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Dvasinės versmės
Tautos gyvenimas yra platus ir sudėtingas. Jis yra 

atremtas j kelias plotmes — fizinę, biologinę, dvasinę- 
moralinę, kultūrinę, ekonominę. Tos plotmės nėra me
chaniškai sudėtos — jos jungiasi viena su kita organišku 
būdu ir sudaro vientisą audinį. Praktiniame gyvenime 
net nejaučiame to sudėtingumo. Mums atrodo, kad gyve
nimas yra toks vientisas kaip siūlas, kuris vingiuoja vie
na linkme. Bet taip nėra. Bent kiek gilesnis žvilgsnis aiš
kiai pastebi, kad gyvename ir judame kiekvieną dieną 
net keliose plotmėse. Ir jei bent vienos esminės plotmės 
stinga, pajuntame, kad mūsą gyvenimas eina skurdyn. 
Pvz., kai sutrinka ekonominė plotmė, jaučiame labai ryš
kiai ne tik medžiagine, bet ir dvasine prasme — užgula 
žmogų kasdieniniai rūpesčiai, slegiantys ir jo sielą. Kai 
sutrinka biologinė plotmė, kyla rūpestis savo sveikata, 
prasideda grumtynės su ligomis, tenka šauktis medici
ninės pagalbos, keliauti į ligoninę ir t.t. Kai sunyksta 
kultūrinis žmogaus gyvenimas, prasideda jo primityvėji- 
mas, palaipsninis grįžimas į laukinio žmogaus lygį, dva
sinio akiračio siaurėjimas. Kai nusilpsta moralinis-dva- 
sinis gyvenimas, krinta žmogus protaujančio gyvūno erd- 
vėn, kurioje gali kvėpuoti, atlikti visas gyvūno funkci
jas, bet negali būti pilnaverčiu žmogumi, nes netenka 
žmoniškumo pagrindo.

VISA tai rodo, kaip visos tos plotmės kryžiuojasi 
ne tik paskiro žmogaus, bet ir visos tautos gyve
nime. Visos jos yra reikšmingos, būtinos, tačiau 
pačioje viršūnėje iškyla dvasinė-moralinė plotmė, ku

ri žmogų padaro žmogumi, pilnaverčiu tautos ir žmoni
jos nariu. Su pagrindu sakydavo generolas Galvydis-By- 
kauskas: “Žmogus be karo mokslo ir religijos yra k . . .” 
Tai humoristinis posakis, pabrėžiantis dvasinę-religinę- 
moralinę gyvenimo plotmę. Tai patvirtina ir akylas gy
venimo stebėjimas. Kai žmogus ar tauta nutolsta nuo 
dvasinės-moralinės plotmės, prasideda nykimas ir ki
tose plotmėse. Tai matėme Romos imperijos žlugime, 
tai matome ir šiandieną daugelyje tautų. Užtenka pa
žvelgti vien į savąją tautą Lietuvoje. Per 40 metų paverg
ta, ateizmo nuodais maitinama, plėšte plėšiama nuo dva
sinių-moralinių versmių, pradėjo nykti. Ištuokos bei 
skyrybos nepaprastai padidėjo, šeimos gyvenimas ne
teko tradicinių atramų, girtuokliavimas labai išsiplė
tė, vagystė pasidarė savotiška dorybe, melas tapo pri
imta būtinybe, jaunime palaidumas sunkiai bviavaldo- 
mttf karjeros siekimas daugeliui tapo idealu ... Ir tai 
darosi tada, kai tauta, sakoma, padarė pažangą pramo
nėje, švietime, kultūroje, kaip tai tvirtina sovietinės 
sistemos garbintojai. Jeigu kai kuriose srityse ir pada
ryta pažanga, tai dvasinėje-moralinėje plotmėje matyti 
aiški atžanga.

TIKROJI tos atžaųgos priežastis yra tautos atplėši- 
mas nuo dvasinių-moralinių versmių. Tiesa, lie
tuvių tautos moralė bei religija nėra sunaikinta, 
sveikasis jos branduolys laikosi ir kovoja, tačiau, antra 

vertus, yra jau daug žalos padaryta. Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime tautos gijos su dvasinėmis-moralinė- 
mis versmėmis nebuvo suvaržytos. Tos versmės stipriai 
gaivino tautos gyvenimą. Jų veikmė buvo jaučiama dau
giausia per gausias šventoves. Jomis buvo nusėtas vi
sas kraštas. Kiekviena gyvenvietė turėjo savo šventovę. 
Visame krašte jų buvo arti 1000. Suvaržius ar net sunai
kinus tautos gijas su tomis gelmių versmėmis, pradėjo 
keistis ir vidinis tautiečių gyvenimas neigiama linkme. 
Šventovių naikinimas reiškia dvasinių-moralinių tautos 
versmių naikinimą. Dėl to svarbu į tai atkreipti visuo
menės dėmesį. Ta prasme reikšmingą darbą atlieka Bro
nius Kviklys, parašęs šešių tomų veikalą “Lietuvos baž
nyčios”. Tuo būdu jis atskleidžia dvasinių-moralinių 
tautos versmių, t.y. šventovių, reikšmę. Iš to veikalo ryš
kiai matyti, kad tose versmėse glūdėjo ir dabar tebeglū
di moralinė tautos stiprybė. Pavergėjui rūpi tas versmes 
sunaikinti, nes jo tikslas nėra ugdyti ir stiprinti lietuvių 
tautą. Juo tauta bus silpnesnė, juo lengviau suvirškina
ma sovietinėje mašinerijoje. Mūsų gi tikslas — ištverti, 
apsaugoti gaivinančias versmes ir pagaliau laimėti. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
ATLANTO SĄJUNGOS VADUS NUSTEBINO DIDŽIULIAI SO
VIETŲ karo laivyno manevrai šiauriniame Atlante prie Nor
vegijos. Jiems buvo sutelkta daugiau kaip 200 įvairių karo laivų 
— kreiserių, naikintojų, fregatų, povandeninių atominių laivų, 
atominis 22.000 tonų kreiseris “Kirovas”. Spėjama, kad į manev
rus galėjo būti įjungti ir didžiausi pasaulyje 25.000 tonų atomi
niai povandeniniai laivai. Prieš laivus buvo panaudoti iš sausu
mos bazių atskridę bombonešiai. įskaitant ir naujuosius “Tu-22”, 
kurie Atlanto sąjungos ’aivynui gali sudaryti didesnį pavojų už 
povandeninius sovietų laivus. Manevrus sekė Atlanto sąjungos 
karo laivai ir lėktuvai. Daroma išvada, kad manevrai turėjo dve
jopą tikslą — Sovietų Sąjungos apsaugą ir staigų beveik nepa
stebėtą tokio didelio laivyno •-------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Nuomojami ir nuosavi telefonai
Kanados radijo, televizijos 

ir elektroninių ryšių taryba 
padarė esminį pakeitimą tele
fono naudotojams. Lig šiol jie 
turėdavo nuomoti vieną apara
tą iš telefono bendrovių ir ga
lėjo įsigyti nuosavus tik pri
dėtinius aparatus. Nuo š. m. 
liepos 1 d. privalomas tele
fono aparato nuomojimas pa
naikinamas. Visi galės įsigy
ti nuosavus aparatus. Tokiu 
atveju mėnesinės telefono 
bendrovių paslaugos bus at
pigintos $1.35. Tiems, kurie 
pasiliks nuomojamus apara
tus, mėnesinė nuoma bus pa
didinta 20-25 centais. Nuomo
tus aparatus reikia grąžinti 
telefono bendrovėms. Jų ne
bus galima nusipirkti, nes bū
tų per sunku nustatyti seno 
aparato vertę. Krautuvėse par
duodami nauji aparatai kai
nuoja nuo $20 iki $100. Kai ku
rios jų gamyklos krautuvėse at
lieka sugedusių savo aparatų 
pataisymus. Nuomojamus tele
fonus pakeisdavo arba patai

sydavo telefono bendrovės. Įsi- 
gijusiems nuosavus aparatus 
dabar už tokias paslaugas rei
kės mokėti. Šia proga prime
nama. kad “Bell Canada” tech
nikai už pradinį 10 minučių 
darbą ima $41.

Kanados parlamento komi
tetas, svarstęs rasinių mažu
mų klausimus, paskelbė savo 
pranešimą “Lygybė dabar”. Ja
me siūloma, kad darbovietės 
į darbus priimtų ne tik baltuo
sius, bet ir aiškiai pastebimus 
juodosios bei geltonosios ra
sės kanadiečius. Šiam planui 
įgyvendinti siūlomas penke- 
rių metų laikotarpis. Esą Ka
nados vyriausybė turėtų duoti 
pašalpas ar pajamų mokesčio 
nuolaidas darbovietėms, ku
rios priima tokius darbinin
kus. Vyriausybė savo paslau
gų bei gaminių užsakymuose 
turėtų vegti bendrovių, savo 
darbininkų eilėse neturinčių 
juodosios bei geltonosios ra
sės atstovų. Komiteto prane-
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Audiencijoje pas Šv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II Romoje š. m. kovo 3 d. Kairėje — JONAS BALTAKYS iš Toronto ir 
IRENA BALTAKIENĖ su dovana Šv. Tėvui — rankšluosčiu, kuriame įaustas Lietuvos himnas "L'Oss. Romano"

Rašo iš Paryžiaus

Lietuva prancūzų laikraščiuose
Lietuvos ir Lenkijos diena

Kovo 11 Paryžiuje (Foyer 
Notre Dame de la Trinite) bu
vo surengta informacijos ir 
maldos diena, skirta Lietuvai. 
Kvietimuose pažymėta, jog tai 
rengia arkivyskupijos misijų 
būrelis. Iš programos betgi 
matyti, kad prie to renginio 
daug prisidėjo ir lietuviai, 
ypač katalikų misija, vadovau
jama kun. J. Petrošiaus.

Pradžioje kalbėjo Blois vys
kupas Goupy, nusakydamas 
dienos prasmę bei užmojį su
pažindinti paryžiečius su da
bartine būkle Lietuvoje ir Len
kijoje.

Apie Lenkiją kalbėjo žurna
listas K. Turowski, ištremtas 
su šeima iš savo gimtojo kraš
to 1983 m. Jis vaizdingai papa
sakojo savo paties pergyveni
mus ir lenkų tautos pastangas 
atsispirti ideologinei ir poli
tinei sovietų priespaudai. Su
silaukė daug klausimų iš gau
sių dalyvių, kurių buvo apie 
250.

Po pietų apie Lietuvą kalbė
jo kun. J. Petrošius ir R. Bač- 
kis. Jų pranešimui buvo skirta 
daugiau kaip valanda laiko. 
Dalyviai labai domėjosi infor
macijomis apie Lietuvą, nes 
jiems tai buvo nauji dalykai. 
Pranešimus papildė įvairūs 
informaciniai leidiniai, ku
riuos dalyviai parsinešė į na
mus. Jolanta Vaičaitytė, nors 
nebuvo numatyta programoje, 
atliko keletą lietuviškų dai
nų bei giesmių ir susilaukė 
didelio dėmesio.

Po lietuvių pranešimo buvo 
svarstybos tema “Krikščionys 
marksistiniame dabarties re
žime”. Dalyvavo trys kviesti
niai kalbėtojai ir gausūs klau
sytojai.

Diena baigta Mišiomis, ku
rias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. J. Petrošius.

Lazdos ir morkos politika
Pastaruoju metu pagausėjo 

straipsniai apie Lietuvą, ypač 
religinio pobūdžio spaudoje. 
“L’Actualite religieuse dans 
le monde" 1984.11.15 išspaus
dino išsamų straipsnį “Val
džia užsimojo suardyti kata
likų vienybę”. Tai vertimas 
straipsnio iš angliško žurna
lo “Religion in Communist 
Lands”. Jo autorė yra Marite 
Sapiets, latvė. Ji, remdamasi 
patikimais duomenimis, įrodo, 
kad sovietams iki šiol nepa
vyko suardyti Lietuvos tikin
čiųjų vienybės. Tai esą rodo 
peticijos su šimtais ir tūkstan

čiais parašų. Nors sovietinė 
valdžia reikalavo, kad vysku
pai pasmerktų “LKB Kroniką”, 
bet jie to nepadarė. Sovieti
nė valdžia vykdanti “lązdos 
ir morkos" politiką — vienus 
plakantis kitus Viliojanti pri
vilegijomis. Ji žadanti leisti 
spausdinti katalikų žurnalą, 
jeigu būtų sustabdyta “LKB 
Kronika". Sovietinė valdžia 
suimdinusi ir įkalinusi kun. 
A. Svarinską su kun. S. Tam- 
kevičiumi, norėdama parodyti, 
kad priešinimasis pavojingas, 
o pataikavimas — naudingas.

Autorė baigia straipsnį, pri
mindama Tikinčiųjų teisėm 
ginti komiteto raštą 53 nr., 
skirtą Sov. Sąjungos preziden
tui Andropovui. Tame rašte 
sakoma: "1874 metais Engel
sas pareiškė, kad atvira kova 
prieš K. Bendriją yra kvailys
tė, nes tai geriausias būdas 
pažadinti susidomėjimą reli
gija”. Esą tame rašte pabrė
žiama, kad religinis atgimi
mas Lietuvoje prasidėjęs kaip 
tiktai po trijų kunigų teismų 
1970-1972 metais.

Gulago kasdienybė
“Informations Internationa

les” 1984 m. 97 nr. išspausdino 
straipsnį apie sovietinius la
gerius. Jame pavaizduojamos 
tenykštės gyvenimo sąlygos, 
cituojant kalinio laišką, gau
tą 1983 m. spalio mėnesį. Tarp 
kitko jame sakoma: “Laiškai, 
rašyti ne rusų kalba, pasiekia 
mus tik po 6-8 savaičių. Gau
name laiškus tiktai nuo arti
mų giminių. Kitų laiškai mūsų 
niekad nepasiekia. Atrodo, jie 
yra uždrausti. Labai dažnai 
viršininkai konfiskuoja net 
mūsų žmonų, motinų ir vaikų 
laiškus, taip pat jiems rašy
tus mūsų laiškus. Atvirukai 
tikybinių švenčių progomis 
yra uždrausti, visi pašto atvi
rukai konfiskuojami. Sako, jie 
esą ideologiškai ir politiškai 
pavojingi, kurstantys sąmoks
lus. Jei klausiate, kodėl jie 
neįteikti arba kreipiatės į pro
kurorą, jie atsako, kad laiškas 
konfiskuotas teisėtai ir sunai
kintas. Esą jie turi teisę sunai
kinti korespondenciją. Proku
roras visuomet pateisina admi
nistracijos veiksmus.”

Kaliniai, nuteisti už agita
ciją bei antisovietinę propa
gandą, dažnai negauna leidi
mo apsilankyti savo artimie
siems. O jeigu ir gauna leidi
mą, tai pasimatymas būna la
bai trumpas — valandos ar 
dviejų. Rašyti galima, bet raš

to laikyti negalima. “Mūsų gy
venimo sąlygos yra labai skir
tingos nuo kitų lagerių. Jos 
yra daug sunkesnės kaip spe
cialaus režimo lageriuose, 
skirtuose nusikaltėliams bend
rajai teisei".

1983 m. rugsėjo 13 d. buvo 
išleistas naujas įstatymas, ku
riuo nepaklusnumas lagerio 
administracijai baudžiamas 
nuo 3 iki 5 metų kalėjimo.

Prie šios informacijos pri
dėtas sąrašas kalinių, laiko
mų lageryje VS 389-36/1. Jų 
tarpe minimas ir Balys Gajaus
kas. Išspausdinta ir jo nuo
trauka.

Dienraštis “La Croix”
Šis katalikų dienraštis daž

nai skelbia žinutes apie Lietu
vą įvairiomis progomis. Jo 
bendradarbė Gwendoline Jar- 
czyk parašė gana platų repor
tažą 1984.III.4-5 laidoje apie 
kazimierines iškilmes Romoje. 
Ta proga pirmiausia ji atpasa
kojo šv. Kazimiero biografiją, 
iškeldama jį kaip Lietuvos 
globėją ir laisvės kovų simbo
lį, dabartinę Lietuvos okupa
ciją, religijos persekiojimą, 
kunigų — Svarinsko ir Tam- 
kevičiaus suėmimą. Esą šis 
įvykis sudrumstė kazimieri- 
nių iškilmių nuotaiką. Repor
tažo autorė pacitavo šiuos kun. 
S. Tamkevičiaus žodžius: “Me
lo bei smurto siena yra supu
vusi, ir pergalė, su Kristaus 
pagalba, yra galima”.

Ta pati autorė “La Croix” 
1984.III.6 laidoje atpasakojo 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II pa
mokslą, pasakytą lietuviams 
Šv. Petro bazilikoje Romoje.

Žurnale apie baltiėčius
Prancūzijoje leidžiamas 

misijų žurnalas “Missi” 1983 
m. lapkričio mėnesio numerį 
paskyrė Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. Viršelyje atspaus
dinta spalvota nuotrauka lie
tuviuko, priėmusio pirmąją 
Komuniją Aušros Vartuose. 
Viduriniuose ‘ puslapiuose 
įdėta daug nuotraukų iš Bal
tijos kraštų ir keletas infor
macinių straipsnių su dide
liu žemėlapiu. Lietuvai skir
tas straipsnis “Mažos Lietu
vos didelė istorija” iliustruo
tas istoriniais žemėlapiais 
ir Vilniaus Aušros Vartų nuo
trauka. Kituose straipsniuose 
rašoma apie religijos būklę 
Baltijos kraštuose, kunigų se
minarijas, jaunimą. Visi 
straipsniai iliustruoti nuotrau
komis. Vyr. žurnalo redakto
rius yra Georges Naidenoff. 

sutelkimą iš Baltijos jūros bei 
šiaurinių uostų. Karo atveju 
Atlanto sąjunga sovietų lai
vus, esančius Baltijos jūroje, 
lengvai gali užblokuoti-sąsiau- 
riuose tarp Danijos ir Švedi
jos, jeigu laiku būtų pastebė
tas jų bandymas išplaukti į At
lantą. Šį kartą jie Atlantan 
įsmuko beveik nepastebėti ir 
susijungė su lavais iš šiauri
nių Sovietų Sąjungos uostų. 
Galimas dalykas, manevrai bu
vo susieti su Atlanto sąjungos 
35 metų sukaktimi praėjusią 
savaitę. Atlanto sąjunga pana
šius karo laivyno manevrus tu
rėjo kovo mėnesį. Juose daly
vavo devynioms valstybėms 
priklausančių 150 laivų, 300 
lėktuvų. Pagrindinis dėmesys 
teko kovai prieš povandeni
nius laivus, 12.000 JAV mari
nų išsikėlimui Norvegijoje. 
Šia proga prisimenama, kad 
Sovietų Sąjunga turi didžiau
sią karo laivyną pasaulyje — 
apie 500 laivų, o JAV — tik 470. 
Amerikiečiai pirmauja di
džiaisiais lėktuvnešiais. Ma
ži sovietų lėktuvhešiai tėra ap
rūpinti malūnsparniais. Be to. 
sovietų karo laivus Baltijos 
jūroje ir Juodojoje jūroje leng
va užblokuoti sąsiauriuose, 
kol jie nėra pasiekę Atlanto 
ir Viduržemio jūros.

