRONIO KUOPA visuo
tiniame susirinkime išrinko valdy
bą: pirm. J. Kručas, vicepirm. J. Mo- 
rozevičius, moterų sekcijos pirm, ir 
sekr. A. Albrechtienė, ižd. V. Moro- 
zevičienė. J. Kr.
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AtA 
GRACIJONUI JASEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
gilaus liūdesio prislėgtą žmoną, sūnų ir dukras su 
šeimomis bei kitus artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime-

Rūta, Onutė, Algis ir Antanas Jusiai

Netikėtai ir staigiai mirus 
mūsų mielam draugui

AfA
GRACIJONUI JASEVIČIUI,

žmoną ELENĄ, sūnų ROLANDĄ su šeima, dukras 

— RASĄ su vyru, GVINĄ ir visus artimuosius 

giliai užjaučiame bei kartu liūdime -

Teresė ir Jonas Povilauskai 

Frances ir Anicetas Povilauskai 
Alina ir Kazimieras Žilvyčiai 

Irena ir Petras Zubai

AtA
LIUDUI BORUSUI
staiga mirus Floridoje,

skausmo prislėgtiems — žmonai MARIJAI, sūnui 
ALGIUI, dukterims — ROMAI ir DANUTEI, visiems 

giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime-

“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

J. K. Babravičiai
P. Bručas
J. Gasiliūnienė
V. V. Kriaučiūnai
A. Krulikienė

B. E. Meiliai 
V. Mordosa 
J. Opanavičienė 
L. Sprindžiūnienė 
J. J. Šarūnai

O. Trečiokienė
St. Petersburg, Florida

Kur gali gauti valdžios 
garantuotas paskolas 

smulkūs verslai?
Reikia didelio užmojo žmonių pradėti 

mažam verslui. Tai nėra lengva. Tačiau atminkite, 
kad yra regioninės pramonės plėtros ministerija 
(Department of Regional Industrial Expansion), 
visuomet pasiruošusi pagelbėti jums sunkiomis 
dienomis.

Jei norite gauti daugiau informacijų apie šią 

ir kitas Kanados vyriausybės programas, kurios 
jums gali būti naudingos, užpildykite čia 
spausdinamą atkarpą ir išsiųskite.
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Nebesulauks grįžtančio
Staigiai netekom pajėgaus darbuotojo

K. MILERIS
Staigia mirtimi vasario 22 d. atsi

skyrė su šiuo pasauliu a.a. Graci- 
jonas Jasevičius. Darbe pasijutęs 
blogai, buvo nugabentas į ligoni
nę, o ten kitos dienos naktj jo stip
raus priepuolio sužalota širdis su
stojo plakusi.

Toji liūdna žinia greitai aplė
kė visą Hamiltono lietuvių kolo
niją. Žmonės apstulbę kalbėjo: 
kaip žmogus, jokios ligos neper- 
spėtas galėjo numirti, kuris vi
siems buvo sveikatingumo pavyz
džiu. Gacijonas buvo jau pasi
ruošęs šią vasarą iš savo “Dofas- 
co” darbovietės išeiti į pensiją. 

■ Būdamas darbštus ir apsukrus, 
materialiai buvo pilnai apsirū
pinęs. Deja, to savo išsvajoto po
ilsio jis nebesulaukė.

A.a. G. Jasevičius buvo gimęs 
1923 m. netoli nuo Panevėžio, Pa- 
vešečių kaime. Mokėsi Panevėžio 
II berniukų amatų mokykloje. Ka
ro sūkurys su Darbo batalionu jį 
buvo nutrėmęs į rytų frontą. Ka
ras baigėsi jam esant Vokietijoj. 
Ten Klein Wittensee lietuvių sto
vykloje jis baigė S. Daukanto gim
nazijos 6 klases. Į Kanadą atvyko 
1947 m. su miško darbų sutartim 
amtruoju transportu. Sutartį at
likęs, atvažiavo į Hamiltoną ir 
gavo darbą “Dofasco” plieno įmo
nėje. Čia dirbo ligi savo mirties.

1951 m. lapkričio 17 d. su Elena 
sukūrė šeimą ir išaugino sūnų bei 
dvi dukras. Sūnus ir vyresnioji 
duktė jau yra sukūrę savo šeimas. 
Buvo jis didelių gabumų ir darbš
tumo žmogus. Dirbdamas pamai
nų darbą įmonėje, vakarais mo
kėsi ir buvo įsigijęs metalurgijos, 
anglų kalbos-literatūros ir nuo
savybių pirkimo-pardavimo agen
to kursų baigimo pažymėjimus.

Hamiltono lietuviai pasiges 
Gracijono. Mes jį matėme visą lai
ką su savo šeima Aušros Vartų 
šventovėje, visuose mūsų rengi
niuose bei pobūviuose. Buvo jis 
ir aktyvus mūsų organizacijų vei
kėjas bei gabus vadovas. Dauge
lį metų dirbo Vysk. Valančiaus 
mokyklos tėvų komitete. Būdamas 
pirmininku, 1969 m. buvo sutel
kęs mokyklai tais laikais dar ne
įprastai dideles pinigų sumas.

Jis buvo ir gilaus įsitikinimo 
lietuvis patriotas. Jo kartos drau
gai ne visi leido savo vaikus į li
tuanistinę mokyklą. E. G. Jasevi
čių vaikai lituanistinę mokyklą 
turėjo lankyti. Kurį laiką jis bu
vo įsijungęs ir giedojo AV para
pijos chore. Kelis kartus buvo iš
rinktas į choro valdybą. Talkino 
jis ir savo AV parapijai. Buvo vie
nas uoliausių parapijos mokesčių 
rinkėjų.

Svarbiausia, jis buvo ypatin

Daytona Beach, Florida
Baigiami statyti “Aktlantic 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.

Nemokamai viena pora džinsų

Wrangler

Wrangler

SAVE0WAY 
PARCEL SERVICE 
A DIVISION OF 547319 ONTARIO LTD.

Mes priimame siuntimui naujas prekes, atneštas siuntėjo į mūsų įstaigą 
Kainos siuntinių oro paštu: iki 6 kg — $50,00, 7 kg — $58,00, 

8 kg — $65,00, 9 kg — $69,00, 10 kg — $72,00.
Banderolės (paprastu paštu): 5 kg — $19,00, 10 kg — $34,00. 

Visi siuntiniai apdrausti.
Mūsų įstaiga Hamiltone: 747 Barton St. E. Tel. 544-3603

4 poros džinsų (dvi — moteriškų, dvi — vyriškų) oro paštu iki 3 kg; 
įskaitant visus mokesčius ir paruošimą, kaina $225.
Siųskite užsakymus paštu su nurodymais į mūsų įstaigą Toronte. 

Pristatymas garantuotas 
Patarnaujame taipogi Ir kelionių į Lietuvą reikaluose

gas šeimos žmogus — nepaprastai 
geras vyras savo žmonai, geras 
tėvas ir draugas savo vaikams, 
geras šeimos aprūpintojas. Ki
tiems jis buvo žmogus, su kuriuo 
norėjai bendrauti, žavėjaisi jo 
pasakojimais ir samprotavimu. 
Tikras vyras — be plepumo, už
gaulumo ir kitų kritikos. Iš Lie
tuvos sugrįžęs, rodė jis mums 
nuotraukas savo parapijos lietu
viškų kapinaičių, kur jis su savo 
broliais suklaupę meldžiasi prie 
savo motinos kapo. Sakė, kad ir 
jis norėtų būti ten palaidotas. 
Deja, jo lietuvio išeivio kelias 
jau užsibaigė čia.

Du budynių vakarus laidotuvių 
namuose žmonės ėjo atsisveikin
ti su a.a. Gracijonu. Už mirusį du 
vakarus buvo kalbamas Rožinis. 
Šeštadienio rytą po gedulingų 
pamaldų AV šventovėje palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse. 
Čia Hamiltono AV par. klebonas 
kun. J. Liauba atliko laidotuvių 
apeigas, o K. Mileris hamiltonie- 
čių vardu atsisveikino su velio
niu.

Kapinėse ant nebelauktai iškri
tusio balto sniego palikome kau
burėlį naujai sukasto smėlio, krū
vą įvairiaspalvių gėlių ir sunkiu 
auksiniu uždangalu užvožtą kars
tą. Ir važiavom į namus galvoda
mi, kad žmonės ir toliau rytais 
kelsis, skubės į savo darbus, va
karais suvargę grįš į namus, tik 
jo žmona Elena ir dukrelė Gvina 
nebesulauks jau savo vyro ir tėve
lio sugrįžtančio, nes mūsų Graci- 
jonas iškeliavo į amžinybės namus.

A. a. GRACIJONAS JASEVIČIUS, 
miręs š. m. vasario 22 d.

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

jei, čia apmokėję muitą, 
siųsite į Lietuvą oro paštu 
siuntinį, sveriantį daugiau 
kaip 6 kg. Tai galioja iki
š. m. balandžio 30 d.

331 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ont. M6R 2M8 

Tel. 532-3042

Standartinis 
dovanų siuntinys:

Religinio koncerto programos atlikėjai Hamiltono Aušros Vartų šventovėje šv. Kazimiero dieną. Iš kairės klebo
nas kun. J. LIAUBA, OFM. atlikęs atitinkamas apeigas, sol. A. PAKALNIŠKYTĖ, sol. S. ŽIEMELYTĖ, akompa
niatorius J. GOVĖDAS Nuotr. J. Miltenio

Religinės rimties koncertas
Programą atliko sol. A. Pakalniškytė, sol. S. Žiemelytė ir muz. J. Govėdas

AfA 
mylimai motinai 

VERONIKAI STEPŠIENEI
mirus Lietuvoje, 

sūnui VACLOVUI STEPŠIUI, jo žmonai ONUTEI ir 
šeimai nuoširdi užuojauta -

LŠST Maironio kuopos šaulia^ir šaulės

Sudbury, Ont.

Hamiltono ateitininkų organi
zacija surengė metinį religinį 
koncertą vietinėje Aušros Vartų 
šventovėje kovo 4 d., kai dau
guma laisvojo pasaulio lietuvių 
pradėjo minėti šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį.

Šv. Mišių metu buvo skaitomas 
Nijolės Sadūnaitės jautrus laiš
kas broliams ir sesėms lietu
viams. Kun. J. Liauba pasakė 
pritaikytą pamokslą. Ateitinin
kai įteikė relikvijas, “Kroniką” 
ir Mišių atnašas.

Koncertas prasidėjo punktua
liai 4 v.p.p. Beveik pilnoje, gra
žiai išpuoštoje šventovėje pir
miausiai pasigirdo sol. Anitos 
Pakalniškytės soprano balsas. 
Tuoj pat prisidėjo kontrastinis 
alto balsas sol. S. Žiemelytės. 
Jos atliko Budriūno “Maldą į šv. 
Kazimierą”. Šios giesmės nuo
taika “išgirsk lietuvių meldimą” 
tęsėsi per visą koncertą.

Solistės duetu atliko Faure 
“Crucifix”, Glucko “Dieve galin
gas”, Vivaldžio “Laudamus te” 
ir Gounod “Ave Marija”. Antroje 
koncerto dalyje giesmės įgavo 
stipresnį tempą ir triumfališ- 
kai baigėsi Bacho giesme “Mes 
einame pavargę”.

Sol. S. Žiemelytė solo pagie
dojo Dvožako “Inflammatus et 
accensus” ir Aleksio “Šventas 
Kazimierai”, sol. A. Pakalniš
kytė — Mozarto “Alleluja”.

Jeigu solisčių balsai skambėjo

JONAS ANDRULIS, Lietuvos kan
kinių parapijos tarybos pirminin
kas, buvęs Toronto Maironio mo
kyklos vedėjas, kalba šv. Kazimie
ro minėjime-koncerte Hamiltono 
Aušros Vartų šventovėje

Nuotr. J. Miltenio

galingai, tai muz. R. Bankienės 
smuiko muzika buvo užburianti. 
Ji pagrojo Veracini “Largo”, 
Schuberto “Litanija” ir Haen- 
delio “Lyra”.

Solistes ir smuikininkę var
gonais lydėjo muz. Jonas Govė
das.

Šiais metais koncertą pratur

tino poezija. Onutė Stanevičiū
tė deklamavo Lamberto “Šv. Ka
ralaičiui”, Rūta Sadauskaitė 
— A. Tyruolio “Šventam Kazi
mierui, Lietuvos globėjui”, Onu
tė Žukauskaitė — J. Aisčio 
“Malda”.

Koncertui įpusėjus, torontie- 
tis Jonas Andrulis savo kalboje 
priminė koncerto dvilypį tikslą. 
Jis palygino šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukakties iškilmes su 
Vytauto Didžiojo 500 mirties su
kaktimi dar nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tai buvo įspūdinga 
tautinė manifestacija. Ir ši šv. 
Kazimiero šventė teiks lietu
viams tautinį ir dvasinį atsinau
jinimą. Ji primins visam pasau
liui dabartinę Lietuvos padėtį. 
J. Andrulis skatino jaunimą 
“spindėti karšta meile ir nepa
liaujama viltimi”.