Atidarė bunkerį
Britanijos premjerė M. That

cher atidarė muziejumi pa
verstą požeminį buvusio prem
jero W. Churchillio bei jo vy
riausybės bunkerį, kuriame 
1940-45 m. buvo posėdžiauta 
apie 100 kartų. Didžiulis bun
keris turi 19 kambarių. Viena
me jų W. Churchillis miegoda
vo, kai Londonas buvo apšau
domas vokiečių raketomis. 
Bunkerio kambariuose atstaty
tos visos karo meto sąlygos. 
Tikimasi, kad jį kasmet ap
lankys apie 300.000 turistų. 
Bunkerio atidaryme dalyvavo 
W. Churchillib vaikai ir vai
kaičiai, lordai Duncan-Sandys 
ir Geoffrey-Lloyd, karo metų 
ministerių kabineto nariai.

Laimėjo kryžiai?
Komunistinė Lenkijos vy

riausybė užbaigė plačiai pa
saulyje nuskambėjusį moks
leivių protestą dėl kryžių pa
šalinimo iš Mietno žemės 
ūkio mokyklos. Kompromisinį 
sprendimą padarė Varšuvoje 

Šiame numeryje:
Lietuva prancūzų laikraščiuose 

Pranešimas iš Paryžiaus apie susidomėjimą. Lietuvos būkle
Gimė Lietuvoje, dirbo brazilams 

Lietuvis kunigas, ilgus metus dirbęs brazilų parapijose 
Antinacinė lietuvių rezistencija

Dr. A. Damušio pastabos apie knygą “Laisvės besiekiant”
Su aukštaisiais sostinės pareigūnais 

"TŽ" bendradarbis apie lietuvių veiklą Amerikos sostinėje 
Imperija su keturiais milijonais kalinių 

Balys Gajauskas apie kalinių armiją Sovietų Sąjungoje 
Gaunu ir padėkų, ir “velnių”

Vokiškoji ELTOS laida ir vokiečių atsiliepimai
“Jūs nešate laisvės vėliavų” 

Amerikiečiai apie politinę Baltiečių laisvės lygos veikla.
Baltiečių karo veteranų suvažiavimas 

Kanados baltiečiai susilaukė aukštu, pareigūnų dėmesio
Melniko romanas “Pakirsta šaka”

Alė Rūta apie naują autoriaus žingsnį į literatūrą
Jis buvo su mumis

Prisimenant garbųjį profesorių a.a. Juozą Eretą

arkiv. B. Dambrowskis ir vi
daus reikalų ministeris Č. Kiš- 
čakas. Kryžiai nebus grąžinti 
į mokyklos klases, bet mokslei
viai juos galės įnešti į skai
tyklas ir bendrabučio miega
muosius. Mokyklos direktorius 
R. Domanskis pažadėjo ne
bausti proteste dalyvavusių 
600 moksleivių, sugrąžinti du 
moksleivius rėmusius mokyto
jus, iškeltus į kitas mokyklas. 
Iš paskelbto pranešimo nėra 
aišku, ar komunistinė vyriau
sybė atsisakys kryžių TJašali- 
nimo iš kitų mokyklų bei val
džios įstaigų. Lenkijos sei
mas leido Katalikų Bendrijai 
įsteigti specialų fondą, iš ku
rio penkerių metų laikotarpy
je $2 bilijonų vertės suma, 
gauta iš Vakaru pasaulio, bus 
paskirta privatiems ūkinin
kams.

Artilerijos ugnis
Praėjusią savaitę vėl atsi

naujino kelias dienas trukę 
pasienio susikirtimai tarp 
komunistinės Kinijos ir Viet
namo. Jiems buvo panaudota 
artilerijos ugnis. Kinija kal
tina Vietnamą dėl jos teri
torijos pažeidimų, kalba apie 
karinių postų sunaikinimą 
Vietname, šimtus žuvusių viet
namiečių karių. Pagrindine su
sikirtimo priežastimi tenka 
laikyti Vietnamo kariuomenės 
okupuotą Kambodiją, kurioje 
Kinija remia kruvino komu
nistinio Pol Poto režimo par
tizanų likučius, o Sovietų Są
junga — Kambodiją okupavusį 
ir tą režimą nuvertus) Vietna
mą. Atrodo, pasienio susikir
timais siekiama, kad Vietna
mas atitrauktų savo karius iš 
Kambodijos. Kinija netgi stai
ga pradėjo remti Tailandiją, 
kovojančią su jos teritorijon 
įsiveržiančiais vietnamiečiais, 
kai jie vejasi bėgančius parti
zanus. Kinijos užsienio reika
lų ministeris W. Ksequianas 
spaudos konferencijoje Vieno
je palietė ir Sovietų Sąjungą, 
kuri Sibire turi apie 100 “SS- 
20” branduolinių raketų, daug 
karių Kinijos pasienyje. W. 
Ksequianas pareikalavo, kad 
Sovietų Sąjunga sumažintų ra
ketų ir karių skaičių pasie
nyje, atitrauktų aštuonias sa
vo divizijas iš Mongolijos. Esą 
tik tada būtų galima pradėti 
derybas tarpusavio santykiams 
pagerinti.
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Gimė Lietuvoje, dirbo brazilams
Kun. Vytauto Kavolio 35 metų kunigystės sukaktis

Antinacinė lietuvių rezistencija (3)
Lietuviu laisvės kovotoju sąjungos leidinį “Laisvės besiekiant” perskaičius

Kilme rokiškietis. 1929 m. 
pabaigoj su tėvais ir seserimi 
Valerija atplaukė Brazilijon. 
Apsistojo S. Paulo mieste, Bom 
Retiro rajone, kur jau buvo 
nemaža lietuviu apsigyvenę. 
Šioje apylinkėje buvo suorga
nizuota pirmoji Vysk. M. Va
lančiaus lietuvių mokykla. Se
kančių metų pradžioje ją pra
dėjo lankyti ir Vytautas. Visi 
mokomi dalykai buvo dėstomi 
lietuvių ir portugalų kalbo
mis.

Į mažąją arkivyskupijos se
minariją Vytautas įstojo Pira- 
poros mieste. Ją baigęs studi
javo centrinėje Sao Paulo se
minarijoje. Ją baigė 1948 m. ir 
gruodžio 8 d. buvo įšventin
tas į kunigus.

Pirmoji darbo vieta buvo S. 
Ande mieste, kur talkino vie
tos klebonui. Po pusmečio bu
vo perkeltas į Itu miestą ir po 
kito pusmečio paskirtas kle
bonu į S. Teresinha, dar nau
ją parapiją. Čia nebuvo nei 
šventovės, nei parapijos salės, 
nei klebonijos. Devynerių me
tų laikotarpyje pastatė parapi
jos šventovę ir didelę salę.

S. Teresinha pa apijų prisky
rus prie naujai įsteigtos A. 
Andre vyskupijos, kun. Vytau
tas grįžo į Sao Paulo vyskupi
ją. Pailsėjęs apie metus lai
ko, gavo naują paskyrimą į pa
tį neturtingiausią atsitikusį 
Guianazes priemiestį. Per šią 
parapiją jau buvo praėję trys 
klebonai, bet nė vienas netu
rėjo drąsos užsimoti dides
niam darbui ir apsistoti ilges
niam laikui. Kun. V. Kavolis 
nebuvo iš tų, kurie pasitrau
kia net ir iš sunkiausio darbo 
lauko. Nerado nei šventovės, 
(tik nedidelę koplytėlę), nei 
patalpų susirinkimams. Vietoj 
klebonijos buvo iš molio sto
romis sienomis nudrėbtas pa
statas, kurio stogas žolėmis 
apdengtas.,

Kun. Vytautas, mokąs darbą 
organizuoti, socialus, žmonių 
mėgstamas, galįs prabilti liau
dies kalba, nepabūgo sunkaus 
darbo. Kadangi apylinkėje bu
vo per 15.000 gyventojų, tai ir 
būsima parapijos šventovė tu
rėjo būti nemaža. Jos ilgis tu
rėjo būti 50 metrų, o plotis —

AfA
JUOZUI BALTADUONIUI 

mirus,
žmoną GRETĄ, dukras — RŪTĄ ir IRENĄ su šei-
momis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

A. Raslanas ]/. Karauskas su šeima
A. Žiu lėnas A. Svirplys su šeima
A. Kairys Pr. Žiulis
J. Petravičius J. Zabulionis
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai ' 
įvairūs kilimai

Nemokomas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Kun. VYTAUTAS KAVOLIS, besi
darbuojantis brazilų parapijose

25 metrai. Viduje pastato — jo
kio stulpo. Dviejų aukštų. Apa
tinis aukštas — vietoj parapi
jos salės.

Naujasis klebonas, populia
rus kalbėtojas, įsigijo žmonių 
pasitikėjimą ir sulaukė kuk
lios jų paramos. Turėdamas 
pažinčių su pramonininkais, 
akmenis, geležį ir nemažą da
lį kitos medžiagos gavo nemo
kamai. Per 9 metus kruopštaus 
darbo iškilo proletariškame 
rajone įspūdinga Šv. Benedito 
šventovė.

Po kurio laiko S. Paulo kar
dinolas, esant trūkumui ku
nigų, susitaręs su ispanais- 
baskais, Guainazes apylinkę 
pavedė ispanams kunigams, 
kurių šiandien tik vienas ki
tas yra likę. . ,

Kun. Vytautas iš Guainazes 
parapijos buvo perkeltas į 
mažą parapiją, kur dar nebuvo 
užbaigta šventovė, nebuvo dar 
klebonijos, nes nebuvo vietos 
jai statyti. Užbaigė šventovės 
statybą. Čia irgi išdirbo devy
nerius metus. Prieš trejetą me
tų išėjęs atostogų, nebegrįžo 
atgal.

Šiuo metu kun. V. Kavolis 
yra priskirtas prie V. Zelinos 
lietuvių parapijos. Nors di
džiausią gyvenimo dalį dirbo 
tarp brazilų, tačiau lietuvių 
kalbos neužmiršo. Tiek portu
galų. tiek lietuvių kalbas lais
vai vartoja. Su lietuviais vi
suomet palaiko artimus ryšius.

P. R.

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

ADOLFAS PAMŪŠIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

4. Pik. Ambraziejaus kelionės į 
Suomiją ir Švediją fiasko

“Laisvės besiekiant” kny
goje visoje eilėje puslapių 
(155, 156, 297-301, 366) yra skun
džiamasi, kad pik. Ambrazie
jus, VLIKo siųstas į Suomiją 
ryšininku prie suomių karinio 
štabo ir į Švediją užpirkti 
ginklų antinaciniam pogrin
džiui, atsakingų VLIKo narių 
netinkamai buvo parinktas ir 
politiškai motyvuotas.

Tikrieji gi faktai yra tokie. 
Valstiečių liaudininkų atsto
vas VLIKe tai misijai pasiūlė 
kandidatu pik. Ambraziejų. 
Jo kandidatūrą rėmė visas lai
cistinis blokas.* įskaitant ir 
Lietuvių laisvės kovotojų są
jungą. Lietuvių fronto atsto
vas nerėmė tos kandidatūros 
dėl rezistencinių asmens sa
vybių trūkumo ir susilaikė nuo 
balsavimo. Žinoma gaila, kad 
to viso plano katastrofa įvy
ko labai kritišku antinacinei 
lietuvių rezistencijai metu. 
VLIKo narių dauguma atsidū
rė Vokietijos kalėjime. Vie
tinė rinktinė buvo likviduota. 
VR štabas nespėjo baigti orga
nizuoti Tėvynės saugos. O už 
kelių savaičių frontas atsidū
rė prie Vilniaus. Kai mūsų vi
sų reikėjo, ten jau nebebu
vome.

VLIKo narius suėmus, buvo 
sudarytas mažasis VLIKas iš 
trijų asmenų. Knygoje skun
džiamasi (p. 317). kad frontui 
artėjant ir mažojo VLIKo na
riai išvyko iš Lietuvos. Iš tik
rųjų išvyko du. Tai knygoje mi
nima. O Lietuvių fronto atsto
vas ištikimai liko savo poste. 
Tas svarbus faktas knygoje nu
tylimas. Redaktorius nepajė
gė šio jam nemalonaus fakto 
paminėti. Tuo tarpu knygoje 
(p. 3i7) rašoma apie specialaus 
VLIKo įgaliotinio parinkimą, 
aplenkiant ištikimą savo pos
tui Lietuvoje likusį Lietuvių 
fronto atstovą. Tad ir tokiu 
kritišku metu laicistinio blo
ko kai kurie asmenys grįžo 
prie diskriminacinių savo me
todų.

Antras knygoje paminėtas 
nusiskundimas, kad pik. Amb
raziejaus kandidatūra buvo 
politiškai motyvuota, yra ab
surdiška ir nunešiota banaly
bė. Svarbiausia, kad asmuo 
būtų tinkamas misijai. Koks 
jo įsitikinimas, kokiam sąjū
džiui ar partijai jis priklau
so. nesvarbu.

O iš tikrųjų, kas gi yra tie va
dinamos “nepolitinės nekalty
bės” žmonės? Dažnai toji nepo- 
litiškumo terminologija den
gia užmaskuotą fanatiškos gru
pės partiškumą.

5. Šeiniaus kelionė Suomijon
Knygos 293-294 psl. yra puo

lamas Lietuvių fronto atstovas 
VLIKe (Adolfas Damušis). Jam 
esą buvo duotas slaptas memo
randumas apie Šeiniaus kelio
nę į Suomiją su perspėjimu jo 
neskelbti. Tuo tarpu Lietuvių 
fronto pogrindžio laikraštis 
“J laisvę” nr. 4/27 1944 m. ko
vo 5 d., kad ir gerokai pavėluo
tai, tą kelionę aprašė.

“Į, laisvę” redaktorius, skelb
damas šią kelionę, daugumą 
informacijų ėmė iš viešosios 
suomių spaudos.

Šeinius Suomijoje lankėsi 
1943 m. gruodžio mėn. pradžio
je. Suomiai paskelbė plačius 
pasikalbėjimus su Šeiniumi ir 
išspausdino jo paskaitų san
traukas, o Suomijos Nepriklau
somybės sąjungos organas 
“Nepriklausomoji Suomija” 
Šeiniaus paskaitą išspausdi
no ištisai. “Į laisvę” redakto
rius per savo ryšius gaudavo 
žinias iš užsienio spaudos, 
šiuo atveju iš Suomijos. Nors 
ir buvau Lietuvių fronto atsto
vas VLIKe, “Į laisvę” redakto
riaus tekstų nečenzūravau. Jis 
veikė savarankiškai ir labai 
kompetentingai. Neturėjau jo
kios intencijoj šio memoran
dumo konfidencialumo pažeis
ti ir jo nepažeidžiau.

Vokiečių vyriausybei tas vi
zitas nebuvo jokia paslaptis. 
Jie jau buvo įteikę protestą 
Helsinkyje dėl reveliacijų suo
mių spaudoje Šeiniaus vizito 
proga. “Į laisvę” laikraštyje 
žinutė pasirodė tiktai praė
jus trim mėnesiam po įvykio.

6. Nepagrįsti prasimanymai
Knygoje “Laisvės besie

kiant” nepagrįstų prasimany
mų yra apsčiai. Kaip pavyzdį 
čia paminiu vieną jų.

Vyriausias redaktorius 12 
psl. piktinasi N.E. Sūduvio 
“Vienų vieni” knygoje (1964, 
psl. 109) dviejų lietuvių anti- 
nacinės rezistencijos sąjūdžių 
— Lietuvių fronto ir Lietuvių 
laisvės kovotojų s-gos palygi
nimu, ypač sakiniu, kad LLKS 
“bravūriškiau laužė kliūtis” 
(suprantama negu Lietuvių 
frontas). Sūduvio žodžiais, 
LLKS buvo “temperamentin- 
gesnė, radikalesnė, sponta
niškesnė”, o Lietuvių frontas 
reiškėsi “ramesne, lygesne, 
racionalesne taktika”. Ir to
dėl, Sūduvio nuomone, LLKS 
turėjo daugiau aukų.

Tai buvo gana džentelmeniš
kas neužgaunantis palygini
mas. Bet, atrodo, “Laisvės be
siekiant" redaktoriui reikėjo 
bet kokio priekabio savo ne
aiškiam pykčiui išlieti, ir jis 
tėškė Lietuvių frontui "kompli
mentą”: “Gestapas nebuvo ypa
tingai užinteresuotas tą ma
žiau pavojingą ir žalingą Lie
tuvių Frontą ir jo žmones iš
šifruoti”. Ir todėl, jo nuomo
ne, Lietuvių frontas turėjo ma
žiau aukų.

Mano nuomonė, kiek tai turi 
sąryšio su VLIKo narių suėmi
mais, yra skirtinga nuo Sūdu
vio nuomonės. Gausesnės 
LLKS aukos buvo ne dėl dides
nio bravūriškumo, bet dėl to. 
kad Gestapo sunitas LLKS at
stovas VLIKe Jonas Deksnys 
nesugebėjo tylėti tardymo me
tu. Jiš pasakė ką žinojo ne tik
tai savo grupėje, bet ir daug 
ką apie kitus įvairių grupių 
atstovus. Gerokai kaltinimų 
užkrovė ir man.

Kauno Gestapo viršininko 
pranešime savo vadovybei 
Berlyne ir Rygoje apie VLIKo 
likvidavimą yra rašoma, kad 
suėmus Damušį ir Ambrazevi
čių, bus gauta žinių apie prieš 
vokiečius kurstančią organi
zaciją Lietuvių frontą. (“Į lais
vę". Lietuvių pogrindis vokie
čių saugumo policijos doku
mentuose. nr. 88, 1983 m. rug
sėjo mėn., p. 65-78).

Tas pranešimas buvo rašytas 
1944 m. gegužės 31 d. Mane Ges
tapo agentai pagavo Panemu
nėje 1944 m. birželio 16 d. Tar
dytojas Rauch reikalavo, kad 
išvardinčiau VLIKo narius. At
sisakiau.. Jis pagrasino.SS teis
mu ir sušaudymu. Pavyko ne
pasiduoti baimei ir nenusi
gąsti. Vėliau jis pradėjo ma
ne įtikinėti, kad aš turiu jaus
tis mirties grėsmėje, bet jis 
padėsiąs man išgelbėti gyvy
bę. jeigu išduosiu 10-12 Lie
tuvių fronto vadovaujančių 
asmenų. Atsisakiau savo drau
gų pavardes minėti, nes bet 
kurios nekalto asmens pavar
dės paminėjimas jau būtų jo 
apkaltinimas. Gestapo tardy
tojas bandė išgauti žinių apie 
prof. Juozą Ambrazevičių-Bra- 
zaitį. Jį laikė vyriausiu anti- 
nacinės lietuvių rezistencijos 
vadu. Taip pat jis bandė išgau
ti, ar aš turėjau ryšius su gen. 
St. Raštikiu, gen. St. Pundze
vičium, dr. pik. Juozu Vėbra, 
vyskupu V. Brizgiu. Jokių Lie
tuvių fronto vadovybės pavar
džių Gestapas neturėjo ir ne
gavo. Tokiu būdu pavyko iš
vengti didesnių Lietuvių fron
to aukų.

7. “Laisvės kovotojo” 
ištraukos klastotė

Knygos “Laisvės besiekiant” 
77 psl. ištrauka iš “Laisvės ko
votojo” 7 nr., 1943.IV.1 yra su
klastota. Ten yra įrašyta dr. J. 
Leimono pavardė, kurios 
“Laisvės kovotojo” 7 nr. origi
nale nėra. Kyla klausimas, ko
dėl redaktorių buvo sumanyta 
tą tekstą “pataisyti” ar “sustip
rinti" tokiu nedoru būdu?

Dr. Juozas Lermonas lietu
viškajai visuomenei buvo žino
mas kaip idealistas lietuvis 
patriotas, Lietuvos nepriklau
somybės kovų savanoris, ilgai 
vadovavęs katalikų kaimo jau
nimo organizacijai “Pavasa
ris”. Jis okupacijų metais pa
laikė nuolatinį ryšį su slap
tąja antinacinė lietuvių rezis
tencija. Tai buvo principo žmo
gus. Jo sąžinės įsitikinimas 
jam buvo svarbesnis negu jo 
asmeninė karjera. Pataikavi
mo dvasia jam buvo svetima 
tiek okupacijų, tiek ir autori
tetinio tautininkų režimo me
tais nepriklausomoje Lietuvo
je. 1932 m. vasarą po pavasa
rininkų kongreso Marijampo
lėje jis buvo nubaustas trimis 
mėnesiais kalėjimo kartu su 
prof. Pr. Dovydaičiu ir prof. 
Juozu Eretu, o be to dar buvo 
atleistas iš finansų ministe

rijos referento pareigų. Mane 
tuo metu studentą ateitininką, 
kaip to kongreso pirmininką, 
ištrėmė į tėviškę. Tad turėjo
me bendro likimo ryšį. Taigi 
jaučiu pareigą neleisti prasi
manymais žeminti to šviesaus 
žmogaus.

Dr. J. Leimonas ir kiti vie
šieji rezistentai knygoje yra 
bandomi kaltinti ryšium su pir
mojo tarėjo šauktomis konfe
rencijomis. Tad verta panag
rinėti tų trijų konferencijų 
vaidmenį.

Pirmosios lietuvių konferen
cijos, įvykusios 1943 m. kovo 
19 d., dalyviai iš pirmojo ta
rėjo pasiūlytos rezoliucijos 
išėmė stojimą į SS legioną ir 
įrašė pageidavimą sušaukti 
platesnę lietuvių konferenci
ją. Be abejonės, tai buvo ban
dymas stabdyti nacių planus 
Lietuvoje vykdyti masinį te
rorą.

Netrukus, 1943 m. balandžio 
mėn. 3 d., buvo sušaukta antroji 
konferencija. Paruošiamoji 
komisija iš anksto pateikė kon
ferencijai nutarimų projektus, 
įrašydama Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės ir Lietuvos 
kariuomenės atstatymo idėjas, 
tuo suteikdama konferencijos 
nutarimams idėjinę kryptį. 
General komisaras tas idėjas 
atmetė. Gen. St. Raštikis ir pre
latas Šaulys iš komisijos pasi
traukė protesto ženklan. Gene- 
ralkomisaras von Renteln kon
ferencijai pateikė savo rezo
liuciją. Konferencijos dalyviai 
gi pagrindu paėmė paruošia
mosios rezoliucijų komisijos 
projektą ir vėl iškėlė karinių 
lietuvių dalinių bei Lietuvos 
laisvės sąlygas. Generalkomi- 
saras tas visas sąlygas išbrau
kė ir savo rezoliuciją su kon
ferencijos pirmininko parašu 
paskelbė, konferencijos daly
vių neatsiklausęs. Pogrindžio 
spauda tą generalkomisaro 
klastotę skubiai demaskavo ir 
užkirto kelią bet kokiai mobi
lizacijai vokiečių sąlygomis.

Pogrindžio ryšio dėka laisvo
jo pasaulio spaudoje buvo pa
skelbta žinia, kad lietuvių kon
ferencija pasisakė už Lietu
vos laisvę ir kad vokiečiai ne
leido tos žinios paskelbti. Toji 
žinia civilinę nacių valdžią 
sukrėtė.

* Šiame straipsnyje laicisti
nėmis grupėmis, susibūriusio- 
mis Vyriausiame Lietuvių Komi
tete. yra vadinami valstiečiai 
liaudininkai. socialdemokratai, 
tautininkai, nacionalistai, Ūki
ninkų partija. Lietuvių laisvės 
kovotojų sąjunga.

Knygoje "Laisvės besiekiant" 
krikščioniškomis grupėmis yra 
vadinami krikščionys demokra
tai. Darbo federacija, ūkininkų' 
sąjunga. Lietuvių frontas. Vie
nybės sąjūdis.

Prof. Juozas Ambrazevičius 
Brazaitis 1942 m. pradžioje su
darė Lietuvos Tarybą susitaręs 
su rezistenciniais sąjūdžiais bei 
politinėmis partijomis parinkimo 
būdu. Tai buvo laicistinėms par
tijoms nepriimtina.

Prof. Tadas Petkevičius, subū
ręs laicistines partijas į vyriau
sią Lietuvių Komitetą, visoms 
krikščioniškoms grupėms siūlė 
vieną vietą atstovauti katalikams. 
Tokio diskriminuojančio pasiū
lymo niekas iš krikščioniškųjų 
grupių nepriėmė. Taip tie du 
veiksniai Lietuvos Taryba ir Vy
riausias Lietuvių Komitetas be
veik dvejus metus veikė atskirai. 
Tiktai 1943 m. lapkričio pabai
goje buvo susitarta, ir buvo su
darytas jungtinis antinacinei re
zistencijai vadovaujantis veiks
nys — Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas visų sąjūdžių 
ir politinių partijų lygaus atsto
vavimo principu.

Iš tikrųjų vardai “laicistinės 
grupės” ar “krikščioniškosios 
grupės” nėra tinkami. Bet jie bu
vo ir dabar tebėra vartojami dirb
tinai paryškinant ideologinj-po- 
litinį susigrupavimą. Prof. Sta
sys Šalkauskis “krikščionišką
sias grupes" siūlė vadinti nean- 
tikatalikiškomis grupėmis.

(Bus daugiau)

Toronto “Rambyno” tunto tuntininkui

AfA
v.s. LEONARDUI KALINAUSKUI

mirus,
sūnus — ARŪNĄ, RIMANTĄ, GEDIMINĄ su šeima bei 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - 

"Romuvos"stovyklos valdyba

AfA 
JULIUI PUODŽIUKUI 

mirus,
liūdesyje likusius - žmoną, dukras ir sūnus su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame-

L. ir M. Urbonai 
Edmonton, Alta.

AfA
Brangiai sesutei

MARIJAI JOVARIENEI
Lietuvoje mirus, 

šaulį brolį JONĄ TARVYDĄ, žmoną MAGDALENĄ 
nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje-

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

Brangiai Mamai

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI

mirus,
jos dukras — LIUCIJĄ, SOFIJĄ, ANTANINĄ, 
ALEKSANDRĄ, Lietuvoje — JUSTINĄ, dukraitę 
LAIMĄ, produkraites RŪTĄ, KAROLINĄ, visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Eugenija, Leonas ir Margarita Klevai

AfA
Mylimai Mamytei

SOFIJAI SKRIPKIENEI
iškeliavus amžinybėn,

dukroms ir jų šeimoms šaulei-sesei SOFIJAI PAKŠ
TIENEI. ANTANINAI ASMENAVIČIENEI, ALEK-’ 
SANDRAI STEPONAVIČIENEI, LIUCIJAI SKRIPKU- 
TEI, JUSTINAI ANDRIAŠIŪNIENEI Lietuvoje, vi
siems vaikaičiams ir provaikaičiams, giminėms bei 
prieteliams reiškiame širdingiausią užuojautą-

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA
Mylimai sesutei

MARIJAI JOVARIENEI
Lietuvoje mirus,

brolį JONĄ TARVYDĄ, žmoną MAGDALENĄ, 
Čikagoje gyvenančią sesutę ONĄ ir jos visą šeimą, 

visus gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame 

liūdesio valandoje ir dalinamės bendru skausmu -

A. G. Vinerskiai Mag. Vaitonienė
Z. A. Gedminai J. K. Januškevičiai

H. Petkūnienė J. A. Deksniai

J. E. Bubniai P. S. Kanopos 
Hamilton, Ont.

Onabian Šit jftTcinorial£f Utį.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Pianino technikas
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

LOUIS TEMI’ORALE - 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



Su aukštaisiais sostinės pareigūnais

Praėjusį kartą aprašiau Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės Vašingtone du tarpsnius: 
priėmimą Lietuvos pasiuntiny
bėje ir Mišias už Lietuvą Šv. 
Mato katalikų katedroje. Šį 
kartą pažvelkime į kitus du mi
nėjimų tarpsnius.

Latvių namai
Vašingtone ir apylinkėse 

gyvenantys latviai jau prieš 
keliolika metų Rockvillės prie
miestyje, Marylando valstijoje, 
pasistatė savo centrą, kuriame 
yra liuteronų šventovė ir ša
lia jos dailūs namai su salė
mis, patalpomis šeštadieninei 
mokyklai ir latvių organizaci
jų įstaigoms. Tada latviai kvie
tė ir lietuvius prisidėti prie 
statybos ir būti to centro da
lininkais. Tačiau lietuvių ta
da buvo nedaug ir jie nuo siū
lomo projekto atsisakė. Dabar 
lietuviams tenka Latvių namų 
sales savo renginiams nuomoti 
ir mokėti aukštoką nuomą, o 
mūsų šeštadieninei lit. mokyk
lai patalpos Latvių namuose 
jau prieš porą metų buvo atsa
kytos, nes jos šeštadieniais 
reikalingos patiems namų šei
mininkams.

Po pamaldų į salę
LB Vašingtono apylinkės 

rengiamiems Lietuvos nepri
klausomybės minėjimams nuo
mojama didžioji Latvių namų 
salė. Ir šiemet vasario 19 d. 
po pamaldų Šv. Mato katedroje 
į minėjimą susirinko apie 150 
Vašingtono ir apylinkės lietu
vių, maždaug 75% visų mūsų 
apylinkės bendruomenės na
rių. Salės scena buvo dailiai 
papuošta “Amerikos balso” lie
tuvių skyriaus darbuotojo inži
nieriaus ir žurnalisto R. Kas
paro. Minėjimą pradėjo LB Va
šingtono apyl. valdybos pirm. 
Virginija Gureckienė, progra
mos pranešėja pakviesdama 
Kristiną Nakienę.

Invokaciją sukalbėjo sosti
nės lietuvių kapelionas kun. 
dr. T. Žiūraitis. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos atstovas 
Vaši ngtone ir naujasis diplo
matijas1 šelhš dr. St. Bačkl'ši 
Jis perskaitė Amerikos valsty
bės sekretoriaus G. Šulco svei
kinimą Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga. Įdomu, 
kad tas sveikinimas radijo ban
gomis Lietuvai jau buvo per
duotas vasario 16 d. Taip jau 
yra, kad tokius sveikinimus 
greičiau išgirsta Lietuva nei 

' išeivija. Visa tai atskleidžiu 
gerąja žodžio prasme.

Du kalbėtojai
Pagrindinis kalbėtojas ang

lų kalba tame minėjime buvo 
valstybės departamento žmo
gaus teisių skyriaus pareigū
nas Gary Matthews. Jis, būda
mas užsienio reikalų žinybos 
pareigūnas, yra tarnavęs Poz
nanėje, Varšuvoje ir Leningra
de, lankęsis Kaune ir Vilniuje, 
taigi iš arti pažįstąs komunis
tinę sistemą. Jis pabrėžė, kad 
1983 metai Sov. Sąjungoje žmo
gaus ir tikinčiųjų teisių atžvil
giu buvo žiaurūs, paskirose 
respublikose sustiprinta kova 
ir prieš tautiškumą. Pasak kal
bėtojo, jo įstaigai žinomos 50 
lietuvių politinių kalinių by
los. Pažadėjo jų reikalus kelti 
tarptautiniuose forumuose.

Iš Gary Matthews kalbos su
sidarė įspūdis, kad aukštes
nieji šio krašto pareigūnai 
apie Lietuvos reikalus yra ge
rai informuoti.

Šiltais plojimais buvo sutik
tas paskaitininkas lietuvių 
kalba iš Čikagos atvykęs vie
nas dienraščio “Draugo” re
daktorių Mykolas Drunga. Ori
ginalių minčių paskaitoje jis 
pareiškė: “Mes esame per maži 
ir per santūrūs, kad savo rū
pestį dėl Lietuvos nepriklau
somybės padarytumėm pasau
lio rūpesčiu”. Lietuvos nepri
klausomybė gali ateiti tik per 
sovietų imperijos suirimą. Kol 
prezidentu bus Reaganas, ban
dys sustabdyti sovietų ekspan
siją. Apie sovietų imperijos 
sužlugdymą ir ši vyriausybė 
nieko nekalba. Todėl, paskai
tininko žodžiais, kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę šiuo 
metu mes esame vieni. Tačiau 
kovoje už žmogaus ir tikinčių
jų teises mes nesame vieni. 
Už Sadūnaitę, Petkų, Skuodį ir 
kitus kovoja daug žmonių įvai
riose pasaulio dalyse. Mūsų 
balsas gelbėti sovietų kalina
mus žmogaus ir tikinčiųjų tei
sių gynėjus rado atgarsio visa

me pasaulyje,
M. Drungos paskaita buvo 

įdomi ir susilaukė karštų plo
jimų bei nuoširdžių padėkos 
žodžių. Meninę programos da
lį atliko kylantis pianistas iš 
Niujorko Vytas Bakšys. Apla
mai, minėjimas buvo įdomus ir 
neužtęstas. Po minėjimo visi 
pasivaišino suneštais užkan
džiais.

Baltųjų rūmų pašonėje
Ketvirtasis Lietuvos nepri

klausomybės minėjimų tarps
nis Vašingtone įvyko vasario 
22 d. prezidentūros įstaigų 
rūmuose, šalia Baltųjų rūmų. 
Praeityje tokie minėjimai, 
skirti amerikiečiams sve
čiams, vykdavo JAV kongreso 
įstaigų rūmuose arba Kapi
telyje. Šį kartą Baltųjų rūmų 
pareigūnas Linas Kojelis pa
rūpino patalpas prezidentūros 
pašonėje. Norintiems dalyvau
ti šiame minėjime, kurio ren
gėja buvo taip pat LB Vašing
tono apylinkės v-ba, reikėjo 
iš anksto užsiregistruoti, nes 
to reikalauja tam tikros sau
gumo įstaigos. Taip iš anksto 
ir susidarė gal iki 200 norin
čių dalyvauti sąrašas, nes pa
būti Baltųjų rūmų aplinkoje 
kiekvienam įdomu.

Tačiau didesnis svečių su
sibūrimas tuose prezidentū
ros įstaigų rūmuose, kuriuose 
yra ir Lino Kojelio įstaiga, kar
tu panaudojamas ir painforma- 
vimui apie esamos šio krašto 
vyriausybės politiką, planus 
bei siekius. Taip ir šį kartą 
specialioje salėje susirinkus 
šimtinei lietuvių, L. Kojeliui 
vadovaujant, informacinius 
pranešimus padarė trys parei
gūnai: krašto apsaugos tary
bos specialus asistentas už
sienio radijo programų ir tarp
tautinės demokratijos skleidi
mo reikalams Walter Ray
mond, gynybos ministerijos 
vieno departamento vadovė 
Sally Horn ir krašto apsaugos 
tarybos konsultantas dr. Wil
liam Stearman. Jie dėstė Ame
rikos politiką derybose su Sov. 
Sąjunga dėl ginkluotės suma
žinimo, apžvelgė aplamai JAV 
užsienio politiką, painformavo 
apie naujus šios vyriausybės 
Užmojus sustiprinti “Amerikos 
balso” radijo laidas ir t.t. Su
sirinkusieji visiems trims kal
bėtojams, kurie pasirodė ne
blogai informuoti ir apie Lie
tuvos reikalus, galėjo pateikti 
klausimų.

Vaišių salėje
Po šio informacinio susibū

rimo pereita į ištaigingą pri
ėmimų salę tuose pačiuose rū
muose, kur LB Vašingtono 
apyl. valdyba paruošė vaišes. 
Baigę darbą įstaigose ar kitur 
užsibuvę, susirinko apie 200 
lietuvių ir jų svečių. Malonioj 
aplinkoj užsimezgė pokalbiai, 
pasidalinimas įspūdžiais, pa
sikalbėjimai su amerikiečiais 
svečiais, kurių tarpe šį kartą 
buvo beveik išimtinai vyriau
sybės pareigūnai. Tuo tarpu 
senatoriai ir kongreso nariai 
atsiuntė tik savo štabų narius, 
nes jų posėdžiai dar nebuvo 
pasibaigę. Juk tarp Kapitelio 
ir prezidentūros įstaigų rūmų 
pėsčias nesuvaikščiosi.

Besivaišinant, trumpai apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę kalbėjo istorijos moks
lų doktorantas Viktoras Nakas 
ir Baltųjų rūmų įstaigos san
tykiams su visuomene direkto
riaus pavaduotojas Linas Koje
lis. Iš Filadelfijos atvykusi 
JAV LB krašto v-bos narė Auš
ra Zerr savo žodyje padėkojo 
šio reprezentacinio pobūvio 
rengėjams — LB Vašingtono 
apyl. valdybai ir jos pirminin
kei V. Gureckienei, taip pat 
ir visiems dalyvavusiems. JAV 
LB krašto valdyba šį renginį 
parėmė $400 auka. Tokie rengi
niai yra naudingi supažindinti 
amerikiečius su dabartine pa
dėtimi Lietuvoje bei mūsų rū
pesčiais.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" — 
atsiųskite dar jų neskaitančių 
adresus. Jie gaus keletą numerių 
nemokamai.

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).

Su valdžios pareigūnais Kanados baltiečią vakare parlamento rūmuose Otavoje 1984.11.22. Iš kairės: užsienio 
reikalų ministerijos skyriaus vedėjas M. K. Warren, dr. M. Danytė, žemės ūkio min. E. Whelan, K. Deksnienė, K. 
Deksnys, R. Rudaitytė Nuotr. J. V. Danio

Imperija su keturiais milijonais kalinių
BALYS GAJAUSKAS

Šis yra antras straipsnis iš ilgo 
rankraščio, gauto “TŽ” redakci
joje. Jame autorius rašo apie ka
liniu armija, duodančią didelį pel
ną sovietinei imperijai, remdama
sis savo patirtimi. RED.