Koncertas baigtas švč. Sakra
mento palaiminimu.

Po koncerto parapijos salėje 
klausytojai turėjo progos pasi
dalinti mintimis ir pasidžiaugti 
sukelta dvasine bei tautine nuo
taika prie ateitininkų paruoštos 
kavutės ir pyragaičių. Ta proga 
ateitininkės E. Gudinskienės 
iniciatyva buvo pagerbti žemiški 
Kaziai ir Kazės.

Gaila, kad ir šis aukšto lygio 
koncertas ateitininkams atnešė 
nuostolį. Tikimės, kad tas jų ne
nuvils ir jie toliau rengs tokius 
metinius religinius koncertus.

Dalyvis

Devintoji baltistikos studijų 
konferencija įvyks 1984 m. bir
želio 14-16 d.d. Montrealyje. Ją 
rengia Association for the Ad
vancement of Baltic Studies

AfA 
JULIUI PUODŽIUKUI

mirus, 
jo žmonai, sūnums, dukroms ir visiems artimiesiems
gilią užuojautą reiškia -

Kanados lietuvių gydytojų draugija

AfA 
MYKOLUI KUZAVUI

mirus, 
jo žmoną ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime -

Bronius ir Bronė Simonaičiai

AfA
JURGIUI ALEKNEVIČIUI

mirus, Britų Kolumbijoje, jo žmoną, sūnų, dukrą, jo tėve
lius - VERONIKĄ ir JURGį ALEKNEVIČIUS, sesutes 
- ALDONĄ ir BIRUTĘ su šeimomis, visus gimines bei 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

G. V. Agurkiai S. P. Ročiai

Baltistikos konferencija Montrealyje
(Baltistikos studijų draugija), 
trumpai žymima — AABS. Kon
ferenciją globoja Montrealio 
universitetas, kuris leidžia 
nemokamai naudotis reikalin
gomis patalpomis ir techniki
niais įrengimais.

AABS įsteigė lietuvių, lat
vių ir estų akademikai; gyve- i 
nantieji JAV-se. Draugija puo
selėja įvairių mokslo šakų stu
dijas lietuvių, latvių ir estų 
klausimais. Praktiškai nagri
nėjama visų tautų, gyvenančių 
apie Baltijos jūrą, klausimai, 
kiek jie rišasi su trimis baltie- 
čių kraštais. Narių skaičius iš 
100 išaugo iki 1,500, kurių be
veik pusė nėra lietuviai, lat
viai ar estai.

Konferencijos rengiamos 
kas antri metai kuriame nors Š. 
Amerikos universitete. Toron
te buvo 1972 ir 1978 m., o Mont
realyje bus pirmą kartą.

Montrealio konferencijos te
ma yra “Prancūziškasis pasau
lis ir Baltijos sritis” (Le monde 
francophone et la region bal- 
tique). Todėl daug paskaitų 
skirta nagrinėti prancūzų kul
tūrinei ir politinei įtakai lie
tuvių, latvių ir estų tautoms.

Konferencijai rengti Mont
realyje buvo sudarytas vieti
nis organizacinis komitetas 
paruošiamiesiems darbams at
likti iš Montrealio lietuvių, 
latvių ir estų Bendruomenių 
valdybos narių. Jį sudaro dr. 
Milda Danytė, komiteto pirmi
ninkė, Arūnas Staškevičius, 
estų atstovai — Peter Moldre 
ir Meeme Sultson, latvių at
stovai — Martin Stauvers ir 
Ilga Stauvers. Taip pat komi- 
tetan įeina prof. Vaira Vikis- 
Freibergs, būsima AABS pir
mininkė.

Organizacinis komitetas 
pradėjo veikti 1983 m. vasa
rio mėn. ir jau yra parūpinęs 
reikalingas patalpas paskai
toms, susirinkimams, semina
rams, parodoms, techniškas 
priemones paskaitoms, nakvy
nes Montrealio universiteto 
bendrabutyje.

Akademinę dalį tvarko 
AABS centras, vadovaujant 
prof. Toivo Miljan, Wilfrid 
Laurier University, Waterloo, 
Ont. Numatyta apie 100 paskai
tų ir vienuolika sekcijų: ar
cheologija, bibliografija, folk
loras bei mitologija, istorija, 
gamtos aplinka, lingvistika, 
literatūra, menas ir filmas, 
muzika, psichologija bei filo
sofija, religija ir socialiniai 
mokslai.

Oficialios konferencijos kal
bos bus anglų, prancūzų ir vo
kiečių.

J.V. Danys



Iš W. Shakespeare’o “Hamletas” Kanados Stratfordo festivalyje. Kairėje 
— MARTA HENRY Gertrūdos vaidmenyje, BRENT CARVER — Hamleto

Eilėraščiai “Buvimo pėdsakai”
Aštuntoji Stasio Santvaro lyrikos knyga

“Hamletas” Londono teatre
ALFONSAS NAKAS

Kanadiškio Londono “Grand 
teatre”, apie kurį čia esu ra
šęs 1983 m. rudenį, š. m. vasa
rio 23 d. įvyko Williamo 
Shakespeare’o tragedijos 
“Hamleto” premjera. Veika
las repertuare liks iki sezo
no galo (gegužės 5 d.) ir iš vi
so bus daugiau kaip 30 spek
taklių.

“Hamletą” režisavo anglas 
John Neville su padėjėja Su- 
sana Wright. Scenos ir kosti- 
mų dailininkas — Phillip Sil
ver, apšvietimas — Michael J. 
Whitfieldo, muzikė — Laura 
Burton, choreografas F. 
BraUM:,MVAšmtf.’('PWė' Ščerioj'1 
nematoma pS^tatymo diduo
menė. Iš tikrųjų dekoracijų 
kaip ir nebuvo. Tik į tuščią, 
erdvią sceną statistai suneš
davo reikiamus daiktus (kara
liaus ir karalienės kėdes, di
dikams suolus ir stalus), o at
vaidinus tą ar kitą sceną, vis
ką išsinešdavo. Kad Polonijus 
turėtų kur pasislėpti, sekda
mas karalienės Gertrūdos po
kalbį su Hamletu miegamaja
me, scenos gilumoj buvo pa
kabintas kilimas.

Aktorių drabužiai — tamsių, 
niūrokų spalvų. Tik karalius 
su karaliene aprengti tamsiai 
žalsvais ar rausvais aksomais, 
su apsiuvinėjimais. Ofelija 
vienu metu vilkėjo baltą suk
nią ir šviesesnių spalvų nepa-
gailėta vaidintojams.

Įspūdingai atrodė rūkas 
Hamleto tėvo dvasios pasiro
dymų metu, šiurpus varno 
krankimas ir kitokį išradingi 
garsai. Gaila, kad nesu kom
petentingas aptarti spektak
lio muziką. O jos buvo beveik 
visose scenose, ir tai labai ge
ros.

Hamleto vaidmenį atliko 
Brent Carver, vienas geriau
sių jaunųjų Kanados teatro, 
filmų bei televizijos aktorių. 
Tai vaikiško veido vyras, gal 
10 ar 15 metų vyresnis negu 
atrodo. Šiame veikale jis — 
netikėtumų kūrėjas. Čia ra
mus, kultyvuotas, ironiškas, 
čia griaudėjąs uraganu, gesti
kuliuodamas šokinėjąs po sce
ną, čia svajingas, beveik verks
mingas.

William Hutt, Danijos ka
raliaus Klaudijaus vaidme
nyje atrodė majestotiškas, sa
vim pasitikįs, kai kuriose sce
nose ciniškas. Nepabūgo, o 
tik supyko, kai Hamleto in
spiruoti keliaujantys aktoriai 
suvaidino, kaip jis nužudo sa
vo brolį.

Labai svarbios abi šios tra
gedijos moterys — karalienė 
Gertrūda, Hamleto motina, ir 
Ofelija, jo mylimoji. Ir dar 
svarbiau, ką iš jų režisierius 
padaro. Žiūrovas apstulbo, 
kai Martha Henry (Gertrūda) 
miegamojo scenoj su Hamletu 
lūpas sujungė ilgam, eroti
niam bučiniui. Kitose sceno
se sugestyvi erotika tarp mo
tinos ir sūnaus nebuvo taip 
jaučiama. Aplamai, Martha

Henry buvo tikra karalienė, 
verta brolį nužudžiūsio, sostą 
uzurpavusio vyro.

Kokį pažymį duoti Ofelijai, 
nulemia IV v. penktoji scena 
ir keli vėlesni išėjimai. Tai 
pamišusios, dainuojančios, 
niekus tauškiančios Ofelijos 
scenos. Donna Goodhand vai
dino puikiai, laimėjo žiūrovo 
užuojautą, bet stulbinančių 
staigmenų nepadarė. Sakysite, 
kaip ten Ofelija gali stulbin
ti? Ha! Prieš keletą metų vie
nas režisierius Stratforde ją 
išleido į sceną baisiai smur
tingą, grandinėm surakintą, 
šokančią ant kiekvieno žmo
gaus. Donna Goodhand buvo 

■i švelni, graudžiai tragiška.
n Neturiu vietos kalbėti apie 

kitus aktorius. Tik pasakysiu, 
kad visi iki vieno buvo verti 
savo vaidmenų. Spektaklis 
tikrai įspūdingas, matytinas 
kiekvienam Shakespeare’o 
gerbėjui.

Kadangi Londonas ne toks 
jau didelis miestas, o žiemos 
sezone turistų būriai po jį ne
sišvaisto, bilietų ir be rezer
vacijos galima gauti kiekvie
nam spektakliui. Teatro adre
sas: 471 Richmond Street, Lon
don, Ontario N6A 3E4. Norin
tieji vis dėlto bilietus iš anks
to užsakyti, teskambina nemo
kamai iš Toronto numeriu 
1-800-265-1241, iš Detroito — 
(313) 961-4918, iš visur kitur 
— (519)672-8800.

Populiariosios lietuvių muzikos 
dainininkė VIOLETA RAKAUS
KAITĖ lankėsi Hollywoode, kur 
įdainavo įrašus plokštelei “Violeta 
II”. Darbas atliekamas “Gintaro” 
studijoje. Plokštelėje bus populia
riausios lietuvių kompozitorių dai
nos ir keletas dainų, parašytų kita
taučių. Violeta su savo vyru Alek
sandru Štromu pastoviai gyvena 
Anglijoje. Iš Lietuvos išvyko prieš 
8 metus. Nuotraukoje Violeta prie 
Los Angeles Muzikos centro

Nuotr. P. Jasiukonio

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

JURGIS GLIAUDĄ

Literatūrinių apžvalgų al
manache “Literatūra svetur” 
(1968 m.) Antanas Vaičiulai
tis pastebėjo: “Kadaise, kai 
jam tebebuvo trisdešimt treji 
metai amžiaus, Stasys Santva
ras rašė susirūpinęs apie savo 
gyvenimo misiją: ‘Aš vis lau
kiu vasaros, pilnutinės vasaros 
pražydimo ir sužaliavimo, o 
jau ruduo pilkus stagarus ke
lia ...” (psl. 26).

Amžiaus ruduo neišvengia
mai “stagarus kelia”, bet ar 
tasai ruduo toks jau visagalis? 
Prisimena lotynų išminties for
mulė: “Poetų ruduo yra gra
žus” (Poetorum autumnus pul- 
cher). Savo aštuntąja lyrikos 
knyga “Buvimo pėdsakai” Sta
sys Santvaras paskelbė iššūkį 
pilkus stagarus keliančiam 
rudeniui ir turnyrą laimėjo.

Knygos pavadinimas skaity
tojui gal primins kadaise gar
sėjusias “pėdas smėly” arba 
lūžtantį ledą. Toks įspūdis 
nuvestų klaidon. Sodri “buvi
mo” sąvoka knygos pavadini
me pastato skaitytoją prieš 
būtį, egzistenciją, gyvenimą, 
kuris nėra fantasmagorija.

Gyvenimo procesas su iliu
zijų bei tikrovės aureole su
daro kūrybinę St. Santvaro 
bazę, kuri lyg nektaras mai
tina jo poezijos pasaulį. Poe
to prizmėje tikrovė pražysta 
savitomis spalvomis ir sušvin
ta savitais pavidalais. St. San
tvaro negalima aptarti stan
dartinėmis etiketėmis — sim
bolistas, neosimbolistas, ly
rikas, tyrosios poezijos kūrė
jas . . . Dėl to ir Jonas Aistis 
aptarė poetinę St. Santvaro 
prigimtį daugialypiai.

Pr. Naujokaitis tvirtina, kad 
poetas einąs savo keliu, “ne
nukrypdamas į jokios mados 
sąjūdžius”. “Buvimo pėdsa
kuose” randame baroko dina
mikos, klasicizmo statikos, 
pompastiško rokoko puošeiviš
kumo, pastoralės intymumo, 
pulsuojančio modernizmo ele
mentų.