Iš visų bolševikų imperijos 
gyventojų sunkiausia yra kali
nių būklė. Ši beveik beteisė 
(jeigu teise nelaikyti šiokį to
kį maistą ir skurdų kalinio dra
bužį) darbininkų masė žiau
riausiai išnaudojama. Iš jos 
bolševikai išsunkia didžiau
sią pelną.

Modernieji vergai
Kaliniai — modernizuoti 

vergai, labai pigi darbo jėga. 
Jie prilyginami gyvuliams, 
kuriuos galima kada nori įkin
kyti į vežimą. Kiek nori, gali 
ant jų krauti, kur nori gali juos 
pasiųsti. Jie turi paklusniai 
traukti tą vežimą, o jei kuris 
užsispiria, tam su vėzdu per 
nugarą.

Be kalinių neišsivertė nė 
viena reikšmingesnė statyba. 
Jie dalyvavo visose “didžio
siose komunizmo statybose”: 
kasė Baltijos-Baltosios jūros 
kanalą. Žigulių jūrą, statė 
Bratsko HES, Baikalo-Amūro 
magistralę, tiesė dujotiekį į 
Vakarus, statė ir stato fabri
kus bei miestus, kasė ir kasa 
žemės turtus, kirto ir kerta 
miškus. Tačiau ne visose sta
tybose kaliniai išvedami į pir
mąsias eiles. “Reprezentaci
nėse” statybose jie atšaukiami 
į “užfrontes”, maskuojami nuo 
pašalinių akių, ypač nuo už
sieniečių.

Slepiama dokumentacija
Bolševikų imperijos kali

nių išnaudojimą tyrnėti labai 
sunku. Jokių oficialių duome
nų, kaip pvz. kalinių skaičiaus, 
jų laikymo vietų, atliekamų 
darbų, gyvenimo sąlygų, uždar
bio, sveikatos būklės sovieti
nė valdžia neskelbia. Priešin
gai, už tokių duomenų rinkimą 
ar garsinimą baudžia, kaltin
dama antisovietine veikla. Do
kumentus, kuriais būtų galima 
pasinaudoti tyrinėjant šią pro
blemą, vienus sunaikina, kitus 
paslepia už storų archyvų sie
nų. J juos nepažvelgs smalses
nė akis. Net mažai kas žino 
apie juos.

Daug ir vertingos medžiagos 
gali duoti liudytojai. Tačiau 
laikas bėga, ir jie pasitraukia 
iš gyvenimo, nusinešdami 
brangią informaciją į kapus. 
Ypač mažai liko politinių ka
linių iš prieškarinės epochos. 
Tada daug jų buvo sunaikinta, 
dalis neišlaikė sunkių konc- 
lagerių sąlygų ir išmirė. Tik 
laimingesni išliko, bet ir iš jų 
daugelis, praradę sveikatą, 
mirė be laiko.

Laikas taip pat nepagailėjo 
tiesioginių bei netiesioginių 
budelių. Dalis jų išmirė, o li
kučiai, gavę geras pensijas, 
baigia savo amžių kur nors ša
lies pietuose. Jų negraužia są
žinė. Jie nežiūri į savo rankas, 
suteptas nekaltų žmonių krau
ju. Šie budeliai ramiausiai 
meškerioja kokioje idiliškoje 
vietelėje ar susėdę su savo 
draugais lošia domino. Jie sle
pia savo praeities juodus dar
bus, iš jų neišplėš! liudijimų. 
Tik teisėtumo ranka galėtų 
juos priversti prabilti, bet ji 
dar nesiekia jų.

Tyli ir liudininkai
Karo ir pokario Stalino epo

chos liudytojų, kurie pergyve
no konclagerių pragarą darga
na daug. Jie žino nemaža ir 
apie prieškarinius konclage- 
rius, nes buvo kartu su to lai
ko kaliniais. Tačiau jie tyli 
arba pasakoja tik savo artimie
siems. Jų pergyvenimai neišei

na į viešumą. Tik A. Solženi- 
cinui pavyko surinkti didesnį 
kiekį liudytojų parodymų ir 
panaudoti “Gulago salyne”.

Be abejonės, kai kurie buvę 
politiniai kaliniai rašo atsi
minimus ir slepia juos, lauk
dami kada galės paskelbti. Jei
gu bolševikų imperija ilgiau 
gyvuos, tai daug tų atsimini
mų sutrūnys palėpėse. Išliks 
tik maža dalis. Ateityje tai bus 
vertinga medžiaga tyrinėjan
tiems vergiją. Tačiau, ji yra 
vertingesnė ir aktualesnė šian
dien. Dabar tokia literatūra 
padėtų visuomenei teisingiau 
įvertinti bolševizmą. Juk dar 
daug žmonių imperijoje ir Va
karuose gyvena iliuzijomis. 
Kai kurie autoriai paskelbtų 
savo rašinius ir dabar, bet 
neturi galimybių. Kiti bijo 
skelbti, kad už tai nepakliūtų 
į konclagerį, tad viliasi su
laukti bolševikų imperijos 
žlugimo ir tada išleisti savo 
atsiminimus į viešumą.

Postalininės epochos konc
lagerių buities ir darbo sąly
gos geriau žinomos šiuolaiki
nei visuomenei. Šiuo metu gy
vena labai daug žmonių, ku
riems teko paragauti koncla
gerių duonos. Šiame laikotar
pyje išnaudojimo sistema kei
tėsi nedaug, nes ją kodifikavo 
— priėmė visoji* šalyje. Be to, 
gana daug žmonių praėjusių 
postalininių konclagerių gir
nas, išvyko į užsienį. Jie gali 
papasakoti ar parašyti apie 
nežmoniškas konclagerių są
lygas.

Du laikotarpiai
Bolševikų konclagerių is

toriją galima suskirstyti į du 
laikotarpius — stalininį ir po- 
stalininį. Stalininis laikotar
pis — tai žiauraus kalinių iš
naudojimo, ir naikinimo me
tas. Sunkus dąVbas, prastas 
maistas, žiemos šaltis turėjo 
išsekinti kalinius ir sunaikin
ti juos. Konclagėriai buvo gir
nos, kurios traiškė ir malė žmo
nes. Atviresni lagerių adminis
tratoriai pasigardžiuodami 
sakydavo: “Išspausime iš jūsų 
sultis, o išspaudas išmesime”. 
Kai kurie ir ranka parodydavo, 
kaip jie tai darys. Jų žodžiai 
reiškė, jog sunkiu darbu atims 
sveikatą, o tada baisios gyve
nimo sąlygos pribaigs ligotą 
kalinį. Taip elgėsi su politi
niais kaliniais. Kriminalinius 
laikė savais ir jų taip neengė.

Postalininiame laikotarpyje 
buities ir darbo'sąlygos konc- 
lageriuose pagerėjo. Daug ka
linių buvo paleisti, todėl per 
šį laikotarpį .išmirė gerokai 
mažiau negu Stalino laikais. 
Tačiau ir šis laikotarpis buvo 
nevienodas. Pirmoje Chruš
čiovo valdymo epochos pusėje, 
maždaug iki 1959 m., koncla- 
geriuose gyventi buvo leng
viau. Antroje —'sąlygos nuo
lat sunkėjo. t

Dvi kategorijos
Reikia skirti dvi kalinių ka

tegorijas — politinius ir kri
minalinius. Nors tiek vienus, 
tiek kitus žiauriai išnaudojo 
ir išnaudoja, bet bolševikų po
žiūris į kriminalinius yra skir
tingas. Tai jų žmonės, tik šiek 
tiek laikinai pagedę. Politi
niai kaliniai — pavojingiausi 
“liaudies priešai”, kaip juos 
anksčiau vadindavo. Todėl jie 
turėjo dirbti pačius sunkiau
sius darbus. Bolševikai nesuko 
sau galvos, kad šie kaliniai 
neišlaikys. Dabar politinius 
kalinius laiko, ypatingai pa
vojingais, nes' gali paveikti 
visuomenę; net pavojinges
niais, negu anksčiau. Mat bol
ševikai sako, kad pas juos nė
ra politinių kalinių, nėra pri
verčiamojo darbo, o gyvi poli
tiniai kaliniai — liudytojai 

tuos teigimus demaskuoja. To
dėl dabar politinius kalinius 
ypač stipriai izoliuoja, kad 
jų žodis neišeitų į vidaus vi
suomenę ir laisvąjį pasaulį.

Masiniai darbai
Bolševikai priverčiamąjį 

kalinių darbą naudojo visoje 
imperijoje, bet daugiausia 
naudos davė jiems vergų dar
bas negyvenamuose ir retai gy
venamuose rajonuose. Ten 
kaliniai pastatė miestus, mies
telius, fabrikus, iškasė šach
tas, kanalus, kirto miškus. Ten 
jie pradėdavo dirbti ant tuš
čio lauko.

Vežė kalinius iš Lietuvos, 
Latvijos. Estijos, Vakarų Uk
rainos, Baltarusijos. Tai buvo 
pagrindiniai vergų aruodai. 
Vežė juos iš Kaukazo bei vidu
rinės Azijos, net ir pačios Ru
sijos. Gaudydavo juos ir skir
davo 10 ar 25 metų bausmes. 
Paskui didelėmis grupėmis ga
bendavo į vadinamuosius per
siuntimo punktus, pakraudavo 
kaip gyvulius į prekinius, spyg
liuotomis vielomis apraizgy
tus vagonus po 500-1000 žmo
nių ir, kareivių lydimus, vež
davo teisiai į paskyrimo vietą
— miestus, laukus, dykumas.

Pirmiausia kaliniai gyven
davo lauke ar palapinėse, vė
liau — bet kaip suręstuose ba
rakuose. Gulėdavo kaip silkės 
vienas prie kito ant ištisinių 
gultų. Kai nugalėdavo naujos 
gyvenvietės įsteigimo sunku
mus, kai pastatydavo kareivi
nes, administracijai irgyvento- 
jams namus, tuomet ten atvež
davo darbininkus, o kalinius 
keldavo į kitą vietą.

Kalinys — kaip gyvulys
Kalinio išlaikymas buvo la

bai pigus. Jį rengdavo suplyšu
siais, daug kartų lopytais dra
bužiais. Maistas buvo prastas
— iš blogiausios kokybės gami
nių, bet ir tokio trūko. Oficia
laus darbo laikas — 10 vai. Ta
čiau kalinį galėjo išvaryti į 
darbą bet kada: sekmadienį, 
per šventę, galėjo užtraukti 
darbo laiką, nes tai priklau
sė nuo konclagerių administra
cijos. Tai reikia įvykdyti ga
mybinį planą, tai baigti sku
bią užduotį, ir todėl poilsio 
kaliniams net sekmadienį ne
duodavo. Atostogų kaliniai ne
turėdavo, ir privalėjo vilkti 
jungą iki numirs.

Kalinių darbo neskaitė prie 
darbo stažo. Reiškia senatvė
je, jeigu žmogus jos sulauks 
ir išeis iš lagerio, pensijos 
negaus. Kadangi kalinių buvo 
dešimtys milijonų, tai valsty
bė turėjo didžiulį pelną vien 
už tas papildomas valandas 
(lyginant su laisvojo darbinin
ko 8 vai.), už neduodamas atos
togas, už nemokamas pensijas, 
neatlygintus suluošinimus. 
Dirbo kasyklose bei fabrikuo
se ir aukštos kvalifikacijos 
specialistai, kurie turėtų bū
ti brangiai apmokami, o valsty
bei jie, kaip kaliniai, nieko 
nekainavo.

Bolševikai visokiais būdais 
stengėsi priversti kalinius kuo 
daugiau dirbti. Jie griebėsi 
bausmių ir paskatų. Vengian
čius arba visai atsisakančius 
darbo bausdavo karceriu, ma
žindavo jiems ir taip menką 
maisto davinį. Dirbančius vi
liodavo papildomu maistu. Už 
nustatytą išdirbio normos vir
šijimą maisto davinį padidin
davo. Tačiau šis papildomas 
davinys buvo labai mažas ir 
nekompensavo prarastų jėgų. 
Tai buvo jaukas išspausti iš 
kalinio kuo daugiau. Alkani 
žmonės dažnai kibdavo ant to 
jauko, bet kartu prarydavo 
ir kabliuką. Stipriau dirbda
mas, nors gaudamas ii- papil- 
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Gaunu ir padėkų, ir “velnių”
K, BARONAS

VLIKo pakviestas, pradėjau 
redaguoti ELTĄ vokiečių kal
ba V. Vokietijoje. Beveik po 
dešimties metų pertraukos 
(paskutiniai ELTOS nr. pasi
rodė 1973 m.) teko jieškoti ad
resų (dalį gavau iš p. A. Grinie
nės), megzti ryšius su valsty
binėm įstaigom, bibliotekom, 
organizacijom ir pan. Radau 
pritarėjų ir rėmėjų ne tik iš 
prof. J. Ereto pusės, evangeli
kų kun. A. Franskeit, vienuo
lės Michael (“Nijole Gruppe”), 
kun. Jokūbo Foergo ir kt., bet 
taip pat krikščioniškų organi
zacijų eilėse, kurioms Lietu
vos okupacija, sunki katalikų 
padėtis buvo labai gerai žino
ma. Tuo klausimu plačiai rašo 
“TŽ” bendradarbis A. Lember- 
gas.

Sujaudintas buvau vienuolio 
Jokūbo Foergo laišku, kuria
me jis dėkojo už ELTĄ, kartu 
pareikšdamas meilę Lietuvai. 
Jo veikla yra labai plati, 
apimanti daugiausia jaunimą.

Paminėjęs atžalyną, norė
čiau atkreipti dėmesį į tarp
tautinę katalikų Rytų ir Vidu
rio Europos jaunimo organiza
ciją Miunchene, kuri surado 
mano adresą ir paprašė siunti
nėti ne tik ELTĄ, bet ir duoti 
daugiau žinių apie kun. S. Tam- 
kevičių. Šios organizacijos 
leidinėliai “Informationen” 
plačiai rašo apie katalikų pa
dėtį Lietuvoje. Viename biu
letenyje įdėjo Kryžių kalno 
nuotrauką. Štai vėl “Fatima 
Ruf’ (tiražas 25.000) pirmame 
psl. įdėjo didelę Sadūnų šei
mos nuotrauką ir paaiškinimą: 
“Vėl viena šeima sugriauta, 
ir tai jau kelinta Lietuvoje”. 
Viduje — platus straipsnis su 
Klaipėdos šventovės nuotrau
ka, šalia paverstosios filhar
monijos sale.

Gražus leidinys “Glaube in 
der 2 Welt”. Nemažai žinių 
apie Lietuvą paskleidžia Vo
kietijos katalikų žinių agen
tūra KNA ir jos vedėja Diet- 
hild Treffert, su kuria tenka 
bendradarbiauti, pasikeičiant 
naujausiom žiniom.
' ELTĄ siuntinėju ne tik kata
likiškom ir krikščioniškom 
organizacijom, bet ir valsty
bės bei universitetų bibilio- 
tekom, svarbesnei spaudai, 
parlamento nariams.

Negaliu tvirtinti, ar lapkri

AfA
JUOZUI LĖVERIUI
amžinybėn iškeliavus,

jo žmonai ONUTEI, sūnui JUOZUI su šeima, broliams 
— JONUI, VITUI Toronte, broliui ANTANUI Australijoje, 
sesutei ELENAI Amerikoje ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jų skausmo valandose bei kartu 
liūdime -

Jurgis ir Petronėlė Ivanauskai 
ir dukra Elvyra

giminėms Lietuvoje
SIUNTINYS nr. 1 —1984 m.

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas 
nailonas, japoniška gėlėta medvilninė medžiaga), labai gera vilnonė 
angliška medžiaga eilutei su įrašu “All wool, made in England”, 1 sv. 
mohair vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba 
vyriški marškiniai, 1 pora “Wrangler" denim džinsų. 1 pora “Levi” 
rumbuoto aksomo džinsų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu.....................  $460.00
į šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, sveria 5 sv...............  110.00
Džinsai rumbuoto aksomo, “Wrangler” arba “Levi”..................  46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .......................................... 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ....................................................... 13.00
“Telescopic” lietsargis............................................................... 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai z................................................ 52.00
Puiki suknelei medžiaga ............................................................ 44.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 metrai ...........................  66.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 metrai ..................  83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ..............................  77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............................... 88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............................  110.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais:
I sv. arbatos — $8.50, 1 sv. neseafes — 13.00, 2 sv. pupelių kavos — 
15.00,1 sv. šokolado — 7.50, 40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $65.00 persiuntimui.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

II London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 01 460 2592.

čio mėn. debatuose vienas par
lamentaras priminė Baltijos 
valstybių okupaciją kaip įro
dymą sovietų agresijos pasi
naudodamas ELTA, tačiau šį 
biuletenį siuntinėju 50-čiai 
įtakingesnių Bundestago na
rių.

Gaunu padėkos laiškus, bet 
gaunu ir “velnių”. Prie tokių 
priklauso “žaliųjų” atstovas 
Joškė Fišer. Vokas buvo aiš
kiai atidarytas, nes ant biule
tenio buvo uždėtas antspaudas 
“gauta” ir data. Greičiausiai 
jis jį peržiūrėjo įdėjo į tą patį 
voką su įrašais; “Nein”, An- 
nahme verweigert, “Zurueck” 
ir t.t. Gavau iš Bundestago 
spaudos sk. parlamentarų są
rašą — leidinį “Deutscher Bun
destag, 10 Wahlperiode 1983” 
su paskutinių rinkimų rezul
tatais, atstovų nuotraukom, 
priklausomumą partijai bei 
trumpom biografijom. Deja, 
prie Joškės Fišerio — tik gi
mimo data, partija ir užsiėmi
mas — “Buchhaendler”. Spau
doje teko skaityti, kad jis yra 
radikaliai kairysis.

ELTA pasirodo tik kas trys 
mėnesiai. Tad ir jaučiu, kad 
būtinas didenis vokiškas leidi
nys, platesnė literatūra apie 
Lietuvą. Yra ankstyvesnių lei
dinių, tačiau jie netinka šių 
dienų dvasiai. O Vokietija, 
Austrija ir Šveicarija yra 
mums labai svarbūs kraštai. 
Tad apsidžiaugiau VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio laišku, 
pranešančiu, kad siunčiama 
100 knygų prof. dr. J. Ereto 
“Vom Imperialismus und Mes- 
sianismus der Russen” (1983 
m. leidinys) išdalinimui vo
kiškai kalbantiems įtakinges
niems asmenims. Tačiau tai 
tik lašas ant karšto akmens!