Knygos turinys suskirsty
tas į keturias dalis: “Dainų 
ir sapnų atspindžiai”, “Sep- 

*tyni miestai”, • “Rubajatai”, 
“Žmogus ir daiktai”.

Eilėraštis-motto “Pėdsakai” 
suskamba prancūzų satyriko 
Francois Rabelais agnostinių 
dvejonių gaida: “Ar yra ana
pus? Ko vertas gynymas?”
Nugrimzdęs į mįslingų ir sugriautų 

būvį,
Einu krantu Atlanto, pėdsakus 

palikdamas smėly-
Ar tai tokia jaunatvė veržėsi 

giedron per audrų,
Ar tik tokia žmogaus dalia niekinga 

ir sekli? ... (psl. 7).

Tad susumuojant St. Sant
varo kūrybinio proceso ele
mentus, galima jį palyginti su 
obelisku, kuriam lemta stovėti 
vienam ir skelbti pasauliui sa
vo credo, nepavertus to credo 
nei formule, nei dogma.

“Septynių miestų” simfoni
joje ilgesio toną neretai nu
stelbia vedamasis motyvas — 
būties reliatyvumas. Kai ka
da autorius priartėja prie rea- 
listinių-istorinių tautos pro
blemų:
Dėl ko lietuviai nepamėgo 

vandenyno,
Bermudų neatrado jų laivai?

(psl. 37).

Pietizmu persmelkti “Pa
langos” posmai. Sarkazmo in
tonacijos suskamba “Abejonė 
ir malda” eilutėse.

Į tą skyrių įjungti eilėraš
čiai “Kareivinių elegija” ir 
“Lietuva”, kurie tematiniu 
požiūriu yra kiek atšokę nuo 
poetinės septynių miestų plot
mės. Eilėraštis “Lietuva” skli
dinas patetikos, pastoralinio 
jaukumo. Eilėraštis chresto
matinis ir nuostabaus minties 
vaiskumo.

“Dainų ir sapnų atspindžių” 
eilėraščiai pakluso giedro op
timizmo ir lengvo sarkazmo to
nui. Jie išlaikyti po Francois 
Rabelais abejonės klaustuku, 
nors ir puikuojasi po bendra 
sentimentalaus skambėjimo 
antrašte. Skyriuje — geras te
mų balansas.

Egzistenciniai klausimai 
grožine forma iškyla ypač baig
miniame knygos skyriuje 
“Žmogus ir daiktai”. Jis pasi
žymi poetinės kalbos kaskado
mis ir eilėdaros išradingumu. 
Jame poetas susiliečia su “Ty
rosios poezijos” sfera. “Šalin 
sentencija!” — buvo Edgaro 
Allano Poe principas. Charles 

Baudelaire pavadino tenden
ciją vengti minties “tyrąja 
poezija”. Pastarosios savybė 
teikti vien išimtinį malonu
mą provokuoja Santvarą ap
gaubti erotiką dvejone, atlai
džiai šypsotis, pirštams palie
tus rožės spyglius. Pasaulis 
buvo sutvertas per septynias 
dienas, bet gali būti sugriau
tas per vieną dieną...

Geras leidinio trečdalis skir
tas specifinės eilėdaros ke
tureiliams. Tai viduramžinės 
Rytų poezijos pavyzdžiu para
šytos miniatiūros, kurių kiek
viena yra užbaigtas kūrinys. 
Knygos aplanke nurodoma, 
kad tai persų poezijos forma 
— rubajatai. Termino sąskam
bis su muzikiniu “rubato” ga
li suklaidinti.

Sena rytinių tautų eilėdaros 
forma vadinama “rubai”. Tai 
ketureilis, kuriame to pat rit
mo ir rimo yra pirmoji, antroji 
ir ketvirtoji eilutės. Eilutei 
įvairuojant po rimo, prideda
mas dar vienas žodis — “redi- 
fas”. Tų miniatiūrų turinys

JUZĖ VAIŠVILAITĖ

Mūsų Karalaičiui
Tavo didžiausias stebuklas dar neįvyko - 
Tavo balčiausios lelijos dar nepražydo . . . 
Meldžiam Tave, Šventasis, svarbiausio dalyko.: 
pasiėmęs senolių kardą ir skydą, 
baltą žirgą užsėdęs, skriek į rytus, 
skriek į rytus, mūsų baltoji Vytie!
Skriek. Karalaiti, mūsų šviesioji viltie! 
Tu iškaposi blogį savo kardu - 
jį sutryps Tavo baltojo žirgo kanopos, 
ir užgis kankinamiems broliams sopos!
Šauks jie Tave dėkingi šventuoju vardu - 
Kazimiero vardas visam pasauly aidės, 
gėris, žemėj pražydęs, žydės, žydės!
Mūsų širdys tada atsigaus Tavyje, 
Tu - šviesioji mūsų vilites lelija! . . .

Mano tėviškės likimas
Jonas-Gediminas Žaibas

•. • \ .
Vėjas rudenio lapus lyg smėlį žarsto 
Auksu pageltusių lieknų klevų, 
O man vien skausmas širdį varsto - 
Gailiuos prabėgusių jaunų dienų!

Pavasaris, ir buvo žalia, žalia... 
Jaunystė tryško šypsniu ir daina. 
Ir pakelėse balti berželiai, 
Žingsnius lydėjo Dievo palaima.

Sekminės! Atokaitoje šviesūs vakarai. 
Alyvų svaigulys — tarsi balzamo . . . 
Ir rožių kvapas, ir žvaigždžių rubinai 
Spindėjo virš gimtinio namo.

Taip būdavo mano tėviškėj kadaise. 
O kokios spūstys — Trejybės atlaidai! 
Lietuviui vaidenosi svajota laisvė . . . 
Jis gerbė šv. Jurgį — aukso pentinais!

Altoriuje — šarvuotas raitelis prajoja. 
Po žirgo kojomis — slibinas plėšrus . . . 
O šv. Jurgis jietim užsimoja 
Ir taiko žvėriui tiesiai į nasrus!

Atsųsta paminėti
ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviš

kojo ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šeimai, 1983 m. 30 nr. Redakto
rė — Stefanija Stasienė, administ
ratorius — Juozas Plačas (3206 W. 
65th Pl., Chicago IL 60629, USA). 
Išeina dukart per metus. Metinė 
prenumerata — $4.00.

Antanas Rubšys, RAKTAS Į SE
NĄJĮ TESTAMENTĄ. Antroji da
lis — pranašai ir karaliai. Išleido 
“Krikščionis gyvenime” (P.O. Box 

Baltiečių vakare 1984.11.22 Kanados parlamento rūmuose Otavoje. Iš 
kairės: VITA RADŽIUVIENĖ, sol. VYTAUTAS PAULIONIS, ELĖ 
JURGUTIENĖ Nuotr. D. Danienės

platus — nuo lyrikos iki eroti
kos, nuo satyros iki neiginio ir 
t.t. Juose nėra daugskiemeniš- 
kumo ir žodingo minties įsibė
gėjimo. Rėmai labai riboti, 
bet atviri poeto lakumui.

Arabų rašto raidžių ovalai, 
lenktos linijos sudaro lakų 
piešinio arabeską, kuris, kaip 
japonų haiku, turi savo vaizdo 
estetiką.

St. Santvaro posūkis į tą 
mums egzotišką eilėdaros for
mą yra novatoriškumas, pro
vokuojąs ir kitus pasekti.

Aštuntoji St. Santvaro lyri
kos knyga “Buvimo pėdsakai” 
savaip sutelkė jo poetinio 
pasaulio spindulius. Jo talen
to poliai — atlaidus stoiko 
šypsnys ir mąstančio agnosti
ko būsena be deklaracijų, be 
modernių, manieringų konvul
sijų rodo mūsų amžiaus žmo
gų, rymantį po egzistencinių 
rūpesčių našta.

Stasys Santvaras, BUVIMO 
PĖDSAKAI. Mecenatė — Alė 
Valiukaitė-Santvarienė. Iš
leido “Vilties” draugija. 1983 
Aušros metai. Kaina $8.00.

608, Putnam. CT 06260, USA). Put
nam, CT, 1983 m., 530 psl. Kaina 
$10.00.

MIND AGAINST THE WALL: 
Essays on Lithuanian Culture 
Under Soviet Occupation. Edi
ted by Rimvydas Šilbajoris. Prin
ted by The Lithuanin Catholic 
Press Society, 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629, USA. 
Published by Institute of Lithua
nian Studies Press. Chicago, IL, 
1983. p. 180.
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fl KIJLTIJRIffiJf VEIKLOJE
Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 

savo motinos Elenos Ciplijaus- 
kienės atminimui skirtą stipendi
jų fondą įsteigė Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijoje. Metinę 
$1.500 stipendiją galės gauti stu
dentai ar studentės, ruošiantys 
doktoratus iš Lietuvos istorijos. 
Suinteresuotieji prašomi kreiptis 
į LKMA centro valdybą šiuo adre
su: Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italy.

Čikagos lietuvių opera šiam se
zonui yra pasirinkusi Ch. Gounod 
“Faustą” su Valpurgijos nakties 
baletu. Spektakliai numatyti ge
gužės 5 ir 6 d.d. Morton East audi
torijoje, 2423 Austin Blvd., Ci
cero mieste. Operos valdybą su
daro: pirm. Vytautas Radžius, vi
cepirmininkai - Vaclovas Mom- 
kus, Eglė Rūkštelytė ir Jurgis Vi
džiūnas, sekr. Valerija Zadei- 
kienė, ižd. Bronius Žukauskas, 
narė specialiems reikalams Eve- 
lyna Oželienė.

Saviveiklinis Klivlando teatras 
“Vaidila”, VI-jame festivalyje Či
kagoje laimėjęs tris žymenis, 1984 
m. sezoną pradeda su nauja va
dovybe: meno vadovu rež. Petru 
Maželiu, kuriam talkins Zeno
nas Dučmanas, Romas Apanavi
čius, Algis Rukšėnas, Juozas Du- 
leba ir Stasys Pabrinkis. Sezonui 
pasirinkta JAV LB kultūros ta
rybos premiją laimėjusi Algirdo 
Landsbergio komedija "Onos vei
das”. Premjera numatoma š.m. 
lapkričio 10 d. “Vaidilos” teatras 
Kanados Hamiltono lietuvius su 
politine Algio Rukšėno satyra 
“Posėdis pragare” aplankys ba
landžio 15 d.

Susipažinimui su Eglės Juod- 
valkės naujausia poezijos knyga 
“Pas ką žiedas žydi” buvo skirta 
vasario 17 d. vakaronė Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje. “Atei
ties” literatūros fondo leidyklos 
vardu kalbėjo Vaclovas Kleiza, 
prisimindamas “Aušros”, šimtme
čiui skirtus 1983 m. “Ateities” 
leidykla prie šios sukakties pri
sidėjo dviem tais metais išleistom 
poezijos knygom — Kazio Bradū- 
no “Prierašais” ir Eglės Juodval- 
kės “Pas ką žiedas žydi”. Apie E. 
Juodvalkės kūrybą ir aplamai mo- 
derniąją počzlįiį'Kalbėjo proL dr. 
Marija StartktiVSiftilaitė. Pltfoštą 
savo naujausių ir iš knygos paim
tų eilėraščių skaitė E. Juodvalkė. 
Antroji vakaronės dalis buvo skir
ta moderniosios poezijos svarsty- 
boms, kuriose dalyvavo prof. dr. 
M. Stankus-Saulaitė, knygos auto
rė E. Juodvalkė, jaunieji poezi
jos atstovai — Ramutė Bartuškie- 
nė, Ginta Remeikytė ir Vainis 
Aleksa. E. Juodvalkė skaitė eilė
raščius, o kiekvieną jų aptarė bent 
du svarstybų dalyviai, ryškinda
mi poetės mintis. Tie jų aiškini
mai sukėlė gyvas diskusijas. Pasi
sakė ir du vyresniosios kartos at
stovai — kun. Alfonsas Grauslys, 
mokantis kelias kalbas, sekantis 
tarptautinę literatūros raidą, ir 
pats eilėraščius kuriantis Kazys 
Bradūnas. Pasak kun. A. Grauslio, 
lietuvių poezija nėra menkesnė 
už kitų tautų. K. Bradūnas pa
reiškė, kad mums reikalinga ir 
maironiškoji, ir naujoviškoji poe
zija.

Rūta Klevą Vidžiūnienė yra 
laimėjusi kelis novelių konkur
sus, jas ir feljetonus skelbusi spau
doje, bet lig šiol ji neturėjo no
velių rinkinio. Tą jos rinkinį “Vie
no vakaro melancholijos” 1983 m. 
pabaigoje išleido Lietuviškos 
knygos klubas Čikagoje. Susipa
žinimą su pirmąja R. K. Vidžiū- 
nienės knyga sausio 22 d. Los An
geles bei apylinkių lietuviams 
Tautiniuose namuose surengė JAV 
LB Vakarų apygardos valdyba, 
lietuviai žurnalistai ir lietuviško
ji radijo valandėlė, kurios pir
mininkė yra knygos autorė. Sutik
tuvių programai vadovavo Julius 
Raulinaitis, su debiutine knyga 
dalyvius supažindino Alė Rūta- 
Arbienė, novelę “Susitikimas” iš 
jų rinkinio skaitė Stasė Klimaitė- 
Pautienienė. Jaunieji solistai Auš
ra Šilkaitienė ir Linas Polikaitis 
su akompaniatoriumi Rimu Poli-, 
kaičių duetu padainavo dvi roman
tiškas kompozitorės Giedros Gu
dauskienės dainas — “Susižavėji
mas” ir “Meilė”, kurių teksto au
torė yra R. K. Vidžiūnienė. Sutik
tuvių metu buvo gautas telefoni
nis pranešimas, nudžiuginęs visus 
dalyvius, kad “Draugo" romanų 
konkursą laimėjo Alė Rūta-Arbie- 
nė už romaną “Pirmieji svetur”. 
Tos $2.000 premijos mecenatė 
yra Jadvyga Zdanavičiūtė-Pupe- 
lienė, ja norėjusi pagerbti savo 
vyrą a. a. Adolfą Pupelį. Paskir
toji premija Alei Rūtai bus įteik
ta gegužės 20 d. Los Angeles 
mieste.

Respublikinėje Vilniaus biblio
tekoje paminėta dviguba rašy
tojo ir lietuvių literatūros isto- 
riografo Juliaus Būtėno sukak
tis — deimantinė amžiaus, auksi
nė kūrybinio darbo. Dar nepri
klausomoje Lietuvoje jis yra iš
leidęs apsakymų rinkinius “Stik
linės gonkos” (dzūkų kalba), “Pri
kąstas liežuvis", kronikinį roma
ną "Mėlyni kareiviai” apie vokie
čių okupacijos laikotarpį I D. ka
re, P. Višinskui, dr. V. Kudirkai, 
Žemaitei skirtas monografijas, 
įvadinį žodį tarė poetas E. Matu- 
zevičius, apie sukaktuvininko in
dėlį į literatūros lobyną kalbėjo 
filologijos dr. V. Žukas. Ištrau
kas iš J. Būtėno monografijų, pje
sių skaitė dramos aktoriai — T. 
Vaisieta ir A. Vederaitč!' Liau
dies dainomis jirogramon įsijungė 
D. Čepaitytė-Zalėnieųė.

Vilniaus jaunųjų rašytojų sky
riuje buvo surengtas pokalbis 
“Klasikinės poezijos tradicija”, 
skirtas K. Donelaičio 270-tosioms 
gimimo metinėms. Jame dalyvavo 
skyriaus nariai — E. Baltutytė, 
V. Daunys, K. Jonušas, S. Skruo- 
denis, S. Žukauskas.

Dail. I .eonas Katinas po sun
kios ligos mirė Vilniuje vasario 
18 d. Velionis gimė 1907 m. rug
sėjo 6 d. Ampolyje prie Utenos. 
Mokėsi Utenos gimnazijoje. 1930 
m. baigęs Panevėžio mokytojų 
seminariją, dirbo mokytoju pra
dinėse mokyklose. Organizavo sa
viveiklinius vaidinimus, piešė ir 
tapė. 1941-45 m. dirbo aktoriu
mi Šiaulių dramos teatre. Dailės 
studijas buvo pradėjęs 1933-35 m. 
Kauno meno mokykloje, bet jas 
baigė t i k 1948 m. Vilniaus dai
lės institute, kur jam teko dirb
ti dėstytoju nuo 1951 m. Kūrybi
nį darbą pradėjo portretais, bet 
vėliau nukrypo į gamtovaizdžius 
ir natiurmortus. Pagrindinis dė
mesys teko gimtajai Aukštaitijai: 
nutapė J. Biliūno tėviškę, Piestu
pį. A. Vienuolio-Žukausko sody
bą Anykščiuose, vysk. A. Bara
nausko klėtelę. Nemažai peiza
žų buvo skirta ir Vilniui, Žemai
tijai, Lietuvos pajūriui. Juose 
jis skaidrino koloritą, sodrino ta
pybos faktūrą.

, KompozA Ąlgimanto Raudoni
kio amžiaus ltipeųkiįsdešimtmęr 
tis paminėtas jo dainų koncertu 
vasario 4 d. didžiojoje Vilniaus 
filharmonijos salėje. Bene labiau
siai jis yra pasižymėjęs populia
riomis estradinėmis dainomis. 
Kompozicijoms daugiausia naudo
ja V. Bložės, J. Lapašinsko, E. 
Selelionio, V. Barausko, J. Ma
čiukevičiaus, S. Žlibino, P. Gau
lės tekstus. Koncerte skambėjo: 
“Tėvynė", “Laiškas motinai”, 
“Švelnumas", “Amžinoji motina”, 
“Kapitonas”, “Jau vaikystė nu
skambėjo”, “Vakaras”, “Svaja”, 
“Mylimos akys”, "Meilės elegi
ja”, “Kur aukštas klevas”. Šias 
bei kitas A. Raudonikio dainas 
atliko Vilniaus operos solistai V. 
Noreika ir V. Daunoras, estra
dos dainininkai — N. Ščiukaitė, 
O. Valiukevičiūtė, A. Stasilevi- 
čiūtė, V. Čepkus, broliai A. ir V. 
Frankoniai, J. Žukauskas, A. 
Končiaus diriguojamas - estradinis 
Lietuvos radijo ir televizijos or
kestras. Sukaktuvinį koncertą pla
tesniam klausytojų būriui translia
vo radijas ir televizija.

Rež. R. Šilinis ruošiasi kurti 
dokumentinį filmą, skirtą šimta- 
jam Kipro Petrausko gimtadie
niui 1985 m. lapkričio 23 d. Fil
mui jis pasirinko ilgametę K. Pet
rausko draugystę' su pasaulinio 
pripažinimo susilaukusiu bosu 
Fiodoru Šaliapinu. prasidėjusią 
1912 m. Petrapilio Marijos teat
re G. Rossini operos "Sevilijos 
kirpėjas" spektakliu. Jame K. 
Petrauskas atliko Almavivos vaid
menį, F. Šaliapinas — Don Bazili- 
jo. Vėliau jiedu kartu dainavo Ch. 
Gounod "Fauste", N. Rimskio- 
Korsakovo "Mocarte ir Saljeryje” 
bei daugelyje kitų operų, gastro
liavo Berlyne, Leipcige, Miunche
ne. Drezdene. Madride, Barselo
noje. F. Šaliapinas atvykdavo ir 
į Kauno operos teatrą. Dokumen
tiniam filmui greičiausiai bus pa
sirinktas pavadinimas “Kipras ir 
Fiodoras”. Rež. R. Šilinis dabar 
telkia medžiagą scenarijui, tikė
damasis riL‘.: naujų, dar visuo
menei nežinomų faktų ir detalių. 
Medžiagos jis žada jieškoti Le
ningrado archyvuose, jos tikisi 
gauti iš K. Petrausko gyvenimo 
draugės Elenos Žalinkevičaitės- 
Petrauskienės, dramos teatro ve
teranės. Rež. R. Šilinis jau yra 
sukūręs dokumentinius filmus 
apie rašytojus V. Mykolaitį-Pu
tiną ir Juozą Baltušį, tapytoją 
prof. Antaną Gudaitį, liaudies 
mei strą Lionginą Šepką. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 81/2%
180-185 d. termin. ind.............. 83/4%
term, indėlius 1 metų.............. 9 %
term, indėlius 2 metų.............. 91/4%
term, indėlius 3 metų............. 91/2%
pensijų s-tą.............................. 10 %
spec. taup. s-tą........................ 8 %
taupomąją s-tą ........................ 73/4%
depozitų-čekių s-tą................... 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................... 111/2%
mortgičius nuo............... 93/4-12 %

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

Lietuvių vaikų darželio aktoriai, dalyvavę Užgavėnių karnavalo progra
moje Toronto Lietuvių namuose. Iš kairės: A. Rickevičius, J. Gagne, L. 
Ruslys Nuotr. B. Tarvydo

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kanados įvykiai

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
------------------------ o------------------------

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
lenger” lėktuvo versija, bet ir 
ji nesusilaukė didesnių užsa
kymų pasidarytoms skoloms 
padengti. Valdinės “Canadair” 
bendrovės vadovai viską pla
navo, remdamiesi nerealiomis 
ateities viltimis. Lėktuvai 
buvo gaminami, bet beveik ne
parduodami. Triukšmas kilo 
1983 m. birželio mėnesį, kai 
1982 m. apyskaitoje buvo pa
skelbtas $1,4 bilijono nuosto
lis. Nuo to laiko vyriausybė į 
valdinę “Canadair” bendrovę 
vėl investavo $750 milijonų. 
Reikalai betgi nedaug tepage- 
rėjo. Dabar paaiškėjo, kad 1983 
m. bendrovė užbaigė su $1,35 
bilijono skola. Dėl jos paden
gimo vėl buvo susilaukta $334 
milijonų nuostolio.

Senatorius J. Austinas, mi- 
nisteris, informuojantis par
lamentą apie valdines Kana
dos bendroves, pasiūlė naują 
planą. Esą “Canadair” bendro
vė atsistos ant kojų, jeigu bus 
panaikinta jos $1,35 bilijono 
skola. Tada metinio pelno bus 
galima susilaukti, pardavus 
15 “Challenger” lėktuvų. Jų 
pirkimas pagausės, kai klien
tai bus tikri, kad bendrovei 
negresia bankrotas; kad jie vi
sada galės gauti dalių nusi
pirktiems lėktuvams. Šiuo tiks
lu “Canadair” bendrovė pada
linama į dvi dalis — senąją ir 
naująją. Naujoji perims visą 
senosios turtą, o senoji liks 
su $1,35 bilijono skola, kurią 
kelerių metų laikotarpyje su
mokės Kanados iždas. Kadangi 
tas iždas lėšas gauna iš pa
jamų mokesčių, skolos paden- 
gėjais tampa visi kanadiečiai, 
iš valdinės “Canadair” bendro
vės neturėję jokios naudos. 
Paskelbtasis projektas susi
laukė aštrios kritikos. Atsi
skaitymas už skolą su palūka
nomis gali pasiekti $1,5 bilijo
no ar galbūt dar didesnę sumą. 
Daug kam atrodo, kad tai per 
didelė suma, užtikrinanti dar
bą tik 4.000 montrealiečių, kai 
Kanadą vis dar slegia rekor
dinis bedarbių skaičius. Už 
$1,5 bilijono jiems būtų ga

lima parūpinti keleriopai dau
giau darbų. Tad nenuostabu, 
kad kilo reikalavimas parduo
ti “Canadair” bendrovę priva
tiems sluoksniams, kurie sa
vo lėšomis gamintų lėktuvus 
Montrealyje. Aviacijos pra
monė JAV, neturėdama valdi
nių bendrovių, ne tik pagami
na pakankamai lėktuvų, bet ir 
susilaukia gražaus pelno. To
kiai minčiai pritaria net ir 
ekonominės plėtros ministe- 
ris D. Johnstonas, paskelbęs 
savo kandidatūrą į liberalų 
partijos vadūs.

Nerimą Kanadoje kelia vėl 
prasidėjęs staigus dolerio ver
tės kritimas. Praėjusią savai
tę ji buvo nukritusi iki JAV 
78,15 cento, priartėdama prie 
žemiausios 76,80 cento vertės 
1982 m. birželio mėnesį. Kana
dos doleriui sustiprinti finan
sų ministeris M. Lalondas vėl 
buvo priverstas per Kanados 
banką supirkinėti kanadiškus 
dolerius užsienyje už JAV do
lerius bei kitą užsienio valiu
tą. M. Lalondas yra įsiparei
gojęs išlaikyti anksčiau nusi
stovėjusią Kanados dolerio 
vertę, bet jos jam napavyko pa
siekti.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

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 LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS
AfA 

LIUDUI BORUSUI 
mirus,

jo žmoną MARIJĄ, dukrą ROMĄ su vyru, dukrą 
DANUTĘ, sūnų ALGĮ nuoširdžiai užjaučia-

Danutė, Nemira, Monika ir 
Chicago, IL Saulius Balsiai

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE 

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

Brangiam vyrui ir tėvui

AJA 
LIUDUI BORUSUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ, sūnų ALGį, dukras -
DANUTĘ ir ROMUTĘ su vyru nuoširdžiai užjaučiame 

bei jungiamės į gilų jų skausmą-
A. V. Laniauskai P. A. Tamošiūnai

Cicero, IL

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

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

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

TIM’S AUTO BODY lw.
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 FIL TSOS BROS

Staigiai mirus mielam bičiuliui ir krikšto tėvui

AfA
LIUDUI BORUSUI

žmoną MARYTĘ, sūnų ALGIMANTĄ, dukras —
ROMĄ su vyru, DANUTĘ ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime -

Česė, Antanas, Donatas, Vladas Paliulis
Dalia Pažerūnai Vytas ir Irena Biskiai

Juozas ir Danutė Petroniai

Telefonai 533-8451, 533-8452

Ateitininkų žinios
Jaunučiai smagiai iškylavo mu

ziejuje ir planetariume mokyk
lų atostogų metu. Sekantis susirin
kimas— kovo 31 d.