Manau, kad reikalingas vie
nas stiprus leidinys, kuriame 
tilptų šie skyriai: politinis 
(istorija. Lietuvos nepriklau
somybė, okupacija, rezistenci
ja ir pan.), kultūrinis, religi
nis, ekonominis, sportinis. 
Vyriausio redaktoriaus parei
gos turėtų tekti dr. A. Geručiui, 
kuriam galėtų talkinti V. Nat
kevičius; A. Frąnzkaitis, kun. 
A. Rubikas, kuri. dr. K. Gulbi
nas, dr. J. Norkaitis, K. Čerke- 
liūnas. Visi jie gyvena Vokie
tijoje. Lėšas parūpintų VLI- 
Kas, ALTa, PLB, visuomenė. 
Reikalas labai ir labai skubus, 
darbas didelis. dirva plati.
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® PAVERGTOJE TEVffiJE
KUDIRKOS RANKRAŠČIAI

Šiame skyriuje “TŽ” 11 nr. bu
vo komentuojamas ir cituoja
mas Vytauto Kubiliaus straips
nis “Kam priklauso kultūra?”, 
paskelbtas “Literatūros ir me
no” vasario 11 d. laidoje. Jame 
paliestos problemos su kai ku
rių rašytojų pomirtiniais pali
kimais. Pagrindinis dėmesys te
ko V. Mykolaičiui Putinui, jo 
Kaune paliktam namui, kuriame 
velionis notaro nepatvirtinta
me testamente prašė Lietuvos 
rašytojų sąjungą įsteigti huma
nitarinės kultūros židinį, bet 
to testamento nenori vykdyti 
jo žmonos E. Kvederaitės-Myko- 
laitienės giminaičiai. V. Kubi
lius savo straipsnyje prasita
rė ir apie dr. Vinco Kudirkos 
laiškus bei eilėraščius, nebū- 
tin nuplaukusius Antavilių se
nelių namuose, šią nuogirdą pa
vadindamas nepatrikinama le
genda. “Literatūros ir meno” 
kovo 8 d. laidoje savo rašiniu 
“Antavilių legenda” atsiliepė 
Juozas Lebionka, pateikdamas 
konkretesnių duomenų.

PAVĖLUOTI TYRIMAI
Pasak J. Lebionkos, 1956 m. 

pradžioje jam apie tuos rank
raščius užsiminė buvęs Lietu
vos mokslų akademijos centri
nės bibliotekos rankraščių sky
riaus vedėjas V. Abramavičius. 
Esą prof. V. Mykolaitis-Putinas 
vokiečių okupacijos metais sa
kėsi gavęs iš Nemenčinės apy
linkių pranešimą, kad kažko
kia Višinska turinti dr. V. Ku
dirkos rankraščių. V. Abrama
vičius tada negalėjęs nuvykti į 
Nemenčinę, bijodamas ten siau
tėjusių lenkų partizanų. V. Abra- 
mavičiaus informacija sudomi
no J. Lebionką, rašiusį diser
taciją apie dr. V. Kudirką: “Ne
delsdamas nuvažiavau į Nemen
činę teirautis apie Višinska. 
Pasirodė jog, Amelija Višinska 
buvo lenkė, kurią kartu su vyru 
prasidėjęs pasaulinis karas 1939 
m. rudenį atbloškė į Lietuvą. Po
kario metais Višinskiai mokyto
javo Nemenčinėje. Mirus vyrui, 
ji, būdama jau sena, apsigyve
no Antavilių senelių namifose, 
skirtuose inteligentams. Nuvy- 

j kęs i; N(WVpi^, .lankiausi, ir 
' pas tuos._inlones, kurių name 
' yra gyvenę Višinskiai. Deja, iš 
jų sužinojau, kad A. Višinska 
prieš keletą metų mirė . . .” Vil
niaus universiteto dėstytojas 
A. Sprindis, sužinojęs šią isto
riją, nedelsdamas pasiuntė į 
Antavilius keletą studentų tei
rautis apie dr. V. Kudirkos rank
raščių likimą. Po kelių dienų 
ten nuvyko ir pats J. Lebionka.

SUDEGINO KATILINĖJE
Apie šį savo apsilankymą J. 

Lebionka pasakoja: “Kalbėjau
si su ta moterimi lietuve, kuri 
keletą metų gyveno senelių na
muose viename kambaryje kar
tu A. Višinska. A. Višinska ypač 
mėgdavusi pasakoti apie savo 
jaunystę ir visam gyvenimui pa
miltąjį studentą V. Kudirką, 
kuris, studijuodamas Varšuvo
je, gyvenęs jos tėvų namuose.

> V. Kudirka buvo parašęs kele
tą jai skirtų muzikos dalykėlių 
bei eilėraščių, kuriuos iki pat 
savo gyvenimo galo A. Višinska 
saugojo kaip brangiausias re

likvijas ir ne kartą rodė savo 
draugei Antavilių senelių na
muose. Ji saugojusi ir V. Ku
dirkos fotografiją ...” Pasak 
J. Lebionkos, yra žinoma, kad 
V. Kudirka, studijuodamas Var
šuvoje, gyveno pas Artichovi- 
čius, turėjusius dukrą Anelę. 
Kai V. Kudirka buvo suimtas ir 
tardomas, Anelė Artichovič bu
vo jam labai naudinga liudinin
ke. J. Lebionka daro išvadą, kad 
Antaviliuose mirusi Amelija 
Višinska greičiausiai ir yra ta 
byloje minima varšuvietė Ane
lė Artichovič. Po mirties jos vi
sas asmeninis “turtas” buvo su
krautas į maišą.ir išneštas j ka
tilinę sudeginti. Esą tuos reika
lus tvarkydavo senelių namuose 
dirbusi medicinos sesuo. Ją, iš
ėjusią pensijon, J. Lebionka su
rado Arvydų žuvininkystės ūky
je. Tai buvo ukrainietė, po I D. 
karo ištekėjusi už lietuvio su
valkiečio. Ji gerai prisiminė An
taviliuose mirusią A. Višinską, 
tačiau apie dr. V. Kudirką bei 
jo rankraščius su ja nebuvo kal
bėjusi. Visi A. Višinskai pri
klausę popieriai buvę sunaikin
ti. Parodė tik pasiliktą A. Vi- 
šinskos sidabrinį arbatinį šaukš
telį, kurį velionė laikė labai 
brangiu prisiminimu. J. Lebion
ka, jame pamatęs monogramą 
“A. A.”, sakosi galutinai įsiti
kinęs, jog A. Višinska tikrai bu
vo varšuvietė Artichovič. Savo 
rašinį J. Lebionka baigia pasta
ba: “Ši V. Kudirkos rankraščių 
likimo istorija — tai ne vien tik 
reta literatūrinė legenda. Ji kar
tu ir skaudus įspėjimas, jog pri
valome būti dar jautresni ir aky
lesni literatūros bei kultūros 
palikimui”.

V. MAŽVYDO PARKAS
Prieš septynerius metus Klai

pėdoje buvo pradėtas steigti M. 
Mažvydo skulptūrų parkas, jas 
skulptoriams kuriant vasaros 
stovyklose Smiltynėje. Šio par
ko reikalai aptarti dailininkų, 
architektų, Klaipėdos miesto 
vadovų posėdyje sausio 27 d. 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
skulptūros skyriaus pirm. Arū
no Kyno pranešimu, per septy
nerius metus tolokai pažengta 
į priekį. M. Mažvydo skuptūrų 
parkas — savitas ir unikalus 
reiškinys, bet pastebėta ir pa"- 
darytų klaidų. Daugelis išstaty
tų darbų plastiškai išbaigti, 
tačiau idėjiniu, estetiniu po
žiūriu, kai kurie, ypač sukurti 
ankstyvuoju laikotarpiu, dabar 
nebeatitinka visumos. Posėdy
je nutarta tokias skulptūras at
rinkti ir perkelti Smiltynėn, kur 
jos taptų savotišku kūrybinių 
stovyklų muziejumi. Tokias sto
vyklas numatoma rengti dar dve
jus ar trejus metus, bet tiksliau 
atrinkti eskizus būsimiems dar
bams. Parką norima taip sutvar
kyti, kad jo dekoratyvinės skulp
tūros prasmingai susijungtų su 
esama P. Sadausko architektū
rine skulptūrine kompozicija. 
Ateityje teks grupuoti atskiras 
skulptūras, nes dabar jos išdės
tytos padrikai, kartais stilistiš
ku požiūriu prieštarauja vienos 
kitoms. Galutinį M. Mažvydo par
ko sutvarkymą paruoš Komuna
linio ūkio projektavimo insti
tuto Klaipėdos skyrius.

V. Kst.

Nuotr. A. Pračio
Studentų ir jaunių tautinių šokių grupė “Aušra” Omahoje, Nebr., pasiruošusi dalyvauti tautinių šokių šventėje 
Klivlande š. m. liepos 1 dieną
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Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
a sutvarkant dokumentus iškvietimams
■ nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

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

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

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

Hamilton, Ontario
METINIS SLA 72 KUOPOS su

sirinkimas įvyko kovo 31 d. I. Var
no namuose. Tylos minute pagerb
tas a.a. kuopos vicepirm. VI. Bag
donas. Nutarta įrašyti jį Lietuvos 
laisvės ižde ir tam tikslui rink
ti aukas. Kuopos pirm. J. Šarap- 
nickas pranešė, kad 1983 m. su
rengta gegužinė buvo sėkminga. 
Paaukota Tautos fondui ir Kana
dos lietuvių fondui po $100, ra
dijo valandėlei “Gintariniai ai
dai" — $25, BATUNui ir “Litua- 
nus” žurnalui — po $20, Vasario 
16 gimnazijai — $15, “T. Žiburiams" 
ir “N. Lietuvai” už padėkų išspaus
dinimą paskirta po $47.25. Iš vi
so išleista $349.50.

SLA nariui A. Kaušpėdai, esan
čiam slaugos namuose, gauta iš 
centro $120 pašalpa.

Kuopos ižd. Ig. Varnas padarė 
pranešimą apie lėšas, o G. Mel- 
nykas perskaitė*Yatikrinimo aktą 
— viskas rasta tvarkoje. Išrink
ta valdyba 1984 metams: pirm, ir 
finansų sękr. J. Šarapnickas, vice
pirm. K. Mikšys, protokolų sekr. J. 
Bajoraitis ižd. Ig. Varnas, iždo 
globėjai — G. Melnykas, R. Matu- 
kaitis, ligonių lankytojai — Z. Pu- 
lianauskas, V. Triponas.

Nutarta ir šiais metais rengti 
SLA gegužinę A. Padolskio sody
boje ir pagerbti' sovietų kalina
mą kun. A. Svarinską, įrašant jį j 
Kanados lietuvių fondą.

PAGERBDAMA a.a. Liudviką 
Borusą, p.p. Lukošių šeima pa
aukojo lietuviškai radijo progra
mai “Gintariniai aidai" $10.

A. a. GRACIJAUS JASEVIČIAUS 
atminimui vietoje gėlių paaukojo 
Tautos fondui $20 Marija ir Kazys 

< Kvedarai, $10 A. A. Patamsiai. $5 
Stasė ir Antanas Šukaičiai.

A. a. LIUDUI BORUSUI mirus, 
jo atminimui paaukojo $20 Alber
tas ir Dara Jankūnai, $15 P. Volun
gė, po $10: Marija Borusienė, J. 
Bubnys, Birutė ir Jonas Sadaus
kai, J. A. Lesčiai, Balys ir Regina 
Pakalniškiai, Aniceta ir Jonas 
Deksniai, Anicetas ir Frances Po- 
vilauskai, P. St. Kanopos, A. A. 
Patamsiai, J. Povilauskas ir be
vardis; po $5: B. O. Steponavičiai. 
G. Al. Lukai, Murauskų šeima ir 
bevardis.

Nuoširdus ačiū visiems auko
tojams.

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

PADĖKA
Po sėkmingos operacijos bai

giu pasveikti ir dabar pradedu ge
riau jaustis. Dėkoju visiems savo 
artimiesiems ir bičiuliams, ku
rie mane lankė ligoninėj, prisiun
tė daug gražių gėlių, kortelių ir 
parodė susirūpinimą man patekus 
į ligoninę.

Su dėkingumu prisimenu: Br. 
Parėštienę, T. Gureckienę, St. B. 
Kobei, T. J. Povilauskus, R. V. Ra- 
guckus, I. Zubienę, L. D. Stukus, 
J. Paškevičienę, O. Žilinskienę,
D. M. Jonikus, D. B. Mačius, O. Ant. 
ir Alg. Jusius, D. Deksnytę-Povvell,
E. J. Steiblius, E. Kairienę, G. Alb. 
Lukus, D. Kekienę, M. Šidlauską.

Ypač dėkoju gydytojams — dr. 
Zenon Kiss, dr. F. J. Martyniuk ir 
savo vyrui Antanui už ypatingą 
globą ir pasiaukojimą man ligos 
metu.

Nuoširdus ačiū visiems-
Stasė Jankauskienė

Sault Ste. Marie, Ont.
DIENRAŠTIS “THE SAULT 

STAR” 1984.III.14 išspausdino 
Tracy Higgins reportažą apie 
Gidget Cote kelionę į komunisti
nę Kubą. Jame labai giriamas te
nykštis gyvenimas, kurį ši kana
dietė stebėjo septynias dienas, 
informuojama valdžios palydovų. 
Aplankyti Kubą ji buvo pakvies
ta to krašto valstybinės moterų 
federacijos drauge su torontiške 
veikėja. Abi šios kanadietės yra 
Kanados moterų federacijos vei
kėjos (G. Cote — Sault Ste. Marie 
skyriaus sekretorė). Pažymėtina 
ypač tai, kad G. Cote yra Virgini
ja Galinytė, duktė a.a. Roberto 
Galinio, pabėgusio nuo komuniz

mo. Jos sesuo Rūta yra žmogaus 
teisėms ginti vietinio skyriaus vei
kėja. Jų tėvas buvo pavyzdingas 
lietuvis patriotas, pergyvenęs ko
munizmo žiaurumus Lietuvoje. Jis 
liūdėtų savo palikuonių susiža
vėjimu komunistiniu “rojumi”. 
Mūsų tautiečiai sako, kad Kubos 
garbintojai turėtų ten ir apsigy
venti. Kr.

London, Ontario
REKOLEKCIJOS praėjo labai 

sėkmingai. Visas dienas švento
vė buvo pilnutėlė. Visi su atsidė
jimu klausėsi turiningų ir gražių 
pamokslų, kuliuos sakė kun. dr. F. 
Jucevičius.

PENSININKŲ SUSIRINKIMAS 
— balandžio 12, ketvirtadienį, 3 v. 
p.p., parapijos salėje.

TIKINČIOS LIETUVOS DIENOS 
proga religinei Lietuvos šalpai 
surinkta $687.

West Lorne-Rodney, Ont.
RELIGINĖ! LIETUVOS ŠAL

PAI suaukota $130.
METINĖS REKOLEKCIJOS įvy

ko balandžio 1, sekmadienį, kurias 
vedė kun. dr. F. Jucevičius. Pa-> 
maldos apylinkių lietuviams — ba
landžio 15. sekmadienį, 2 v.p.p., St. 
Mary’s šventovėje. Korešp.

Welland, Ontario
WELLAND0 APYLINKĖS TAU

TIEČIU aukos Vasario 16 proga 
KLB krašto valdybai ir Tautos fon
dui.

$115: J. Baliukas; $50: P. Šid
lauskas; $30: J. Kutka, Br. Luo
manas, A. Pivoriūnas; $25: J. Pau- 
žuolis; $20: V. Karalius, Br. Simo
naitis, R. Slavickas, A. Smolskis, 
A. Stankevičius, J. Radvila. Meške- 
riotojų-medžiotojų klubas; $10: 
J. Bieliūnas, K. Bieliūnas, V. Bie
liūnas, A. Čepukas, M. Izokaitienė, 
Br. Jackevičius, M. Kuzavas, Alb. 
Ramanauskas, J. Staigys, K. Stan
kevičius, J. O. Staškevičius, M. 
Šalčiūnas, A. Šileikis, J. Tarnu- 
lėnienė, M. Urpšys, A. Zinaitis; 
$5: E. Bersėnienė, Pr. Bersėnas, 
VI. Ivanauskas, J. Rankauskas, VI. 
Vitauskas; $2: K. Blužienė. Iš viso 
suaukota $607. Tautos fondui — 
$439, Bendruomenei — $168. Nuo
širdžiai dėkojame visiems, auko
jusiems lietuvybės reikalams.

Apylinkės valdyba

St. Catharines, Ont.
REKOLEKCIJOS kovo 23, 24 ir 

25 d.d. praėjo labai sėkmingai. 
Kiekvieną vakarą pamaldos su 
solistiniu giedojimų padarė re
kolekcijas jaukias bei iškilmin
gas. Rekolekcijų vedėjas kun. dr. 
Feliksas Jucevičius pagavo klau
sytojų dėmesį moksliškai pagrįs
tomis mintimis. Užtai jam visų 
vardu padėkojo klebonas kun. 
Kęstutis Butkus. Ne dažnai buvo 
tiek pilna mūsų šventovė, kiek šį 
kartą.

PAVERGTU TAUTU ORGANI
ZACIJOS valdybos — vykdomojo 
komiteto posėdis įvyko balan
džio 5 d. lenkų salėje, Haynes 
Ave. 85 nr. Kitais metais organi
zacija švęs savo dešimtmetį. Ją 
sudaro lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai, lenkai, vengrai ir 
čekoslovakai. Kor.

Windsor, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI. Va

sario 16 proga Windsoro ir apy
linkių tautiečiai aukojo: $100.00
— Vincas Ignatavičius; $60.00 — 
dr. S. Kizis; $50.00 — J. O. Gied- 
riūnai, A. Juškauskas. B. E. Kudz- 
mavičiai; $35.00 — Stasys ir dr. D. 
Naikauskai; $30.00 — P. B. Januš
kos, E. S. Zatorskiai; $28.00 — Anta
nas ir Marija Tautkevičiai; $25.00
— Stasė ir Bill Kowbell. L. Le- 
parskas, A. Beldavs; G. O. Vinda- 
šiai, E. Pakauskienė; $22.00 — Sta
sys Pakauskas. jn., $20.00 — V. E. 
Baltrašiūnai, M. J. Kiziai, M. W. 
Stechyshyn; $10.00 — Sonia Kuk
ta, V. L. Pundziai. dr. V. Majaus
kas (Detroitas), kun. K. Simaitis. 
M. M. Šilinskai; $5.00 — B. Balai- 
šis, V. D. Pliskevičiai. Iš viso — 
$700.00. Nuoširdi padėka visiems 
aukojusiems.

E. Pakauskienė.
įgaliotine

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu "Union Gas” A 
atstovas) (Aį.