Koordinacinio komiteto posėdis “ 
įvyks kovo 22, ketvirtadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje. Bus tariamasi šventės 
reikalais. Šiais metais šventė įvyks 
gegužės 26-27 d.d.

Jaunųjų ateitininkų vadovų 
kursai įvyks balandžio 7 d. Lemon- 
te, Ateitininkų namuose. Jie pa
ruoš vadovus jaunučių vasaros 
stovyklai. Moksleiviai 16 metų 
amžiaus ir studentai kviečiami 
dalyvauti. Kursams vadovauja 
JAS valdyba. Iki kovo 31 d. pra
šome užsiregistruoti pas R. Rač
kauskienę, 10425 S. Kenton, Oak
lawn, IL 60453, USA.

Jaunieji sendraugiai kviečia
mi dalyvauti krikščioniškų ir tau
tinių vertybių seminare kovo 25 
d. pas seseles. Seminarui vado
vaus kun. A. Saulaitis ir sės. Igne.

Visi taip pat kviečiami atsilan
kyti kovo 31 ir balandžio 1 d. į Br. 
Kviklio draudžiamos lietuvių 
spaudos parodą Prisikėlimo salė
je. L. U.

Skautų veikla
• LSB vyr. skautininko “Kri

vūlė” 12 nr. skelbia, kad lapkričio 
1-sios — Sąjungos šventės proga, 
LSS tarybos pirmijos nutarimu, 
“Geležinio vilko” ordinu apdo
vanotas Kanados rajono vadeiva 
v.s. Vyt. Skrinskas; “Padėkos” 
ordinu — jūr. v.s. Br. Stundžia. 
Sveikiname.

• LSS tarybos nariams išsiun
tinėti rinkimų nuostatai, kuriuos 
balsų dauguma priėmus, bus iš
siuntinėtas rinkimų “Kvieslys” 
rinkimams pradėti. Labai svar
bu, kad rinkimais jau iš anksto 
susidomėtų vadovai-vės ir akty
viai juose dalyvautų.

• V.s. fil. Bronius Kviklys at
vyksta į Torontą kovo 29 d. su drau
džiamosios spaudos paroda ir re
tom skaidrėm. Kviečiame visus 
kovo 31 d., 5.30 v.p.p., į Prisikė
limo sales, kuriose turėsim retai 
pasitaikančią kultūrinę vakaronę.

• Mindaugo dr-vės iškyla, nors 
ir labai blogam orui esant, kovo 
11 d. įvyko LaSalette, Ont Atlikti 
uždaviniai, gamintas maistas. Bu
vo ir įžodis, kurį atliko E. Pečiu
lis. Broliui P. Petrauskui ačiū už 
talką. Č. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Kauno “Žalgiris” aukščiausios 

krepšinio lygos pirmenybes ant
rus metus iš eilės užbaigė su si
dabro medaliais, nors visą laiką 
pirmavo, Maskvos kariškių CASK 
komandą palikęs II vietoje. Tik 
pirmenybių užbaigoje pirmon 
vieton iškopė CASK komanda su 
16 pergalių, vienu laimėjimu pra
lenkusi “Žalgirį”. Šie rezultatai 
betgi buvo nereikšmingi. Mat pa
gal naujas taisykles aukso meda
lio laimėtojus turi nustatyti pa
pildomos dvejos rungtynės tarp 
pagrindinių varžovų. Tos rungty
nės buvo pradėtos Kaune, senojo
je sporto halėje. Tačiau sava aikš
tė ir žalgiriečius remiantys savi 
žiūrovai neatnešė pergalės. Rung
tynes 77:65 (35:30) rezultatu lai
mėjo CASK komanda, vyravusi 
abiejuose kėliniuose. Antrosios 
rungtynės buvo sužaistos Mask
voje. Jas laimėjo “Žalgiris” 78:73 
(42:48), geresnį žaidimą išvystęs 
antrajame kėlinyje. Laimėtojams 
išryškinti prireikė trečiųjų rung
tynių. Abi komandos pirmenybė
se tada jau buvo turėjusios še
šis susitikimus, kiekviena susi
laukusi trijų pergalių. Septintąjį 
susitikimą, atnešusi aukso meda
lius, laimėjo CASK komanda 73:67 
(34:39). “Žalgiris”, pirmame kė
linyje turėjęs 5 taškų persvarą, 
suklupo antrame kėlinyje. Jam 
antrus metus iš eilės teko sidab
ro medaliai su vicečempiono 
vardu.

“Žalgirio” priartėjimas per dve
jus metus prie aukso medalių ir 
jų praradimas yra skaudus lietu
viams. Teisinamasi, kad CASK 
komanda turi daugiau gerų žai
dėjų. Jos eilėse žaidžia net septy
ni pasaulio pirmenybes laimėju
sios Sovietų Sąjungos rinktinės 
nariai, o “Žalgiris” turi tik tris. 
CASK komandon iš kitų komandų 
vėl grįžo keturi pajėgūs krepši
ninkai — estas H. EndenaSy V. 
Tkačenka, A. Myškinas, S. Taraka
novas. CASK komanda turi ilgą 
atsarginių žaidėjų suolelį, o “Žal
girio” suolelis esąs trumpas. Daž
nai minimas aukštaūgis A. Sabo
nis, kuris vienas rungtynių negali 
laimėti. Kiti žymesnieji krepši
ninkai — S. Jovaiša, V. Masalskis, 
R. Civilis kartais susilaukia prie
kaištų dėl prasto žaidimo.

Džiugi naujiena atėjo iš Rygos, 
kur kovas dėl medalių užbaigė še
šios pajėgiausios moterų aukš
čiausiosios lygos krepšinio ko
mandos. Vilniaus “Kibirkštis” 
šiose pirmenybėse netikėtai lai
mėjo bronzos medalius. Po dvyli
kos metų pertraukos kibirkštie- 
tės jau ketvirtą kartą išsikovojo 
bronzos medalius. Aukso medaliai 
teko Rygos TTT komandai, sidabro 
— Maskvos CASK krepšininkėms. 
Laimėjimas teikia vilties atei
čiai, nes visos “Kibirkšties” krep
šininkės, išskyrus A. Rupšienę, 
yra jaunos, pirmą kartą dalyva
vusios pirmenybėse.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
81/z% už 90 dienų term, indei. 
83/4% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
9’/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.)

skolinkis

PARAMA
IMA:

Z už asmenines
S paskolas nuo............ 111/2%
E už nekilnojamo turto pa-
S skolas (mortgages):E su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................1O’/4%
2 metų ................... . 11 %
3 metų ....................12 %

” (fixed rate)

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

S (variable rate)

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS 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- 
gičių parūpi n i me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

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

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

A.E.LePAGE. n, Tni
lllllllllllllllllllllllll DalvaTDallnda.a‘

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jutas 

sąžiningai patarnaus!

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

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

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

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).

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIHctotO Simpson’s, 176 Yonge St.,AllldiaiG Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju ( namus



Pasaulinio masto dėmesys Lietuvai
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Lietuvai suteikusi krikštą. 
Trumpu laiku toji Lietuva su
brandino šv. Kazimierą — vos 
šimtmečiui praėjus po Lietu
vos krikšto, jis jau buvo lai
dojamas šventuoju. Jo šventu
mas apšviečia visą Lietuvą, 
Lenkiją bei visus aplinkinius 
kraštus. Pasak šventės litur
gijos žodžių, šv. Kazimieras 
atsisakė visko, kad galėtų tin
kamai sekti Kristų. Jis sude
gęs savo gyvenimu kaip auka. 
Persisunkęs Kristaus meile, 
jis suprato ir įgyvendino Kris
taus žodžius: “Kaip mane Tė
vas mylėjo, taip ir aš jus my
lėjau. Pasilikite mano meilė
je! Jei laikysitės mano įsaky
mų, pasiliksite mano meilėje, 
kaip aš kad vykdau savo Tėvo 
įsakymus ir pasilieku Jo mei
lėje”.

Šv. Kazimieras — tai maldos, 
gerų darbų ir meilės pavyzdys: 
karaliaus sūnus, kuris rūpinosi 
vargšais, paliegėliais bei gynė 
jų teises. Todėl su pagrindu 
jis vadinamas “vargšų gynėju”. 
Jis pilnai supratęs Kristaus 
žodžius: “Jei tad aš — Viešpats 
ir Mokytojas numazgojau jums 
kojas, tai ir jūs turite vieni 
kitiems kojas mazgoti” (Jn. 
13,14).

Kadangi šv. Kazimieras esąs 
Lietuvos globėjas, tai Šv. Tė
vas, pagerbdamas jį, pagerbia 
įr visą Lietuvą, kuri jungiasi 
nenutrauktu 600 metų krikščio
nijos ryšiu su Visuotine Bend
rija.

Savo mintimis ir maldomis 
Šv. Tėvas norįs susijungti su 
kiekvienu lietuviu bei lietu-

pažinimo jaunuoliai skaitė 
tikinčiųjų maldos kreipinius 
įvairiomis Europos kalbomis: 
angliškai buvo perskaitytas 
kreipinys už K. Bendriją vi
same pasaulyje; lenkiškai — 
už Šv. Tėvą; prancūziškai — 
už visas religines Europos 
bendruomenes; lietuviškai — 
už Lietuvos tikinčiuosius; vo
kiškai — už jaunimą; ispaniš
kai — už vargšus, ligonius, ka
linius bei apleistuosius; veng
riškai — už atmetančius Die
vą. Lietuviškąjį maldavimą 
skaitė torontiškis Viktoras 
Kaknevičius.

Atnašos ir dovanos
Aukojimo metu buvo gieda

ma “Prieš Tavo altorių” gies
mė, o aukojimo procesijoje 
buvo atnešta visa eilė dovanų: 
Lietuvos kotryniečių vienuoli
jos dovana — trys pyragai, gin
tarinis Rožinis ir audinėlis; 
Klivlando “Grandinėlės” dova
na — krepšelis gėlių su trispal
ve ir tautine juostą; PL Jau
nimo Sąjungos dovana — lietu
viška koplytėlė; Lietuvos ti
kinčiųjų dovana — didelis ga
balas gintaro. Taipgi buvo 
įteikti popiežiui “LKB Kro
nikos” vertimai anglų ir ispa
nų kalbomis bei medžio droži
nys, vaizduojantis Vilniaus 
miestą.

Komuniją iš Švento Tėvo 
rankų turėjo progos priimti 
apie 70 lietuvių. Kitiems Ko
muniją dalino apie 60 tam pa
skirtų kunigų, kurių apie 40 
buvo lietuviai. Komunijos me
tu buvo giedama “Jėzau, pas 
mane ateiki”.

ve: su Lietuvos vyskupais, ku
rie kaip gerieji ganytojai ve
da savo tautą per įvairias kliū
tis ir pavojus išganyman; su 
Lietuvos kunigais, kurie savo 
tikėjimu ir bandymais spindi 
visiems žmonėms, ypač sene
liais ir paliegėliais, besidar
buojančiais Kristaus vynuogy
ne iki paskutinio savo atodū
sio; su vienuoliais bei vienuo
lėmis, visišku pasiaukojimu 
Dievui ugdantiems . krikščio
niškąjį tikėjimą; su klierikais, 
kurie, nugalėdami visus sunku
mus, stengiasi atsiliepti Kris- 
Įiįiis šarilAiitifih**4SM--įsomis 
ktijiščioniškertis'. - • šeimomis, 
kurios pasileidusiame pasau
lyje laikosi savo krikščioniš
kų tradicijų, persunktų lietu
viškąja kultūra; su jaunimu, 
kuris seka šv. Kazimiero pė
domis.

Popiežius baigė savo pa
mokslą kviesdamas visus savo 
dvasioje suklupti prie Aušros 
Vartų Marijos Vilniuje ir mels
ti ją tuo pačiu pasitikėjimu 
bei meile, kuriomis liepsnojo 
šv. Kazimiero širdis:

“Mūsų viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės!