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8
Telefonas: (705) 673-9595

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T AI U A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlAA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.) ................ 6%
santaupas........................7'/?%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................... 7%
term, indėlius 1 m........... 9’/z%
term, indėlius 3 m............  10%
reg. pensijų fondo..........9'/4%
90 dienų indėlius................ 9%
(minimum $5.000)

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask..........  10 74%
asmenines paskolas.... 12'/2°/o
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
Čikagos lietuviai kovo 17 d. va

karą Jaunimo centro kavinėje 
atsisveikino su Floridon išvyks
tančiu Lietuvių žurnalistų są
jungos pirm. Jurgiu Janušaičiu. 
Atsisveikiniman juos sukvietė 
Lietuvių žurnalistų sąjungos ir 
JAV LB Marquette Parko apylin
kės valdybos. Kalbėtojų buvo 
ilga eilė, atstovaujančių įvai
rioms organizacijoms. Mat J. Ja- 
nušaitis daug metų yra rašęs 
apie jas bei jų renginius. Žur
nalo “Laiškai lietuviams” red. 
kun. J. Vaišnys, buvęs LŽS pir
mininkas, pranešė, kad šis žur
nalas J. Janušaičiui ir jo žmo
nai Floridon bus siuntinėja
mas “iki gyvos galvos”. Apie žur
nalistinę J. Janušaičio veiklą 
Hanau stovykloje, V. Vokietijo
je, kalbėjo V. Urbonas, parody
damas ten leistą sienlaikraštį. 
Žurnalistų sąjungos vardu iš
vykstančiam pirm. J. Janušai
čiui buvo įteiktos dvi dr. J. Pu- 
zino “Raštų” knygos. Visi linkė
jo gero poilsio Floridoje, su
giedojo “Ilgiausių metų”.

Seniausią lietuvių radijo pro
gramą “Margutis” Čikagoje sle
gia problemos. Pirmiausia iš sto
ties, transliavusios trumpomis 
FM bangomis, teko persikelti į 
stotį su ilgomis AM bangomis. 
Išlaidos padidėjo, o klausytojų 
ratas sumažėjo, nes tos stoties 
transliacijos nepasiekia toli
mesnių priemiesčių. “Margučio” 
vedėjas P. Petrutis programą 
stengiasi išlaikyti tame pačia
me lygyje, lėšoms telkti rengda
mas koncertus, prašydamas vi
suomenę paramos. “Margutis” 
lig šiol buvo įsikūręs nuomoja
mose patalpose, kuriose turėjo 
savo studiją ir archyvus. Tas 
pastatas dabar buvo parduotas, 
naujasis savininkas pareikala
vo, kad nuomininkai išsikrausty
tų. Kadangi tame pastate savo 
būstinę turėjo ir lietuvių kredi
to kooperatyvas “Kasa”, kilo 
problemos dviem lietuvių insti
tucijom. “Kasa” surado ir jau 
užpirko tinkamą namą, kuriame 
žada priglausi ir “Margutį”. Ta
čiau persikėlimas nebus leng
vas, nes vėl reikės įsirengti ra
dijo studiją, pervežti ir vėl su
tvarkyti “Mąrgučio” archyvus.

Aris Žukauskas, 20 metų am
žiaus jūrininkas, 1983 m. rugpjū-,,, 
čio mėnesį pabėgo iš žvejų lai
vo “Seda” Ispanijai priklausan
čioje Tenerisos saloje. Lig šiol 
jį globojo Ispanijos vyriausybė. 
BALFo rūpesčiu ir pastangomis 
jis jau atvyko j JAV, kur jam 
suteiktos politinės pabėgėlio 
teisės. A. Žukauską dabar glo
boja BALFas.

Urugvajus
Lietuvių katalikų sekmadie

niais leidžiamas biuletenis “Ži
nios” vasario 19 d. laidoje ra
šo apie ilgai keliavusius “Tėviš
kės žiburius”. Esą jų 1982 m. rug
sėjo 2 d. laida Urugvajaus lie
tuvių parapiją pasiekė tik š. m. 
vasario 18 d.

Brazilija
Šv. Kazimiero iškilmės Sao 

Paulo mieste pradėtos kovo 4 
d. pamaldomis katedroje. Ją už
pildė gausūs maldininkai, ku
rių eilėse buvo ir daug lietuvių, 
suvažiavusių iš viso Sao Paulo' 
bei jo apylinkių. Prie altoriaus 
buvo atneštos Brazilijos ir Lie
tuvos vėliavos. Iškilmingas Mi
šias su kardinolu P. E. Arnsu, 
Sao Paulo arkivyskupu, konce- 
lebravo — prel. P. Ragažinskas, 
kun. Pr. Gavėnas, SDB, ir len
kas kun. L. Klinickis. Lenkams 
atstovavo šalia altoriaus atsi
stojusios kelios mergaitės, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais. Lietuviškas giesmes gie
dojo jungtinis lietuvių choras, 
itališka solo giesme įsijungė iš 
Kanados atvykęs montrealietis 
sol. Antanas Keblys. Lietuviš
kai buvo skaitoma tikinčiųjų 
malda, primenanti ne tik šv. Ka
zimierą, bet ir laisvės siekian
čią Lietuvą. Kun. Pr. Gavėno, 
SDB, parašyta malda į šv. Kazi
mierą buvo išspausdinta ir iš
dalinta visiems pamaldų daly
viams. Ji perskaityta Mišių už
baigoje. Kardinolas P. E. Arnsas 
pranešė, kad jis yra įgaliotas 
popiežiaus Jono-Pauliaus II lie
tuviams suteikti jo palaimini
mą. Pamaldos užbaigtos “Šv. Ka
zimiero himnu”. Prie katedros 
durų buvo galima įsigyti at
spausdintą šv. Kazimiero pa
veikslą, lapelį su portugališkai 
parašyta trumpa šventojo bio
grafija. Sakoma, kad ta biogra
fija labiausiai domėjosi lenkų 
kilmės brazilai.

Savo restoranus su tautiniais 
patiekalais Sao Paulo mieste tu
ri daug įvairių tautybių. Dabar 
tokio restorano susilaukė ir 
lietuviai. “Restaurarite Vytas” 
prieš keletą mėnesių buvo ati

darytas S. Caetano priemiesty
je. Jo savininkas Vytas Luka- 
vičius nedidelėje, bet jaukioje 
patalpoje parūpina ne tik lietu
viškų patiekalų, bet ir lietuviš
kos muzikos. Restorane ypač 
gausiai lankosi lietuvių kilmės 
jaunimas. Savo veiklos sukaktį 
ten atšventė “Volungės” cho
ras, vadovaujamas Liucijos Ba
nytės.
Izraelis

Dr. Petras Vileišis, lankyda
masis Jeruzalėje su maldininkų 
grupe, po šv. Kazimiero iškil
mių Romoje, 1984.III.il buvo pri
imtas Izraelio premjero Šamiro 
patarėjo Zwi Harrg Hurwitz, su 
kuriuo kalbėjosi lietuvių-žydų 
reikalais.

Australija
Adelaidės lietuviai vasario 

29 d. atsisveikino su kun. dr. A. 
Savicku, 1983 m. pavasarį atvy
kusiu iš V. Vokietijos talkinti 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nui kun. A. Spurgiui, MIC, turė
jusiam sunkią operaciją. Sve
čias plačiai įsijungė į jaunimo 
veiklą ir norėjo pasilikti para
pijoje nuolatiniam darbui. Ji 
betgi yra aptarnaujama marijo
nų vienuolijos. Pastarosios gen. 
kun. F. Grabowskis naujuoju Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 
paskyrė kun. J. Petraitį, MIC, 
gyvenantį Argentinoje, vado
vaujantį Aušros Vartų lietu
vių parapijai Buenos Aires Ave- 
lanedos priemiestyje. Peticijai 
renkami parašai šio nutarimo 
nepakeitė. Jaunasis kun. dr. A. 
Savickas buvo paskirtas dėsty
toju Adelaidės kunigų seminari
joje. Vasario 29 d. jis atnaša
vo paskutines lietuviškas Mi
šias Šv. Kazimiero šventovėje. 
Po pamaldų buvo surengtos at
sisveikinimo vaišės. Kun. dr. 
A. Savickui parapijiečiai įtei
kė dovanų, linkėjo sėkmės nau
jose pareigose, prašė neužmirš
ti Adelaidėje gyvenančių tau
tiečių.

Australijoje lankėsi išeivijoje 
sudarytos laisvosios Lenkijos 
vyriausybės ministeris pirm. K. 
Sabbatas. Ta vyriapsybė savo 
būstinę turi Britanijos sosti
nėje Londone. Vasario 13 d. K. 
Sabbatas viešėjo Bankstowno 
lenkų klube Sydnėjuje. Jo pri
ėmime dalyvavo ALB Sydnėjaus 
'apylinkės valdybos pirm. dr. 
A. Mauragis, A. Giniūnas, ALB 
krašto valdybos nariai V. Au- 
gustinavičius ir K. Stašionis, 
spaudos atstovai A. Kramilius 
ir J. P. Kedys. Pokalbiuose bu
vo paliestas Lietuvos ir Vilniaus 
klausimas. K. Sabbatas nieko 
konkretaus negalėjo atsakyti 
apie ateities Lenkiją, jos teri
torinius reikalus su kaimynais, 
šiuos klausimus palikdamas 
ateičiai. Jis teisinosi Austra
lijon atvykęs vienyti čia gyve
nančių lenkų, o ne spręsti bū
simos Lenkijos politikos.

Prancūzija
Prancūzijos bei apylinkių lie

tuviai Vasario 16 paminėjo va--, 
sario 18 d. Paryžiuje, italų ka
talikų misijos patalpose. Mi
šias už Lietuvą atnašavo Pran
cūzijos lietuvių katalikų misi
jos vadovas kun. Jonas Petro
šius ir kun. Claude Frikart, Pa
ryžiaus arkivyskupijos vikaras 
užsieniečiartis, pasakęs gražų 
pamokslą. Po pamaldų salėje su
sirinkusius lietuvius ir svečius 
pasveikino PLB valdybos pirm. 
Jonas Tomkus. Minėjiman atsi
lankė prancūzų kalbą Kauno 
universtite dėstęs prof. G. Ma
tare, Kazys Lozoraitis su žmo
na iš Romos,. “Laisvės radijo” 
biuro Paryžiuje administrato
rė E. Petrauskienė, estų, lenkų, 
ukrainiečių ir gruzinų atstovai. 
Minėjimą pradėdamas, PLB.ta
rybos narys R. Bačkis priminė 
Romoje mirusį Lietuvos diplo
matijos šefą a. a. Stasį Lozorai
tį, paprašydamas jį pagerbti su
sikaupimo minute. B. de la Sab- 
liere, Prancūzijos ambasado
rius ir Prancūzų-baltiečių drau
gijos pirmininkas, savo kalboje 
pabrėžė, kad nei lietuvių, nei 
kitų okupuotų tautų neįstengs 
sunaikinti joks priešas, jeigu 
jos pačios nekapituliuos. Pa
grindine kalbėtoja buvo rašy
toja Genevieve Carion-Mach- 
witz, neseniai išleidusi istori
nį romaną “La Wiedra” apie Lie
tuvos bajorus nuo Napoleono 
laikų iki II D. karo. Lietuva ji 
susidomėjo, rašydama apie savo 
vyro šeimą, kuri yra kilusi iš 
Drabčiūnų prie Svėdasų. Kalbė
toja žavėjosi lietuvių tautos 
istorinėmis demokratinėmis tra
dicijomis, santvarkos liberališ- 
kumu bei pažangumu, religijos 
teisėmis. Meninei programai 
skirtus O. V. Milašiaus ir Mai
ronio eilėraščius skaitė jauni
mo atstovės — K. Masiulytė, N. 
ir V. Vaicekauskaitės, Daina 
Bačkytė.
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AfA 
JUOZUI LĖVERIUi
iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai ONAI ir sūnaus JUOZO šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia -

Simas Vyšniauskas, 
Hamilton, Ont.

Mylimai MAMYTEI 
mirus,

dukterims — LIUCIJAI SKRIPKUTEI, ANTOSEI 
ASMENAVIČIENEI, ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą-

Liuda ir Edmundas Trečiokai

Pirmieji VII Tautinių šokių šventės rėmėjai Klivlande. Iš kairės: lėšų telkimo koordinatorius V. A. STAŠKUS, 
PETRAS MILAŠIUS, paaukojęs šventei $1000 ir $400 loterijos paveikslui. VINCAS ČEČYS ir JONAS BALBA- 
TAS, paaukoję po $500, BR. NAINYS, per kurį gautos aukos Nuotr. V. Bacevičiaus

Imperija su keturiais milijonais kalinių
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Ilgamečiam Bendruomenės nariui ir rėmėjui 

a.a. JUOZUI LĖVERIUI 
mirus,

žmoną ONĄ, sūnų JUOZĄ PETRĄ su žmona, 
seserį. ELENĄ Pitsburge, brolius - VIKTORĄ ir 
JONĄ Toronte, ANTANĄ Australijoje ir visus gimi
nes bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi -

KLB Otavos apylinkės valdyba 
ir nariai

Tautinių šokių šventės bilietai
Svarbi tautinių šokių šventės informacija

Mylimai Motinai

a.a. SOFIJAI SKRIPKIENEI 
mirus,

jos dukrai SOFIJAI PAKŠTIENEI su šeima ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

A. J. Kšivickai J. V. Pilkauskai
S. A. Saunoriai

BALTIC 
TOURS

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

Išvykstama iš Montrealio ,
Speciali 13 dienų kelionė — 11 naktų Lietuvoje 
(Du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais).
Kelionė 314: kovo 14 — kovo 26 .....................  51,295
’Finnair” lėktuvais iš Montrealio

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

dienų LIETUVA IR SUOMIJA

o! .jų

10 . r

$1,225
$1,325

Kelionė 917: rugsėjo 17 — rugsėjo 26 ........ 51,355
Šešios dienos Vilniuje, dvi dienos Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš Montrealio

12 dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 507: gegužės 7 — gegužės 18 ..... : 51,385
Kelionė 604: birželio 4 — birželio 15........... $1,551
Kelionė 101: spalio 1—spalio 12 ............... $1,385
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
■’Finnair” lėktuvais iš Montrealio

KELIONĖS IŠ JFK IR BOSTONO
18 dienų Kelionė 710B: liepos 10 — liepos 27 ......... $1,999

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

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

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

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

‘Kelionė 612A: birželio 12 — birželio 23  $1,649 
‘Kelionė 710: liepos 10 — liepos 21 ..............  $1,649
‘Kelionė 807: rugpjūčio 7 — rugpjūčio 18 .... $1,649
Kelionė 918A: rugsėjo 18 — rugsėjo 29 ....  $1,489
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
viena— Frankfurte
■’Lufthansos" lėktuvais iš JFK ir Bostono 

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

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

11 dienų LIETUVA IR LENKIJA
Kelionė 925: rugsėjo 25 — spalio 5 ............ $1,279
Šešios dienos Vilniuje, trys — Varšuvoje
"Alitalia” lėktuvais iš JFK

Dėl brošiūrų ir išsamesnių imormaciįų kreipkitės į

Dolfic Tours
293 Auburn Sr.

Newton, AtA 02 d č>6>, USA.
Tel. (617) 965-6060 arbo (617) 969-1190

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
domą maisto davinį, kalinys 
pamažu silpnėdavo ir pasida
rydavo distrofiku.

Botagas ir pyragaitis
Bolševikai panaudojo pa

čius niekšiškiausius metodus, 
kad išspaustų iš kalinio dau
giau pelno. Jie vienoje ranko
je laikė botagą, kitoje pyragai
tį. Toks “pyragaitis” buvo net 
machorkos pakelis. Kaliniams 
labai trūko rūkalų. Rūkantieji 
kentėjo. Bolševikai tai išnau
dojo darbo našumui skatinti. 
Kasyklose už įvykdytą pamai
nos išdirbio normą kaliniams 
duodavo po pakelį machorkos. 
Reiškia stenkitės, kąskite dau
giau rūdos — gausite parūkyti. 
Vienas pakelis kainavo 6 ka
peikos. Taigi labai pigiai at
sieidavo papildoma rūdos to
na.

Kareiviai saugodavo kali
nius, kad jie nepabėgtų. Į 
apsaugos dalinius skirdavo 
vaikinus, paimtus atlikti pri
valomą karo tarnybą ir jais, 
kaip šunimis, pjudydavo ka
linius. Kareiviai kainavo taip 
pat pigiai: jų apranga prasta, 
nepergeriausias ir maistas. 
Mokėjo jiems mažai. Po Stali
no mirties bolševikinės im
perijos vadovai, nors ir palei
do daug kalinių, bet nuo jų iš
naudojimo visiškai neatsisakė.

Paleisti politiniai kaliniai 
pasklido po visą šalį. Jie pa
sakojo apie patirtus kohcla- 
geriuoše žiaūrumuš;‘ apiė ne
žmonišką išnaudojimą. Kai ku
rie rašė atsjminimus. Švelniau 
parašytus cenzūra net leido 
paskelbti spaudoje. Daug de
maskuojančios medžiagos pa
skelbė patys oficialūs parei
gūnai.

Konclagerių žiaurumai ir 
prievarta jaudino visuomenę 
ir kėlė pasipiktinimą. Ne tik 
imperijos viduje sklido stul
binančios žinios apie komunis
tų nusikaltimus, bet pasiekė 
ir užsienį. Užsienio visuome
nė galėjo gauti liudijimų iš 
pirmų rankų. Tuo metu iš bol
ševikinės imperijos konclage
rių grįžo nemaža ir užsienie
čių. Iro paslaptingumo ir me
lo siena, dengusi šią imperi
ją. Jos prestižas tiek viduje, 
tiek užsienyje smuko.

Apgaulus humanizmas
Postalininiai bolševikinės 

imperijos vadovai didžiavosi, 
kad baigta su prievarta ir žiau
rumais. Dabar bolševikai esą 
humaniški, šalyje įsigalėjęs 
teisingumas. Ypač dideliais 
humanistais dėjosi bolševikų 
vadovai Brežnevo laikais. Ta
čiau šioje “humanistų” imperi
joje šiandien toks platus konc
lagerių tinklas, kokio nėra jo
kioje kitoje pasaulio valstybė
je. Kad nepakenktų bolševiki
nei propagandai vaizduoti 
imperiją patrauklią visuome
nei ir neleistų jos kritikams 
badyti pirštais į konclagerius 
bei priverčiamąjį darbą, im
perijos valdžia ėmė kruopš
čiai maskuoti konclagerius ir 
kalėjimus, ypač politinių ka
linių konclagerius.

Klaidinanti spauda
Svarbų vaidmenį visuome

nės dezinformavime atlieka 
bolševikinė spauda. Propagan
da tvirtina, kad įkalintieji 
buvo teisiami už pavojingus 
nusikaltimus pagal įstatymą. 
Bet bolševikų imperijoje po
litiniams kaliniams įstatymų 
nėra. Yra tik įstatymų iškam
šos, kuriomis siekiama apgauti 
visuomenę. Tai tik keliolikos 
asmenų grupelės valia.

Bolševikų spauda nuolat 
tvirtina, kad jų “humaniško
je” šalyje yra tik kriminaliniai 
nusikaltėliai, o politinių nė
ra. Todėl dabar maskuoja pa
čius kalėjimus bei konclage

rius, kelia juos toliau nuo vi
suomenės akių.

Po Stalino mirties
Stalino mirtis pakeitė ka

linių likimą. Naujieji vadovai 
atsisakė tokios nuožmios kali
nių naikinimo ir išnaudojimo 
politikos. Per kelerius metus 
po Stalino mirties daugumą 
politinių kalinių paleido, o 
kai kuriems sumažino kalini
mo laiką. Tačiau dar daug liko 
su 25-rių metų bausmėmis.