Vėl lietuviškai
Baigdamas Mišias, prieš pa

laiminimą, popiežius vėl tarė 
žodį lietuviškai. Jis pareiškė, 
kad Romoje, katalikybės cent
re, šiandieną dvasioje nūsi- 
keliama prie Lietuvos globėjo 
karsto Vilniuje. Tai maldos, 
skaistumo, meilės, Kristaus 
Evangelijos liudijimo ir ypa
tingos meilės Marijai pavyz
dys. Jis esąs dovana visai K. 
Bendrijai, bet ypač Lietuvai, 
su kuria savo prigimtimi suau
gęs. Todėl į Romos K. Bendri
jos maldas įjungiama popie
riaus širdžiai myuma Lietu’v’ėš 
K. Bendrija; jos vyskupai,'ku
nigai, klierikai, vienuoliai ir 
jaunimas. Popiežius reiškiąs 
ypatingą jungtį su tais, kurie 
Lietuvoje kenčia dėl tikėjimo. 
Jis baigė prie Aušros Vartų 
Marijos kojų dvasioje sudė
damas visus Lietuvos K. Bend
rijos džiaugsmus bei kančias, 
meilę ir viltį šiais Maironio 
giesmės žodžiais:
“Marija, Marija, skaisčiausia 

lelija,
Tu švieti aukštai danguje. 
Palengvink vergiją, pagelbėk 

žmonijai. ..

altoriaus ir pats ją giedojo. 
Tik tada procesija pajudėjo 
bazilikos durų link. Apskai
čiuojama, kad Mišiose daly
vavo apie 45,000 tikinčiųjų.

Šios iškilmės lietuviams 
tikrai buvo jaudinančios. Per 
tiek priespaudos metų, kai 
žmonija yra užmiršusi Lietu
vos egzistavimą, iš viso pasau
lio susirinkusios minios aki
vaizdoje vėl suskambėjo Lietu
vos vardas, lietuviškos gies
mės, popiežiaus lūpose — lie
tuviškas žodis, o viso to cent
re buvo Lietuvos šventasis. 
Tai, galima sakyti, naujas šv. 
Kazimiero stebuklas Lietuvai.

Žmonėms išėjus iš Šv. Petro 
bazilikos aikštėn, į kurią tuo 
metu jau buvo susirinkusi mi
nia vidudienio maldai “Vieš
paties Angelas”, popiežius 
pro langą vėl prabilo į minią 
maždaug 55,000 žmonių. Sukal
bėjęs maldas, jis savo kalboje 
vėl priminė Lietuvą, Lietuvos 
šventąjį ir baigė tais pačiais 
bazilikoje sakytais ir jo pa
miltais Maironio giesmės “Ma
rija, Marija” žodžiais. Minia 
ūžė nuo ovacijų ir plojimų. 
Žmonės žvalgėsi po minią lie
tuvių, kad su jais susitiktų, 
gautų kokį nors lietuvišką su
venyrą, sužinotų daugiau apie 
Lietuvą.

Už kelių dienų teko būti Kai
ro mieste, Egipte. Keli prancū
zai, eidami pro šalį, pamatę 
prisegtą lietuvišką Romos iš
kilmių ženklelį, pribėgo ir pra
dėjo klausinėti apie Lietuvą, 
apie tikinčiųjų padėtį ten. Pa
sirodo, jie atsitiktinai buvo 
pataikę atvykti Romon tuo me
tu, kai vyko lietuviškosios iš
kilmės.

Kovo 5, pirmadienį, po visų 
iškilmių, popiežius pasikvie
tė pas save pietums visus lie
tuvius vyskupus — V. Brizgį, 
A. Deksnį, K. Salatką, P. Mar
cinkų ir J. Bulaitį. Su jais ir 
mons. A. Bačkiu jis toliau kal
bėjosi ir tarėsi apie Lietuvą 
bei lietuviškąją išeiviją.

Kovo 9 d. Šv. Tėvą pasiekė 
Lietuvos vykupų parašyta pa
dėkos telegrama. Jos tekstas 
buvo paskelbtas Vatikano 
dienraščio “L’Osservatore 
Romano“- kovo lt d7 laidoje. 
Telegrama buvo parašyta lo
tyniškai.

Spaustuvės 
mašinų vajus

Į “Tėviškės žiburių” atsišau
kimą atsiliepa vis daugiau dos
niųjų rėmėjų.

$100 paaukojo Pranas ir Sa
lomėja Pargauskai, Surfside, 
Fl, Ona Skrebūnienė, Isling
ton, Ont.; $50: Pr. Dovidaitis, 
Mississauga, Ont., Vincas Nar
kevičius, Hamilton, Ont.; $40: 
Kazys Ch. Ambrasas, Montreal, 
P. Q.; $28: Edvardas Indriliū-

Pranešimas
Toronto lietuvių pensininkų klubo nariams
Šio klubo (Toronto Lithuanian Senior Citizens, inc.)

narių susirinkimas šaukiamas
1984 m. balandžio 12, ketvirtadienį, 1 .v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, didžiojoje 
salėje, III aukšte, 1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Dalyvaujančių registracija — nuo 12 v.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas — rinkimas: a. susirinkimo pirmininko, 

sekretoriaus, b. balsų skaičiavimo komisijos.
3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko, c. sekretorės, 

d. ekskursijų ir šalpos vadovės, e. revizijos komisijos,
f. revizoriaus (auditoriaus).

5. Auditoriaus tvirtinimas 1984—1985 metams.
• 6. Rinkimai: penkių narių į valdybą ir vieno nario į revizijos 

komisiją.
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Apyskaitų tvirtinimas.
9. Klausimai bei siūlymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
11. Kavutė.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks po 
pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus.

Nariai, norintys susipažinti su apyskaitomis, gali gauti jas “Vil
nius Manor” patalpose sekmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. 
iki5vPP- Valdyba

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPI

JOJE rekolekcijos kovo 30, 31 ir 
balandžio 1. Pamokslai penktadie
nio ir šeštadienio vakarą 7.30, 
sekmadienį — 9 ir 11 v.r. Rekolek
cijų vedėjas — kun. dr. Feliksas 
Jucevičius.

WEST LORNE — RODNEY pa
maldos ir rekolekcijos apylinkių 
lietuviams — balandžio 1, sekma- 

, dienį, 2.30 v.p.p. St. Mary’s šven
tovėje. Koresp.

St. Petersburg, Florida
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo 66-ji sukaktis 
paminėta vasario 16 d. Lietuvių 
klubo pastangomis savoje salėje, 
dalyvaujant amerikiečių pareigū
nams ir kitataučių atstovams. Pa
skaitą skaitė Baltųjų rūmų parei
gūnas L. Kojelis. Meninę progra
mą atliko vietinis choras ir “Sau
lės” mokyklos mokiniai. Dalyvavo 
400 asmenų. Aukų surinkta: ALTai 
— $2,610, Bendruomenei — $3,714, 
Tautus ,foncįiiį,J .iš visų — 
$10,997. Šią sumą sudėjo 277 au-e 
fcotojai. Lietuvės vėliava buvo 
iškelta priė savivaldybės pasta
tų įvairiose vietose.

V. Jacobsonienės rūpesčiu va
sario 12 d. Mišias kanadiečiams 
atnašavo prel. J. Balkūnas, ku
nigai — V. Dabušis, J. Gasiūnas, 
A. Stašys Šv. Jono šventovėje. 
Pamokslą anglų k. pasakė prel. 
J. Balkūnas. Dalyvavo keletas 
tūkstančių maldininkų. Giedojo 
lietuvių choras, vad. muz. P. Ar- 
mono. Vakare ši iškilmė buvo ro
doma televizijoje per X kanalą. 
Vasario 19 d. atlaikytos specia
lios pamaldos lietuviams Šv. Var
do šventovėje.

TARPTAUTINIAME FESTIVA
LYJE vasario 24-26 d.d. dalyvavo 
42 tautybės. Lietuviai dalyvavo 
su savo valgiais, tautodaile, tau
tiniais šokiais ir dainomis. Lie
tuvių tautodailės paviljonas lai
mėjo IsVietą.

KONCERTAI. Vasario 3 d. įvyko 
LB vietinės apylinkės valdybos 
rengtas koncertas, kurio progra
mą atliko “Harmonijos” kvarte
tas iš Niujorko. Dalyvavo 300 as
menų. — Kovo 14 d. įvyko kitas 
koncertas, kurio programą atli
ko pianistė Raminta Lampsatytė- 
Kollars, smuikininkas Michael 
Kollars h- sol. Vilija Mozūraitytė 
iš V. Vokietijos.

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIS 
paminėta kovo 4 d. Šv. Vardo šven
tovėje. Pamokslą pasakė vysk. T. 
Larkin. Giedojo choras, vad. P. 
Armono. Akademinė iškilmių da
lis įvyko Lietuvių klube. Kalbėjo 
kun. A. Stašys, meninę dalį atli
ko minėtasis choras. L.Ž.

M MONTREAL 
(Atkelta iš 10-to psl.) 

parapijai neskaičiuodami valan
dų nei išlaidų. Jei taip kaltinsi
me, kai ateis laikas rinkti asme
nis į komitetą, kažin ar neturė
sime sunkumų jų surasti? — Po 53 
metų — šventė su džiaugsmo ašaro
mis! Kai kovo 4 d., šv. Kazimiero 
sekmadienį, žmonės rinkosi pa
maldoms, mažai kas žinojo apie 
jų būsimą iškilmingumą. Tik įėjus 
į šventovę, aiškiai matėsi skonin
gai išpuoštas altorius: baltų le
lijų eilės ir vietoj palmės po šv. 
Kazimiero skulptūra buvo baltas, 
melsvo atspalvio krašteliu debe
sėlis, dar žemiau didelis 500 me
tų skaičius. Netrukus prasidėjo 
kryžiaus, vėliavų ir jaunimo pro-
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ciatyva kovo 17 d. įvyko bal- 
tiečių karo veteranų suvažia
vimas. Jį sveikino buvęs Ka
nados gynybos min. Gilles La
montagne, senatorius St. 
Haidasz, gen. B. S. Legge, par
lamento nariai—J. Breithaup, 
J. Fliss, P. Byko, Ontario par
lamento narys T. Ruprecht, 
Estijos konsulas J. Heinsoo, 
KLB pirm. Algis Pacevičius, 
Kanados estų tarybos pirm. L. 
Leivat, Kanados latvių fede
racijos pirm. T. Kronbergs ir 
kiti. Raštu sveikino Kanados 
ministeris pirm. P. E. Trudeau, 
opozicijos pirm. B. Mulroney, 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir kiti.

Kompozitorius Darius La
pinskas su savo žmona ir sūnu
mi Aru lankėsi Toronte, pabu
vojo čia keletą dienų, pagelbė
damas pasiruošti torontiš
kiams solistams “Magnus Dux” 
operai, kurios premjera bus 
Toronte š.m. rugsėjo 1 ir 2 d.d. 
Operoje dainuos solistės — G. 
Čapkauskienė (montrealietė), 
S. Žiemelytė, solistai — R. Stri
maitis, Alg. Simanavičius. Kiti 
solistai bus iš Čikagos. Be to, 
šioje operoje dalyvaus “Volun
gės” vyrų choras.

Emilija Bendoraitienė-Ši- 
inonytė iš Brazilijos kovo 12 d. 
aplankė “TŽ”, lydima p. Liau- 
kaus iš Hamiltono. Ji yra gimu
si Brazilijoje, bet gražiai kal
ba lietuviškai. Aplankys savo 
seseris Vankuveryje ir Čika
goje.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui Anapilio mote
rų būrelis paaukojo $100.

Paaiškėjo, kad kai kurie pre
numeratoriai gavo “TŽ” 10 nr. 
su labai išteptais viduriniais 
puslapiais. Tai įvyko per ka
nadiečių spaustuvės neapdai
rumą. Jei kas tokius egzemp
liorius gavo, malonėkite pra
nešti “TŽ” administracijai — 
bus išsiųsti švarūs egzemplio
riai.

ARIS ŽUKAUSKAS, 19 m. 
amžiaus, 1983 m. gruodžio mėn. 
pabėgęs nuo sovietinio žvejų 
laivo “Seda” Tenerise (Kana
rų salyne), jau atvyko į JAV-bes 
ir gavo politinio pabėgėlio tei
ses. Jį globoja BALFas.

A.a. Juozo Baryso atminimui 
dr. G. Girdauskaitė-Szabo “TŽ” 
paaukojo $30, Siūlių šeima — 
$10.

Mirus Lietuvoje motinai, už
jausdami dr. Česių Kurą ir jo 
šeimą, aukojame “Tėviškės ži
buriams” $25.

E.P. Žuliai ir šeima
A.a. A. Sidaravičiaus atmi

nimui K. P. Budrevičius paau
kojo Tautos fondui $25.

A.a. Juliaus Puodžiuko at
minimui Alfonsas ir Linda 
Kuzmickai “Tėviškės žibu
riams” paaukojo $20.

SLA 236 kuopa paaukojo 
“TŽ” $15.

A.a. Juliaus Puodžiuko atmi
nimui paaukojo Tautos Fon
dui $100 Josephine Valaitis, 
Mount Briges, Ont.; $25: Vy
tautas Augėnas, Toronto; $20: 
J. J. Ignatavičiai, S. Olekienė, 
Vincas Paulionis, Albinas 
Plioplys.