Šalis buvo perkrauta krimi
naliniais kaliniais, todėl ir 
jų daug paleido. Pirmiausia 
išleido teistus už siūlų ritę, 
už nuo lauko surinktų varpų 
saujelę, už lentgalį, parsineštą 
iš statybos. Tokie buvo teisti 
nuo trejų iki septynerių metų.

Nuo 1956 m. politinių kali
nių darbo jėga sumažėjo ir ne
bebuvo vienas pagrindinių 
bolševikų ekonomijos rams
čių. Politkalinių likučius su
telkė Mordovijoje, o krimina
liniai kaliniai liko išmėtyti 
po visą šalį.

Mordovijoje jau senai bolše
vikai buvo įsteigę įštisą konc
lagerių sistemą su savo gele
žinkeliu, tiekimo tinklu. Prie 
kiekvieno konclagerio pastatė 
įmonę. Todėl kaliniai labai 
retai susitikdavo su laisvais 
žmonėmis, išskyrus lagerio 
tarnautojus ir įmonės vyres
nybę. Kalinių neišvesdavo 
dirbti už konclagęrio tvorų.

Pigi darbo armija
Nėra pasaulyje valstybės, 

kuri turėtų tokią didelę kali
nių išnaudojimo patirtį, kuri 
mokėtų išspausti tokį didelį 
pelną iš kalinių prakaito. Ši 
tobula konclagerių sistema 
neatsirado per vienerius me
tus. Per 60 metų ją lipdė, dai
lino, tobulino. Dabar 4-5 mi
lijonai kalinių sudaro didelę 
darbo armiją. Jie aptarnauja 
daugybę fabrikų, gamina įvai-

Argentiniečiai apie Lietuvą
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Argentinos sostinėje 
Buenos Aires buvo surengta 
vasario 19 d. Iškilmės pradė
tos vietinėje katedroje iškil
mingomis Mišiomis, kurias at
našavo kun. Aug. Steigvilas, 
MIC. Prie altoriaus matėsi gė
lių vainikas, Argentinos ir Lie
tuvos vėliavos su palyda, suda
ryta lietuvių jaunimo, pasipuo- 
šusio tautiniais drabužiais.

Prie Laisvės paminklo Plaza 
de Mayo aikštėje buvo padėtas 
vainikas, pagerbiant žuvusius 
ir kovojančius už Lietuvos lais
vę. Jautrią kalbą*pasakė ALOS 
tarybos pirm, archit. Artūras 
Kaminskas.

Vakare, 19 v., lietuvių para
pijos salėje buvo surengtas Va
sario 16 iškilmių tęsinys. Jau
nimui įnešus Argentinos ir Lie
tuvos vėliavas, buvo sugiedoti 
abiejų kraštų himnai. Pagrin
dines kalbas pasakė jaunimo 
atstovai — Izolda Simanaus- 
kaitė lietuviškai, Nestoras 
Ruplėnas — ispaniškai. Abu 
puikiai atliko savo uždavinius.

Meninėje dalyje dainininkė 
Adriana Jocytė padainavo lie
tuviškų ir ispaniškų dainų su 
gitaros palyda, o Argentinos 
Lietuvių Centro ansamblis “In
karas” pašoko tautinių šokių.

Maloni staigmena buvo kana
diečio solisto Antano Keblio 
dainos. Vos spėjęs atvykti iš 
orauosčio, padainavo keletą 
dainų, kurios publikai labai 
patiko. Baigdamas koncertą, 
A. Keblys pakvietė visus atsi
stoti ir kartu sudainuoti “Lie
tuva brangi”. Visa tai paliko 
visiems gilų įspūdį.

Rezoliucijas, skirtas Argen
tinos vyriausybei, perskaitė Z. 
Juknevičius. Baigminį žodį ta
rė kun. A. Steigvilas, reikšda
mas padėką visiems renginio 

rias mašinas, namų apyvokos 
daiktus, kerta miškus, dirba 
kasyklose. Pusvelčiui dirbda
mi, jie duoda bolševikų imperi
jai didelį pelną.

Skirtingai nuo Stalino laikų, 
dabar bolševikai moka kali
niams už darbą pusę laisvojo 
darbininko atlyginimo. Iš jo 
atskaito maisto ir drabužių 
kainas bei kitus mokesčius. 
Vidutinis kalinio uždarbis, 
atskaičius mokesčius — 25-30 
rb. per mėnesį.

Bolševikai tvirtina, jog ka
linių darbą reguliuoja Darbo 
kodeksas taip, kaip ir laisvųjų 
darbininkų. Bet tai tik dalinė 
tiesa. Kalinio darbo laikas — 
8 vai. per dieną, tačiau per sa
vaitę jis dirba 6 dienas (48 vai.), 
o Darbo kodekse numatytos 5 
darbo dienos po 8 vai. Taigi 
kalinys dirba per savaitę 8 vai. 
ilgiau negu laisvas darbinin
kas.

Keturi milijonai kalinių (ne 
mažiau, o gali būti daugiau), 
apytikriai paskaičiavus, per 
metus uždirba apie 600.000 
papildomų darbo metų! Kali
nys negauna atostogų. Jei im
sime trumpiausią atostogų 
laiką — 14 darbo dienų per 
mėtus, tai 4 milijonai kalinių 
uždirba dar apie 170.000 me
tų. Iš viso 770.000 papildomų 
darbo metų per vienerius me
tus! (Šis paskaičiavimas apy
tikris. Tikslus duotų dar di
desnį skaičių).

Jeigu papildomą darbo Tai
ką paversime pinigais, gausi
me didžiulę sumą! Bet tai ne 
viskas. Kalinio darbas neįskai
tomas į darbo stažą, o tai reiš
kia, kad valstybė už tą laiką 
nemoka buvusiam kaliniui 
pensijos senatvėje. Tai irgi 
sudaro gražią sumą. Matome, 
jog kaliniai užpildo didžiulę 
bolševikų imperijos biudžeto 
spragą.

talkininkams, programos atli
kėjams ir dalyviams.

Apie šias iškilmes rašė dien
raščiai “La Nacion”, "La Ra
zon”, skelbė radijas “Conti
nental”. Prie aprašymo buvo 
pridėtas ir rezoliucijos teks
tas su nuotraukomis.

Vasario 16 proga Lietuvai 
išlaisvinti komitetas, VLIKo 
pavestas, paskelbė atitinka
mą pareiškimą per visas Ar
gentinos žinių agentūras — 
“Telam”, “Saporiti”, “Dyn” 
ir “Noticias Argentinas”. Per 
radiją Mitre programoje “De 
vuelta” kalbėjo žymūs žurna
listai — B. Neustad, M. Gron- 
dona, C. Varela ir perskaitė 
visą minėtos rezoliucijos teks
tą. “Radio Belgrano”, “Radio 
El Mundo”, “Radio Argentina” 
ir “Radio Splendid” davė iš
traukas.

LIKAR pirm. Aleksandras- 
Artūras Mičiūdas kalbėjo 10 
min. per “Radio del Pueblo” 
programoje “Primer Plano”, 
kuriai vadovauja lietuvių 
draugas Antanas Petric, kroa
tų kilmės.

Pažymėtina ypač tai, kad 
didieji Buenos Aires dienraš
čiai “Tiempo Argentine”, “La 
Razon” ir “Nueva Provincia” 
plačiai rašė apie Sov. Sąjun
gos pavergtą Lietuvą, rusini
mą, religijos persekiojimą, 
tautinę priespaudą.

Ryšium su šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktimi net 
keli Argentinos laikraščiai 
rašė apie Lietuvą. Daugiau
sia vietos jai skyrė Buenos 
Aires dienraštis “Clarin” (Tri
mitas), kuris yra laikomas kai
riųjų laikraščiu. Anksčiau jis 
niekad nerašydavo apie Lietu
vą. Ten dabar dirba vienas 
lietuviams palankus žurnalis
tas. K. Alarmis

Šventės rengėjų komitetas 
praneša savo mieliems kaimy
nams Kanadoje, kad šokių 
šventės bilietus galima įsigyti 
tiesiai per “Ticketron” agen
tūrą, kurios telefoną galima 
rasti bet kurioje Kanados ar 
JAV didesnio miesto telefonų 
knygoje. Užsakant bilietus te
lefonu nurodyti — “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. “Ticket
ron” patarnavimas greitas ir 
sąžiningas. Organizacijos, ku
rios savo nariams užsakys ne 
mažiau 25 bilietų, gaus nuolai
dą po $2. Čekius, išrašytus 
“Lithuanian Folk Festival” 
vardu JAV valiuta (US funds), 
pridedant 20 JAV centų paš
to išlaidoms ir sau adresuotą 
voką, siųsti su užsakymu: V. 
Žiedonienei, 18706 Kildeer, 
Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Siūlome ta nuolaida kuo sku
biausiai pasinaudoti.

Taip pat yra platinami šven
tei remti loterijos bilietai. 
Stambūs ir vertingi laimėji
mai nudžiugins būsimus lai
mėtojus, o likusios lėšos pa
dės padengti dalį neišvengia
mų išlaidų. Loterijos bilietų 
teiraukitės pas Bronių Nainį, 
18414 Landseer Road, Cleve

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.
Bilietai gaunami:
KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland,

Ohio 44119, USA.
“Patria”, 794 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Tel. (216) 531-6720.

ČIKAGOJE: p.p. Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 
2501 West 71 St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. (312) 471-1424.

TIKETRON: visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

Bilietų kainos: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau 
kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum, gaus $2.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO POKYLIO BILIETAI
POKYLIS bus liepos 1 d. “Stouffers Inn” on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — “Holiday Inn”, Rockside. Kaina jaunimui: $13.00.
BILIETUS PLATINA: Ona Jokūbaitienė - (216) 481-7161,

3000 Hadden Road, Euclid, Ohio 44117, USA 
Romas Zorska, (216) 371-0130.
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118, USA.
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk

Dance Festival, Inc. ir pridėti sau adresuotą voką su pašto ženklu.
Bilietų platinimo komisija

Nemokamai viena pora džinsų

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

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

Pristatymas garantuotas
Patarnaujame taipogi ir kelionių į Lietuvą reikaluose

land, Ohio 44119, USA. Knygu
tėje yra 12 bilietų po vieną do
lerį. Už knygutę grąžinama 10 
JAV dolerių.

Transporto ir nakvynių rei
kalais galite kreiptis į Vytautą 
Jokūbaitį, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio 44117. Tel. (216) 
481-7161.

Prekybininkai, profesijona- 
lai, verslininkai ir organiza
cijos kviečiami siųsti sveikini
mus ir skelbimus į šventės lei
dinį, kurio didelis tiražas už
tikrins ir didelį skaitytojų skai
čių. Vieno puslapio kaina — 
$200, pusės — $150, ketvirčio — 
$100, aštuntadalio — $60. Če
kius (US funds) ir tekstą siųski
te V. A. Staškui, 263 Meadow
view Road, Sagamore Hills, 
Ohio 44067, USA.

Spaudos atstovai ir foto
grafai kredencialų reikalais 
(press card) prašomi kreiptis į 
Gražiną Kudukienę, 3156 Kers- 
dale Road, Pepper Pike, Ohio 
44124, USA. Tel. (216) 464-6489. 
Taip pat asmenys, reikalingi 
bet kokios papildomos infor
macijos, gali kreiptis į ją nu
rodytu adresu.

Laukiame jūsų djalyvavimo 
ir paramos. A. Balašaitienė

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:
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Ilgamečiam nariui

AfA 
JUOZUI BALTADUONIUI

mirus,
žmoną GRETĄ, dukras — RŪTĄ ir IRENĄ su šeimomis
nuoširdžiai užjaučiame -

“Romuvos” stovyklos valdyba

Brangiam vyrui ir tėveliui

AfA 
JUOZUI BALTADUONIUI

iškeliavus amžinybėn, 
žmoną skautininkę GRETĄ, dukras — RŪTĄ ir IRENĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

Toronto “Šatrijos" tuntas

Kanados baltiečių karo veteranu lygos suvažiavimo dalyviai Toronto Lietuvių namuose Nuotr. St. Dabkaus

“Jūs nešate laisvės vėliavą”
Aukšti Amerikos pareigūnai baltiečių surengtoje konferencijoje

Baltiečių karo veteranų suvažiavimas

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI

iškeliavus įamžiną poilsį,
jos dukroms — LIUCIJAI SKRIPKUTEI, SOFIJAI' RAKŠ- 
TIENEI, ANTANINAI ASMENAVIČIENEI, ALEKSANDRAI 
STEPONAVIČIENEI, dukrai JUSTINAI Lietuvoje, jų šeimoms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

J. ir E. Varanavičiai

Amžinybėn iškeliavus mylimai'mamytei, 
senelei, prosenelei

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI

t
jos dukterims - SOFIJAI, ANTANINAI, ALEK
SANDRAI, JUSTINAI Lietuvoje, LIUCIJAI, vaikai
čiams, provaikaičiams, jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą-

S. A. Kalūzos L. V. Morkūnai
V. Paliūnas I. Penkauskienė

G. B. Trinkų šeima

KUN. VYTA UTO B A GDANA VIČIA US
originaliai paruošti sekmadienių

IVIišių
perduodami Čikagos “Margučio” radijo laidose, 
yra susilaukę plataus susidomėjimo. Daugelis klausytojų yra 
pareiškę pageidavimą, kad šie komentarai būtų išleisti knyga, 
kad jais galėtų pasinaudoti ir kitur gyvenantys.

Ateitininkų medikų korporacija “Gaja”, šiuos komentarus 
įvertindama, jų autoriui yra paskyrus 500 dol. premiją. “Margu
tis”, remiant “Gajos” korporacijai, ryžtasi juos išleisti atskira 
knyga.

Trejų metų Komentarų ciklas, parašytas remiantis naujo
mis teologinėmis studijomis ir II Vatikano susirinkimo dvasia, 
atsieis $15 JAV, $20 Kan. Tačiau jei kas atsiųs $12.50 Kan. iki 
birželio 30 d., knyga bus pasiųsta, kai tik išeis, be primokėjimo. 
Lietuviškos religinės kultūros rėmėjai, kurie parems šį leidinį 
ne mažiau kaip $65 Kan., bus įrašyti knygon kaip leidėjai.

Pinigus su tiksliu adresu siųsti:
Margutis, 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, IL 60629, USA.

JONAS MATULAITIS

III-joje žmogaus teisių kon
ferencijoje, kurią š. m. kovo 17 
d. Los Angeles “Ambassador” 
viešbutyje surengė Baltiečių 
laisvės lyga, aukštieji Ameri
kos valdžios pareigūnai pripa
žino, kad ši organizacija atlie
ka labai svarbų darbą.

Šioje konferencijoje val
džios pareigūnų buvo daugiau 
negu bet kada anksčiau. Į kon
ferenciją atvyko, kalbas pasa
kė ir diskusijose dalyvavo vals
tybės sekretoriaus (užsienio 
reikalų ministerio) asisten
tas Elliot Abrams, JAV amba
sadorės JT-se pavaduotojas 
ir nuolatinis atstovas Trečia
jame komitete Carl S. Gersh- 
man, pernai turėjęs dėl Bal
tijos valstybių aštrų susikir
timą su rusu O. Trojanovskiu, 
“Laisvosios Europos” ir “Lais
vės radijo” viceprezidentas 
William Buell, JAV kongreso 
komisijos Helsinkio susita
rimams sekti direktorius Spen
cer Oliver.

“Jūsų organizacija daug pa
darė, kad Baltijos valstybių 
klausimas nenuėjo užmarš
tin”, pareiškė p. Abrams. “Rea
liosios politikos” šalininkai, 
anot jo, linkę pasaulio taikos 
labui tą klausimą nurašyti j 
nuostolius. Kai keliami šūkiai 
“už taiką”, reikia papildyti 
“už taiką ir už žmogaus teises”.

“Jūsų darbas padaro jus pa
čiais geriausiais Amerikos 
piliečiais” pareiškė W. Buell. 
C.S. Gershman pastebėjo, kad 
Jungtinėse Tautose dėmesys 
nuo individo teisių pakelia
mas į teises didesniems kolek
tyvams ir tautoms. Baltiečių 
laisvės lyga savo darbu prisi
dedanti prie tų pasikeitimų.
“To besikeičiančio proceso 
Jungtinės Tautos ilgai nebe
galės ignoruoti” ir turės pra-

Pasirenkant laidotuvių namus 
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac"limuzinai,

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas,

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes 
1357 Queen street West (at Lansdowne) 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

dėti kelti visų tautų laisvės 
klausimus.

Spencer Oliver pasakojo, 
kad Helsinkio susitarimų ap
žvalginėse konferencijose nie
kas nedrįso kritikuoti sovie
tų. Tik Madride JAV delega
cija prabilo atvirai, ir ja pa
sekė kai kurie Europos kraš
tai. Esą sovietai tikisi, kad 
Vakarai pavargs, kovodami už 
žmogaus teises”. Baltiečių lais
vės lyga neleidžianti Vaka
rams pavargti. Kvietė ją bend
radarbiauti su jo įstaiga.

Bene geriausiai jį parodo 
reguliariai kas mėnesį pasiro
dantis “Elta-Press” biuletenis, 
kurio kiekvienas numeris turi 
vidutiniškai apie 30 mašinraš
čio puslapių. Pradėtas jis leis
ti 1954 m. Taigi šiemet jau su
kako 30 metų, kai gyvuoja ir 
reguliariai pasirodo šis perio
dinis lietuviškosios informaci
jos leidinys italų kalba. Sukak
tis juo įžymesnė, kad ji yra vie
no žmogaus įsipareigojimo vai
sius. Kas pažįsta šiek tiek 
mons. Mincevičių, žino, kad jis 
nemėgsta viešumos ir rekla
mos. Ta prasme jis labai “ne- 
amerikietiškas” ir “nemoder
nus”. Pagaliau, jeigu jis nebū
tų užsidaręs savo kamaraitėje, 
kaip įstengtų tiek daug įveik
ti? Vis dėlto būtų grasu, jei 
šis nepavargstantis Lietuvos 
reikalų garsintojas italų spau
doje susilauktų mūsų visuome
nės bent simboliško įvertini
mo. Itališkosios "Elta-Press” 
trisdešimtmečio sukaktis tei
kia gerą progą. Dėl to norėtų
si palinkėti darbščiajam mon
sinjorui geros sveikatos, kad 
jis ir toliau sėkmingai garsin
tų Lietuvos reikalus italų spau
doje.

Monsinjoro Vinco Mincevi-

lėsi Lietuvą iš tolo/ Visa šir
dim, visais jausmais,/ Iš tolo 
meilė neparpuola/ Po balto 
marmuro namais”.