Už aukas nuoširdžiai dė
kojame.

TF atstovybė Toronte
Trečiasis kabelinės televizi

jos kanalas kovo 16 d., 6 v.v., 
rodė dalį kazimierinių iškil
mių Romoje.

PADĖKA
Mūsų 25-tam šiupiniui praėjus, 

nuoširdžiai dėkojame visiems: 
svečiams, programos atlikėjams, 
ponioms, padėjusioms aptarnauti, 
mūsų šeimininkei ir jos pagalbi
ninkėms, išvirusioms skanų šiu
pinį. Ačiū visiems, bet kokiu bū
du prisidėjusiems prie šio rengi
nio — pagalbos ranka, geru žodžiu 
arba loterijai paaukotais laimi
kiais.
Mažosios Lietuvos moterų draugija

- ~ ■ Advokatas' “ s 
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

Į tavo prieglobstį bėgame 
Gailestingumo Motina”.
Tikinčiųjų maldavimai

Po pamokslo ir tikėjimo iš-

Nes viską pas Dievą gali”.
Po palaiminimo visi giedojo 

“Marija, Marija” giesmę, per 
kurią popiežius išstovėjo prie

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ii* J. VAZNELIŲ

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

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

HOME Taupyk laiką ir pinigus

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

telefonas 769-4558

nas, Orangeville, Ont.; $25: B. 
Arūnas, Toronto, Ont, M. Ko
jelis, Toronto, Ont., Juozas Par- 
gauskas, Toronto, Ont., D. ir J. 
Daniai, Ottawa, Ont., A. Kalū- 
za, Mississauga, Ont.; $22: Pra
nas Barauskas, Islington, Ont., 
St. Banelis, Weston, Ont, I. 
Tauteras, St. Catharines, Ont; 
$20: Stasys Petokas, Chicago, 
IL, Vladas Stabačinskas, To
ronto, Ont.; $10: Julius Rudys, 
Samia, Ont.; $8: Marija Rau- 
pėnienė, Hamilton, Ont; $7: 
Adolfas Rubinas, Charlesborg, 
P. Q.; $6: A. Viliušis, Chicago, 
IL; $5: Marija Šalčiūnienė, 
Montreal, P.Q.

Su nuoširdžiu dėkingumu — 
“TŽ” leidėjai

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

cesija. Dvi mergaitės nešė baltas 
lelijas ir raudonas rožes, kurias 
vėliau padėjo ant altoriaus. Cho
ras giedojo: “Šventas Kazimie
rai, Vytauto aini, Vilniaus alto
riuj sostą atradęs, jaunystės ko
vą Dievui paskyręs, žiedu pražy
dęs baltos lelijos”. Jaunimo pro
cesija eina apie šventovę, žmonės 
klaupiasi. . . rodos, šv. Kazimie
ro dvasia čia nusileido! Po to — 
iškilmingos giedotinės Mišios, 
gražus šventei ir jaunimui pri
taikytas pamokslas. Iškilmingas 
atnašavimo aukų įteikimas, skir
tingas Komunijos priėmimas negu 
sekmadieniais, sudarė šventės 
įspūdį. Pabaigoje vėl jaunimas 
prie altoriaus grotelių skaitė šv. 
Kazimiero litaniją. —Vyresniosios 
kartos parapijietis pareiškė: “Per 
tiek metų esu šios parapijos na
rys, tačiau dar tokios šv. Kazimie-

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

A. E. LePAGE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll

REAL ESTATE SERVICES

1984 metų ekskursijos:
> VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 24, liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš 
pats — norintiems galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

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

"ALL THE

ro šventės šioje šventovėje ne
mačiau.

Už visą iškilmingumą, sumanu
mą ir pamaldų surengimą mūsų 
gerb. klebonui kun. St. Šileikai 
priklauso didelė pagarba, ir padė
ka. Taip pat dėkingi esame kun. 
M. Milox už giesmių ir choro pa
ruošimą. Mūsų mielam jaunimui 
didelė padėka, taip gražiai ir gau
siai dalyvavusiam šventėje! Kaip 
labai mes jūsų pasigendame sek
madienio pamaldose! Nuoširdi pa
dėka visiems, kurie prisidėjo 
prie šios šventės savo darbu.
’ Per 53 metus stebėjęs ir daly
vavęs šios parapijos gyvenime — 
jūsų Kazys Ch. Ambrasas”. Sk.

PARDUODATE
SKAMBINKITE

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

PERKATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ UOSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

litISIS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

TA D T? Q TT T? Q insurance &
U JL Tj O JLT-LJ1.V real estate brokers

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
4. ■ _________
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Anapilio žinios
— Gavėnios rekolekcijos bus 

balandžio 5-8 d.d. Rekolekcijos 
jaunimui — balandžio 7, šeštadie
nį. Vedėjas — kun. Vytautas Pik
turna iš JAV.

— Religinei Lietuvos šalpai 
šiais metais surinkta $6,414.00.

— K. Kaknevičiaus šventimuo
se į kunigus Romoje dalyvavo 
daug jo giminių ir pažįstamų iš 
Toronto.

— Anapilio moterų būrelis ren
gia pietus kovo 25, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių, Anapilio salėje. 
Bus ir kultūrinė bei meninė pro
grama.

— KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių par. skyrius rengia 
plataus masto šalpos vakaronę 
Anapilio salėje balandžio 8, sek
madienį, 12.30 v.p.p., tuojau po 
rekolekcijų užbaigos. Kalbės re
kolekcijų vedėjas kun. Vyt. Pik
turna.

— Mišios kovo 25, sekmadienį, 10 
v.r. — už a.a. Agnietę ir Tomę Gri- 
tenius, 11 v.r. — už Radžiu, Duliū- 
nų ir Siručių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos, kovo 25, sekmadie

nį, 11.15 v.r., bus anglų kalba. Bus 
krikštijama Diana-Marie. Tėvai — 
Salvano Luigi ir Irena Žalpytė 
Gatty.

— Parapijos choras renkasi kovo 
26 d., 7 v.v., parapijos salėje.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys kovo 21-29 d.d., yra 
išvykęs Čikagon. Pastoraciniais 
reikalais prašoma kreiptis į pa
rapijos sekretorę M. Dambarie- 
nę tel. 536-1433.

— Kovo 11d. pamaldose, be dr. 
Martyno Anyso, buvo prisiminti 
Jievos Pūkienės tėvai Jonas Sau- 
kantas ir Madė Saukantienė, mirę 
Lietuvoje. Prisiminė dukra Jie- 
va Pūkiėnė su šeima.

Lietuvių namų žinios
— Visuotinis LN susirinkimas 

įvyko kovo 18 d. Pirmininkavo 
adv. Algis Pacevičius. - Bendrą 
LN veiklos apžvalgę padarė pirm. 
V. Dauginis, finansinę padėtį nu
švietė dr. J. Slivinskas, statybos 
komisijos darbus apibūdino dr. E. 
Birgiolas, išsamų visuomeninės 
veiklos pranešimą padarė A. Jan- 
kaitienė. V. Kulnys švietimo ko
misijos vardu padarė trumpą pra
nešimą ir įteikė “Labdaros” če
kius stipendijas gavusiems stu
dentams. Keturių valdybos narių 
trejų metų kadencijai pasibai
gus, į valdybą išrinkti — dr. E. Bir
giolas, V. Dauginis, dr. J. Slivins
kas ir V. J. Šimkus. Pasiskirsty
mas pareigomis įvyks kovo 22 d. 
posėdyje. Susirinkimas truko apie 
3 vai., dalyvavo 297 nariai. Daly
viai buvo pavaišinti kava ir py
ragaičiais.

— Kovo 17 d. LN vyrų būrelis 
suruošė savo pobūvį. Meninę pro
gramą atliko p. Garbaliauskienės 
vadovaujamos muzikos studijos 
auklėtiniai. Veikė valgių bei gė
rimų bufetas ir loterija. Sutrikus 
muzikai, vietoj šokių susirinku
sieji padainavo lietuviškų dainų.

— LN lankėsi ir posėdžiavo busi
mosios tautinių šokių šventės ko
miteto nariai. Svečių knygoje pa
sirašė JAV LB pirm. dr. A. Butkus, 
G. ir J. Taorai, V. Žiedonienė, G. 
Mariūnaitė, Vyt. Staškus ir R. 
Staškutė, A. Juodikis iš Klivlan- 
do, J. Šiaučiulis iš Montrealio, 
L. Jakomaitis iš Sault St. Marie 
ir A. Janeliūnas iš Kalgario. Anks
čiau lankėsi B. ir V. Popelickai 
iš Australijos, dr. A. Štromas iš 
Anglijos.

— Vytauto D. menėje buvo palik
tas magnetofonas (rekorderis). 
Radusieji malonėkite 'grąžinti į 
LN raštinę. Siūloma radybų do
vana.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

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.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijos moterims, ku

rias ves kun. A. Saulaitis, SJ, ir 
seselė Igne Marijošiūtė, įvyks 
kovo 23-24 d.d. seselių patalpose.

— Jaunų šeimų sekcija kviečia 
vedusių poras dalyvauti semina
re “Krikščioniškų ir tautinių ver
tybių pažinimas” kovo 25 d., 1-5 
v.p.p. pas seseles. Seminarui va
dovaus kun. A. Saulaitis, SJ, ir se
selė Igne Marijošiūtė.

— Mišios vaikams kovo 25, sek
madienį, 10.15 v.r. Muzikos salėje.

— Kovo 15 d. palaidotas a.a. An
tanas Jozaitis, 86 m. amžiaus; ko
vo 15 d. palaidotas a.a. Jonas Pa- 
vilonis, 83 m. amžiaus; kovo 20 d. 
palaidotas a.a. Bronius Ignatavi
čius, 82 m. amžiaus.

— Pakrikštyta Heather-Annė, 
Donos (Giedraitytės) ir Steve Dra- 
nitsaris duktė.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę gaunami po Mišių para
pijos salėje. Vakarienė įvyks sek
madienį, kovo 25 d., 5 v.p.p.

— “Share Life” — vyskupijos va
jaus rinkliava balandžio 1 d.

— Gavėnios penktadieniais Kry
žiaus keliai ir šv. Mišios 7.30 v.v.

— Parapijai aukojo: a.a. St. Ja- 
gėlos testamento vykdytojai $1,000, 
P. Ščepavičius $200, P. Kudreikis 
$100, J. A. Vaškevičiai $60; vienuo
lynui: A. A. Šmigelskiai $100; klie
rikų fondui: J. A. Aleknavičiai 
$100; religinei Lietuvos šalpai po 
$60: N. N., V. Simonaitis; po $50: 
L. V. Balaišiai, V. V. Baliūnai, K. 
Daunys, A. B. Girčiai, O. Kalinaus
kienė, P. Kirstukas, P. Kudreikis, 
A. Ledienė, A. Masalas, A. Pavi- 
lonis, J. Rimšaitė, E. Senkuvienė, 
S. Škėma, B. J. Vaidotai, B. Vaiš
noras.

— Mišios kovo 25, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už Antaną ir Karoliną 
Stauskus, 9.30 v.r. — aukotojo int, 
10.15v.r. — Peseckų mirusius, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius, 7 v.v. — už Juozą Simin- 
kevičių.

Retų ir įdomių skaidrių ro
dymas su paaiškinimais įvyks 
kovo 31, šeštadienį, po knygos 
“Lietuvos bažnyčios” sutiktu
vių 6 v.v. Bus rodoma sugriau
tos ir uždarytos Lietuvos šven
tovės, lietuvių kultūros pa
minklai ir šventovės dabarti
nėje Gudijoje. Visa paruošė ir 
į Torontą iš Čikagos atveža Br. 
Kviklys.

Bendras vilniečių sąjungos 
centro valdybos (JAV ir Ka
nados) posėdis šaukiamas ba
landžio 7, šeštadienį, 12 v., Čes- 
nulių sodyboje, Paris, Ont. Bus 
svarstomas angliškos laidos 
knygos “Rytų Lietuva” spausdi
nimo ir lėšų telkimo klausimas, 
vilniečių sąskrydžio programa 
ryšium su šv. Kazimiero mir
ties sukaktimi.

Čikagos “Grandies” tautinių 
šokių grupė atvyksta į Toron
tą balandžio 8 d. Ji dalyvaus 
koncerte Lietuvių namuose 
drauge su “Gintaro” ansamb
lio dainos vienetu per jo plokš
telės vajaus popietę. “Gran
dis” įsteigta 1964 m. yra kon
certavusi visoje eilėje JAV ir 
Kanados vietovių; ypač gražiai 
pasirodė Toronte su “Lietuviš
kom vestuvėm”. Ji taip pat yra 
koncertavusi P. Amerikoje ir 
Australijoje. Grupei vadovau
ja I. Smieliauskienė. Šį sykį 
“Grandis” į Torontą atveža 
naują programą. “Gintaro” vie
netas pasirodys su programa, 
kurią įdainuos į plokštelę. Vi
sa eilė dainų yra atliekama su 
sol. R. Paulioniu. Dainas paly
dės orkestras. Plokštelės re- 
kordavimas bus pradėtas už 
kelių savaičių.

“Gintaro” plokštelės vajaus 
popietė rengiama balandžio 
8, sekmadienį, 4 v.p.p. (ne 3 v., 
kaip anksčiau buvo skelbta).

Žydžių organizacija B’nai 
B’rith Women ruošia plataus 
masto bazarą balandžio 8, sek
madienį, nuo 11 v.r. iki 9 v.v., 
Toronto International Centre, 
Airport Rd. Tarp daugelio da
lykų bus pigių naujų drabu
žių, džinsų ir pan. Loterijoje 
(su įėjimo bilietais) — $5000, 
automobilis. Įėjimas — $2.

JIEŠKAU KAMBARIO ir virtuvės 
High Park rajone. Skambinti B. 
Tarvydui po 6 v.v. tel. 533-1864 
Toronte.

AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS Vil
niaus konservatorijos piano klasės 
dėstytoja LEOKADIJA PAULAUS
KAITĖ, šiuo metu pastoviai apsi
gyvenusi Toronte, priima moki
nius piano pamokoms. Skambinti 
vakarais tel. 225-8428.

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

RETA KULTŪRINĖ k S r\u w m i y

. _ _ . M A šeštadienį,

VAKARONE
: Draudžiamosios lietuvių spaudos paroda

Jos atidarymas — 5,30 v.p.p. Parodų salėje
Broniaus Kviklio knygos “Lietuvos Bažnyčios”
sutiktuvės didžiojoje salėje

Supažindins kun. dr. Pranas Gaida
: ❖ Skaidrės ir aiškinimai — aut. Br. Kviklys

Parodą bus galima lankyti ir balandžio 1, sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki 1 v.p.p.
Visi kviečiami Įėjimas — laisva auka

Rengia — Visuomeninė Prisikėlimo parapijos sekcija

Maloniai kviečiame atsilankyti į

šalpos popietę 
(gavėnios rekolekcijų užbaigos proga)

balandžio 8, sekmadienį, 12.30 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės kun. Vytautas Pikturna, rekolekcijų vedėjas.
• Meninę programą atliks neseniai iš Lietuvos atvykusi muzikė.
• Pietus paruoš J. Bubulienė. Bilietus-kvietimus ($10 asmeniui) prašome įsigyti iš anksto
parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis dienomis vakarais nuo 7 iki 10 v.v. užsisakyti 
pas A. Augaitienę tel. 231-7416. Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia

KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius su socialinių reikalų sekcija

Ontario pilietybės ir kultūros 
ministerija praneša, kad kovo 
23-24 d.d. “Holiday Inn” viešbu
tyje Toronte rengiama daugia- 
kultūrė konferencija ryšium 
su Ontario provincijos 200 me
tų sukaktimi. Konferencijos 
tema: “200 metų mokėmės kar
tu gyventi”. Prasidės penkta
dienį, 7 v.v. Kainos $25 vaka
rienė ir seminarai, $20 vien va
karienė, $15 vien seminarai.

Ontario menininkų draugi
ja (The Ontario Society of 
Artists) šiais metais surengė 
111 parodą, kuriai vertintojų 
komisija atrinko geriausius 
dailės kūrinius iš 950 kandi
datų. Atrinktų darbų eilėje 
yra du Sanigės Šileikienės kū
riniai — litografijos. Tarp pen
kių premijuotų įvairių žanrų 
kūrinių yra ir Snaigės litogra
fija “Fast Lane Only”. Draugi
jos taryboje iš lietuvių yra 
dail. O. Tamašauskas. Minėto
ji paroda įrengta minėtos drau
gijos galerijoje 86 Lombard St. 
Veikia kasdien iki balandžio 5 
d. nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., iš
skyrus savaitgalius. Tel. in
formacijai: 947-0782.

CBC radijo programa “Iden
tities” 1984.III.il, 3.05 v.p.p. 
iš Winnipego visai Kanadai 
transliavo pokalbį su dr. J. 
Sungaila, Religinio lietuvių 
katalikų kongreso komiteto 
pirmininku. Pokalbis buvo iš 
anksto įrekorduotas Toronte 
ir užėmė 20 minučių. Progra
mos vedėjas, redagavęs pokal
bį, parinko svarbesnes vietas 
ir paruošė 8 minučių tekstą. 
Jame buvo paminėtos šv. Kazi
miero sukakties iškilmės Ro
moje, šv. Kazimiero biografi
ja, jo reikšmė Lietuvai ir To
ronte rengiamasis kongresas 
š. m. rugsėjo 1-2 d.d. Iniciaty
va tam pokalbiui atėjo iš pa
čių kanadiečių Winnipege, 
kur plačiai reiškiasi lietuvių 
šv. Kazimiero parapija, minė
jusi šv. Kazimiero sukaktį ko
vo 11 d.

A. a. Bronius Ignatavičius, 
anksčiau mirusio monsinjoro 
Zenono Ignatavičiaus-Ignato- 
nio brolis, mirė Miami Beach, 
Floridoje, kovo 16 d. Palaido
tas kovo 20 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ont.

Maironio mokyklai remti va
jus. Ši mokykla negali išsilai
kyti vien iš tėvų mokesčių ir 
valdžios paramos. Visos Toron
to lietuvių visuomenės finansi
nė parama yra būtina. Per se
kančius tris savaitgalius vyks 
vajus Maironio mokyklai remti. 
Dosniomis aukomis išreikški- 
me mokytojų darbo įvertinimą 
ir padėkime išlaikyti aukštą 
mokyklos lygį. Aukojusiems 
$20 ir daugiau bus išduodami 
nuo mokesčių atleidžiantys 
kvitai. Čekius rašyti “Mairo
nio mokykla” ir siųsti paštu 
mokyklos iždininkui: Mr. Mali
nauskas, 1317 Hillview Cresc., 
Oakville, Ont. L6H 2C6.

Maironio mokyklos finansų 
komitetas

įįįį
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 25, sekmadienį, 
3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių 

namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

, VALDYBA K

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 25 dieną 
į valdomuosius“Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra Šios sudėties: 
Walter Dauginis 
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
“LITAS” PRANEŠA, kad visuotinis metinis 

narių susirinkimas
yra šaukiamas 1984 m. balandžio mėn. 14, 
šeštadienį, 4 vai. po pietų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 3426 Parthenais St., Montreal, Que.
Dalyvių registracija prasidės 3 vai. 30 min. po pietų. Nariai 
prašomi atsinešti nario knygeles.
Šiemet pasibaigia kadencija 2 valdybos narių — vieno revizijos komisijos 
ir vieno kredito komisijos nario. Prašome siūlyti kandidatus. Formas 
galima gauti visuose “Lito” skyriuose.
Po susirinkimo — vakarienė. VALDYBA

Toronto Lietuvių namų 
poilsio stovykla 

rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagoje, rugpjūčio 4 —12 d.d.

Platesnei informacijai kreipkitės:
Lietuvių namai, 1573BloorSt. W., Toronto, Ont. M6P1A6 

arba: V. Kulnys, tel. 769-1266

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.

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.

ERDVUS $114,900 VERTĖS NA
MAS (backsplit), prie Kipling ir 
Albion gatvių Toronte, 4-2 miega
mieji, 3 prausyklos, didelis salo
nas ir valgomasis, išėjimas į bal
koną. Skambinti Pervez Daroga 
tel. 431-5462. A. E. LePage Real 
Estate Services Ltd. Realtor.

KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS. “Piršlys Vytenis” jums 
padės surasti gyvenimo draugę-ą 
visuose pasaulio žemynuose. Ra
šydami Vyteniui, pridėkite adresą 
su slapyvardžiu ar pavarde, trum
pą savo biografiją, amžių ir pažy
mėkite ko pageidaujate. Susiraši
nėjimo išlaidoms pridėkite auką. 
Adresas: “Vytenis”, P. O. Box 4861, 
Melbourne 3001, Vic., Australia.

Auksinio amžiaus “Rūtos” klu
bas kovo 6 d. Seselių namuose 
suruošė Užgavėnių pietus. Klubo 
ižd. J. Jurėnas tvarkė meninę da
lį, kurioje pasirodė Pr. Tekutie- 
nė ir Pr. Dikaitis su savo šiai pro
gai pritaikyta kūryba. Kun. St. 
Kulbiui, SJ, palaiminus valgius, 
buvo pasivaišinta dešromis, bly
nais, bei įvairiausiais pyragais.

Lituanistinės mokyklos ruošti 
pietūs kovo 11 d. po pamaldų AV 
par. salėje sutraukė gausų būrį 
mokyklos rėmėjų. Tėvų komiteto 
pirm. M- Jurkienė trumpa kalba 
pradėjo pobūvį, pakviesdama dr. 
H. Nagį šia proga tarti žodį. H. 
Nagys kalbėjo apie lituanistinės 
mokyklos naudą išeivijoje. Paskui 
buvo atsisveikinta su trimis mo
kytojomis, kurios šių mokslo metų 
pradžioje nebegrįžo į darbą. M. 
Jonynienė, dirbusi Montrealio 
lituanistinėje mokykloje 25 me
tus (įskaitant 10 m. mokyklos ve
dėja), St. Ališauskienė 21 m. ir 
J. Adamonienė 19 m. Joms visoms 
buvo įteikta po tautinę juostą ir 
gėlę.

Mokyklos vedėja J. Adamonytė 
pranešė, kad šiuo metu mokyk
loje tėra 20 mokinių. Su jais dir
ba. 7 mokytojai. Šalia tiesioginio 
mokymosi surengiama Kalėdų eg
lutė ir Vasario 16 minėjimas.

Įdomiai lietuviškos dainos, žo
džio ir šokio programai, atlieka
mai mokyklos mokinių, gražiai 
vadovavo L. Celtoriūtė. Pradžio

Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties

Montrealio Aušros Vartų parapijoje —
š. m. balandžio 1, sekmadienį:

11 v.r. iškilmingos pamaldos
12 v.r. religinė popietė parapijos salėje, seselės

M. Palmiros paskaita, mergaičių choras 
“Pavasaris”, sol. G. Čapkauskienė.
Šilti pietūs. Auka — 8.00 dol.

Minėjimui rengti komitetas

■ VIVIAfĮ MONTREALIO LIETUVIŲ
■ i t Am i KREDITO UNIJA______

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

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m..................... 9

= DUODA
% E PASKOLAS:

Terminuotus indėlius:
1 metų ...................... .. 8.5

■■

% E Nekilnojamo
180-364 d................ ... 8 % E turto,

30-179 d.................. 7.5 % S asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai 

$20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios..........

prekybines. 
Paskolos 
mirties

.. 7.25% E atveju
su drauda ................ ... 7 % S draudžiamos

Čekių sąskaitos: ............. ... 5 S iki $10,000
■

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............  9.00 - 3.00 4.00 - 8.00
Ketvirtadieniais............ 12.00 - 8.00 2.00 - 6.00
Penktadieniais.............10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30 -12.30

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

je buvo pora grupinių deklama
cijų, R. Verbyla akordeonu pa
grojo polką ir valsą. Mažesnieji 
mokiniai pašoko “Noriu miego”, 
o vyresnieji — Sukčių. Choras 
padainavo keturias dainas. At
rodo, Montrealio lietuvių chorui 
auga rimtas konkurentas.

Mokyklos kapelionui kun. J. 
Aranauskui, SJ, palaiminus vai
šes, prasidėjo puikūs pietūs, ku
rių metu R. Verbyla pravedė mo
kyklai paremti piniginį vajų. Pa
aiškėjo, kad metinis mokyklos 
biudžetas siekia $6,900. Iš tėvų 
mokesčių, švietimo tarybos, “Li
to” ir valdžios surenkama $4,600. 
Per šiuos pietus buvo norėta su
rinkti $2,300, bet nepavyko — trū
ko $500.

Liudas Rudzevičius, 61 m. am
žiaus, po ilgos ligos mirė kovo 
10 d. Palaidotas kovo 13 d. iš AV 
šventovės Cote dės Neiges kapi
nėse. Jo liūdi žmona, sūnus ir pen
kios dukterys. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Cho
ras ruošiasi programai, kurią 
atliks balandžio 25 d., 12 v., par. 
svetainėje per Šv. Elzbietos drau
gijos 65 metų sukaktį. — Per neap
sižiūrėjimą padaryta klaida par. 
biuletenyje, perduodant pajamų 
ir aukų sumas. Atsiranda parapi
jiečių, kurios tokią klaidą palai
kė tikra ir daro nemalonumų komi
teto nariams. Pastarieji dirba

(Nukelta į 9-tą psl.).

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

1984.III.il