Turto — marmuro namų ne
turi, bet jo visas gyvenimas 
liudiją meilę Lietuvai “iš to
lo”. Gimęs 1915 m. užsienyje, 
netoli Breslavo (tuometinėje 
Vokietijoje, dabartinėje Len
kijoje). inžinieriaus šeimoje, 
anksti netekęs motinos, tik 
keletą metų pagyvenęs Lietu
voje, mons. Mincevičius nuo 
1934 m. gyvena Italijoje, kur 
gavo tvirtus idealistinės pa
saulėžiūros ir kunigiško pa
šaukimo pagrindus. Nors ir ne
tapęs saleziečiu, monsinjoras 
dėkingai prisimena savo pasi
rengimo metus Tarptautinia
me saleziečių institute Fog- 
lizzo mieste, paskui salezie
čių Ateneume Torine. Aukštuo
sius teologijos mokslus licen
ciato laipsniu baigė gregori- 
niame universitete Romoje. 
Kunigu įšventintas 1949.XII.17. 
Per H D. karą fašistų internuo
tas Sicilijos saloje, tada dar 
studentas salezietis, turėjo 
nepaprastą galimybę susipa
žinti su žymiausiais italų anti
fašistinio pasipriešinimo vei
kėjais, kurie vėliau po karo at
liko vadovaujantį . vaidmenį 
demokratinėje Italijoje, kaip 
respublikos prezidentas Luigi 
Einaudi, ilgametis vidaus rei
kalų ministęris Mario Scelba 
ir daugelis kitų.

Mons: V. Mincevičius yra vie
nas tų, kuriuos Apvaizda išve
dė į pasaulį “stebuklingais 
keliais", kad .neapleistų “am
žiais suvargusios” Lietuvos, 
kaip giedama ateitininkų him
ne.

Š. m. kovo 17 d. Toronto Lie
tuvių namuose įvyko organiza
cijos “Baltic Veterans’ 
League” suvažiavimas, kuria
me gausiai dalyvavo karinių 
estų, latvių ir lietuvių orga
nizacijų atstovai su vėliavo
mis. Kun. P. Šarpnickui pa
skaičius invokaciją, pirm. St. 
Jokūbaitis pasakė įžanginę 
kalbą, paliesdamas baltiečių 
kovas su sovietiniais okupan
tais.

Pagrindinę kalbą pasakė bu
vęs Kanados krašto apsaugos 
min. G. Lamontagne, dabar pa
skirtas Kvebeko provincijos 
gubernatoriumi.

Suvažiavimą sveikino sen. 
dr. S. Haidasz, gen. G.G. Bell, 
gen. B.J. Legge, maj. E. Bishop, 
kpt. A. Stevenson, kpt. J. Breit- 
haupt, parlamento narys J. 
Fliss, Ontario premjero atsto
vas Kolyn, Ontario parlamento 
narys T. Ruprecht, Estijos kon
sulas I. Heinsoo, KLB pirm, 
adv. ,A. Pacevičius, estų tary
bos pirm. L. Leivat, Latvių fe
deracijos pirm. T. Kronbergs, 
Pavergtų Europos tautų orga
nizacijos ir latvių karo vete
ranų atstovas O. Berztis, Ka
nados lietuvių šaulių rinkti
nės pirm. J. Šiaučiulis, estų 
karo veteranų atstovas E. Tori.

Raštu sveikino: Kanados 
min. pirm. P. E. Trudeau, opo
zicijos vadas B. Mulroney, gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. Žmui- 
džinas, Ontario vyriausybės 
min. N. Leluk.

Beveik visi kalbėtojai smer
kė sovietus, pavergusius Bal
tijos valstybes bei kitus kraš
tus, priminė jų nesilaikymą 
Helsinkio akto, žmogaus tei
sių laužymą, religijos perse
kiojimą, spaudos laisvės pa
neigimą.

Pagrindinis kalbėtojas G. 
Lamontagne buvo apdovano
tas šaulių žvaigždės ordinu, 
kurį prisegė J. Šiaučiulis, 
asistuojamas A. Mylės iš Mont
real i o. .

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metu patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

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

Suvažiavime dalyvavo daug 
baltiečių atstovų ir svečių. 
Paminėsiu tik tų lietuvių ka
rinių organizacijų dalinių vie
netus, kurie dalyvavo su vėlia
vomis. Iš St. Catharines — 
LKVS “Ramovės” skyrius, iš 
Montrealio — Kanados “Vil
niaus” šaulių rinktinė ir LK 
Mindaugo šaulių kuopa, iš Ha
miltono — DLK Algirdo šau
lių kuopa ir LKVS “Ramovės” 
skyrius, iš Toronto — Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa ir jūrų 
šaulių kuopa “Baltija”. Su lat
viais, estais ir Kanados vėlia
va iš viso buvo 11 vėliavų.

Suvažiavimą filmavo “City 
TV” “City Pulse” ir kovo 17 d. 
vakare dalį filmuotos progra
mos parodė televizijoje. Daly
vavo ir 9 įvairios spaudos at
stovai.

Meno programos dalį atliko 
jaunosios kartos akordeonistė 
— Dana Pargauskaitė

Suvažiavimui pirmininkavo 
ir svečius pristatė Baltiečių 
veteranų lygos pirm. St. Jokū
baitis. Šaulių moterų būrio 
vadovė Z. Jonikienė rūpinosi 
svečių vaišėmis.

Baigus suvažiavimą, vėlia
voms saliutuojant, buvo su
groti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnai.

J. Šarapnickas

Jaunimo sąrašų vajus
V PLJS kongrese buvo nu

tarta, kad reikia sudaryti są
rašą, apimantį visą lietuvių 
išeivijos jaunimą. Toks sąra
šas palengvintų ryšio palaiky
mą tarp viso lietuviško jauni
mo: padėtų skleisti žinias, su
stiprintų ryšį vieningai veiklai 
ir net praplatintų galimybes 
asmeniškam kontaktui tarp 
jaunimo.

Sąrašo surinkimo darbas jau 
prasidėjo! Skelbiame sąrašų 
rinkimo vajų, kad darbas 
sklandžiau vyktų. KVIEČIAME 
VISUS Į PAGALBĄ! Užsire
gistruokite patys ir raginkite 
savo draugus bei pažįstamus 
tai padaryti. Siųskite savo var
dą, pavardę, adresą, telefono 
numerį, gimimo datą, PLJS val
dybai.

Informaciją siųskite: PLJS 
sąrašų vajus. 5559 Modena 
Place, Ągoura, California 
91301, USA. Nedelskite! Pri
sidėkite prie sąrašų rinkimo 
vajaus! Nepraleiskite progos 
patekti į Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos almanachą! Re
gistruokitės dabar!

■ Ginta Palubinskaitė.
PLJS valdybos korespondentė

čiaus biografijoje raidiškai 
pasitvirtina Bernardo Braz
džionio įkvėpti žodžiai — “My-

AfA 
LIUDUI BORUSUI

staiga mirus,
jo žmoną MARIJĄ, dukrą ROMĄ su vyru, dukrą 

DANUTĘ, sūnų ALGĮ nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
K. J. Liutkai liūdime - p Q poigrjmaj

St. Catharines, Ont.

Arūnas Kaminskas, 
dirigentas

Campbell’s Bay, Que.
MAŽA LIETUVIŠKA SALELĖ, 

apie 100 km nuo Otavos, priklau
santi KLB Otavos apylinkei, su
mažėjo vyriausiu amžium tautie
čiu, ilgiausiai gyvenusiu toje vie
tovėje. Po sunkios, bet neilgai 
trukusios ligos kovo 15 d. mirė 
78 m. amžiaus Juozas Lėveris. Ki
lęs nuo Kudirkos Naumiesčio, 
Šakių aps. Palaidotas kovo 29 d. 
Campbell’s Bay parapijos kapi
nėse. Į jo laidotuves iš Otavos 
nuvyko būrys tautiečių; dalyvavo 
nemažai vietos kaimynų, pažįsta
mų. Taip pat buvo atvykusių iš 
JAV ir tolimesnių Kanados vieto
vių, kaip Hamiltonas, Torontas.

Mišias ir laidojimo apeigas at
liko Otavos lietuvių katalikų mi
sijos kapelionas kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. Kapinėse prie karsto 
atsisveikinimo žodį tarė; artimų
jų ir Lietuvių fondo vardu — A. 
Paškevičius, Otavos apyl. vardu 
— J. Danys.

Daugelis prisimena buvusias iš 
Otavos ir Pembroko apylinkių iš
vykas į jo ūkį ir lietuvišką velio- 
nies vaišingumą. Nebuvo išėjęs jo
kių aukštesnių mokslų, tačiau bu
vo apsišvietęs lietuvis. Mėgo lie
tuvišką spaudą, turėjo nemažai 
lietuviškų knygų. Labai rūpestin
gai ir pavyzdingai atlikdavo vi
sas pareigas savai Bendruomenei. 
1970 m. įsijungė į Lietuvių fon- J 
dą, vis padidindamas savąjį įnašą.

Prieš kelerius metus, perleidęs 
savąjį ūkį vaikaičiui Mikui Lė- 
veriui, apsigyveno Campbell’s 
Bay miestely, valdžios statytuo

se. vyresnio amžiaus asmenims 
namuose.

Velionis paliko žmoną Onutę, 
kuri skaudžiai pergyvena vyro 
netekimą. Netoliese miestelio 
gyvena dar ūkyje sūnaus šeima 
ir yra jo buvęs ūkis, kuriame ūki
ninkauja jaunasis Lėveris.

Velionies karstas buvo papuoš
tas daugybe gėlių — KLB Otavoj 
apylinkės lietuvių, misijos komi
teto. artimųjų kaimynų, giminių. 
Daugelis Otavos lietuvių, žmonai 
pageidaujant, savąją auką vietoj 
gėlių paskyrė Lietuvių fondui. Ta 
proga suaukota apie $200. Aukas 
fondui paskyrė: p. p. Balsevičiai, 
Bilevičienė, Buivydai, Danaičiaį. 
Daniai, Gudžiūnai, Mitalai, Mor
kūnai, Paškevičiai, Plečkaičiai, 
Poviloniai, Ramūnienė, Trečio
kai ir Vilčinskai. Tuo reikalu rū
pinosi Otavos apyl. Lietuvių fon
do įgaliotinis.

Po apeigų kapinėse vietinis kle
bonas šeimos vardu pakvietė visus 
dalyvavusius į vietos Legion salę 
užkandžiams.

ONA LĖVERIENĖ, savo ir savo 
artimųjų vardu, negalėdama pati 
tai atlikti, čia nuoširdžiai dėko
ja kun. dr. V. Skilandžiūnui, lan
kiusiam velionį ligoninėje ir at
likusiam paskutinį patarnavimą 
laidojant, KLB Otavos apylinkės 
pirm. inž. J. Daniui, Lietuvių fon
do įgaliotiniui inž. A. Paškevi
čiui už tartą atsisveikinimo žodį 
kapinėse, visiems tautiečiams, 
lankiusiems jį ligoninėj, atvyku
sioms iš arti ir toli į laidotuves, 
visiems už gausias gėles, šv. Mi
šias ir aukas. A. Vilniškis

Darrel Rowader.
Faustas

Anita Pakalniškytė, 
Margarita

Algirdas Brazis, 
Valentinas

Aldona Stempužienė, 
Morta

Gounod opera

FA U S TA S
su

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA

1984 m gegužės 5 d., 7.30 vai. vakaro 
gegužės 6 d., 3.00 vai. popiet

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS

Bilietai 25.00, 20.00, 15.00, 10.00

Gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 West 71 st. St., Chicago, IL 60629 

471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant:

Lithuanian Opera Co., Inc.

Kazys Oželis, Emilija Sakadolskienė, Alfa Gečas, 
scenos produkcija chorvedė chorvedys

Violeta Karosaitė, 
choreografija

Jonas Vaznelis.
Mefistofelis

Margarita Momkienė, 
Siebelis

Bernardas Prapuolenis.
Wagneris

*



Melniko romanas “Pakirsta šaka”
ALĖ RŪTA

Architektas Petras Melni
kas pastaruoju metu pakrypo 
į literatūrą ir yra Lietuvių Ra
šytojų dr-jos narys. Gal jau 
visą dešimtmetį ar daugiau jis 
rašė ir spausdino straipsnius 
kultūrinėmis bei literatūros 
teorijos ir kritikos temomis. 
Kultūriniame “Draugo" priede 
buvo spausdinta jo įdomių 
“kertinių paraščių”.

Pirmą savo romaną jis išlei
do 1977 m., būtent —“Debesys 
ir properšos”. Tai jauno išei
vio lietuvio pergyvenimai Ita
lijoje ir Amerikoje, patrauk
liai atpasakoti. Antras jo ro
manas — “Gėlių generacija” 
(“Ateities” leidinys 1982 m.). 
Ten autorius mėgino spręsti 
Amerikos jaunimo problemas, 
ypač hipių klestėjimo laikais. 
Pernai “Draugo” atkarpoje at
spaustas visas jo gana įdomus 
romanas “Sibiro sąvartynai”.

1983 m. pabaigoje pasirodė 
naujas P. Melniko romanas 
“Pakirsta šaka". Savo turiniu 
turi tiek bendro su “Debesim 
ir properšom”, kad pagrindi
niai veikėjai klajoja po Itali
ją ir atsiduria Amerikoje.

P. Melnikas, matyt, gimęs 
po laiminga žvaigžde — visos 
jo knygos gražiai išleidžiamos, 
ypač “Pakirsta šaka”: kietas 
drobės viršelis ir labai įdomus, 
dail. P. Mikalajūno aplankas 
(kelių atšešėlių žalsvos ir bal
tos spalvų pusiau abstraktinis 
piešinys). Jau vien dėl išorės 
knygą malonu paimti į rankas.

Romano tema labai įdomi 
(kaip ir A. Kairio “Kelionės 
į Vilnių”). Bent pradžia susi
liečia su Lietuva. Tik čia ne 
į Vilnių pagrindiniai veikė
jai keliauja, o įsimylėjęs lie
tuvis mėgina iš sovietinės eks
kursijos po Vakarų Europą pa
bėgti, kad nuvyktų pas savo 
mergaitę, gyvenančią Ameri
koje.

Taip, labai intriguojanti ro
mano užuomazga: pradėjęs 
skubi skaityti, domėdamasis 
kaip bus, kaip jiems pavyks . . .

Visas romano turinys — ke
lionė. Siurrealistiniai išgy
venimai — beveik kaip sapne. 
Pagrindinis veikėjas Algis 
Stasiulis, daktaras, kuris įvy
kius atpasakoja pirmuoju as
meniu (“aš”), vyksta su savo 
seserimi Dana iš Amerikos į 
Florenciją. Juos lydi ir slau
gė Audrey, kurios paskirtiš 
šioje istorijoje nelabai aiški. 
Kelionė prasideda keistu sap
nu ir abejonėmis. Nors dakta
ras keliauja padėt seseriai 
įvykdyti jos mylimojo pabėgi
mą nuo komunistų ir atgabent 
jį į Ameriką, bet jau pradžio
je. suabejoja šio žygio pasise
kimu.

Po skyrybų suvargusi Aud
rey, Danos draugė ir daktaro 
padėjėja ligoninėje, keliauja 
su jais turbūt prasiblaškyti. 
Čikagoje liko dailininkas Šer
nas, kuris jai rūpi.

Dr. Stasiulis Italijoje pa
skambina savo studijų kolegai 
Enrico Vėlai, kuriam buvo 
laišku pranešęs apie lietuvio 
Daugilio pabėgimo planą. Jie 
apsistoja viešbutyje, tai Dau- 
gilis, pasitraukęs iš rusų eks
kursijos, turės skambinti Vė
lai. Taip Dana, lankydamasi 
Lietuvoje, susitarė su myli 
muoju, sudarė, broliui pade
dant, visą pabėgimo planą.

Dana tuo metu vėl išvažiuos 
į Lietuvą, kad niekas neįtar
tų Daugilio pasitraukimo (su
mėtyti pėdas). Reiškia, viskas 
vykdoma slaptai ir atsargiai.

Kelionėje Algis nuolat rū
pinasi likusiu Čikagoj savo 
pacientu Eidukaičiu. Tai lyg 
jo pareigos ir sąžinės balsas.

Puikiai aprašoma Italijos 
gamta, miestai, gatvės, įvai
rios detalės, politiniai įvykiai, 
streikai bei viešos politinės 
muštynės, kultūriniai pasisma
ginimai — teatras, koncer
tai...

Viename Florencijos teatre 
Algį minioj užkalbina graži 
ponia, kurią lydi jos vyras. Tai 
Serena, dr. Stasiulio studijų 
Italijoj laikų draugė, gal ir 
mylimoji. Ir su tuo susitikimu 
prasideda antroji romano in
triga, meilės trikampis: Sere
na, jos vyras Lukas Bianchi ir 
Algis Stasiulis, senbernis 
(42 m.). Pastarasis iš naujo įsi
myli Sereną, kuri jam dabar 
dar gražesnė, negu jaunystėje.

Skaitai ir galvoji: tai bus ant
roji, pagalbinė intriga ir lau
ki pasirodant pabėgėlio iš Lie
tuvos, kurį Algis pažadėjo se
seriai nugabenti Amerikon 

(kol ji sugrįš iš Lietuvos), kur 
jie susituoktų.

Bet čia prasideda siužeto 
šlubavimas ir nykimas. Pats 
gudrusis ir pasiryžęs gelbėti 
daktaras išplepa Serenos vy
rui (politiškai kairiajam) apie 
sesers sužadėtinio pabėgimo 
planą. Gudrusis ir gerasis bro
lis virsta broliu kvaileliu ar 
tik silpnuoliu. Tiesa, Dana, 
pamačiusi spaudoje žinutę 
apie rusų ekskursiją Floren
cijoje, iš džiaugsmo šūkteli: 
“Ten mano sužadėtinis” (33 p.). 
Tas jos spontaniškumas su
prantamas, bet visiškai nepa
teisinamas ir nesuprantamas 
daktaro išsiplepėjimas ir net 
pabrėžimas: “Tai paprastas 
šuolis į laisvę" (33 p.).

Taip pat sunkiai supranta
mas ir dr. Stasiulio meilės Še
rėnai staigus įsiliepsnojimas, 
kai jaunystėje ta meilė buvo 
tik smilkstantis jausmas. Gal 
prieš 20 metų ją mylėjo, pali
ko. Vėliau jis grįžo iš Ameri
kos į Romą baigti medicinos 
studijų: ne į Florenciją, kur 
gyveno Serena, bet į Romą, 
kad jos nesusitiktų. O dabar, 
atsitiktinai susidūręs, tik apie 
ją svajoja, sekioja paskui ją 
pasimetęs, užmiršęs pagrindi
nį Italijon atvykimo tikslą.

Žinoma, už Serenos vilio
jimą Lukas jam keršija: pra
neša policijai apie lietuvio 
pabėgimo iš ekskursijos pla
nus. Daugilis atsiduria pavo
juje: tarp italų obskurantiz- 
mo ir sovietų klastos.

Serenos charakteris lygiai 
toks pat “neįspėjamas”, kaip 
ir daktaro. Nei ji myli Luką, 
nei ji tikrai palinksta prie sa
vo buvusios simpatijos — lietu
vio iš Amerikos. (Tarp kitko, 
kalbėdamas knygoj pirmuoju 
asmeniu, 17 psl. prisistato dr. 
Algiu Stasiuliu, o 40 psl. mini 
save kaip dr. Steponaitį).

Taip įdomiai pradžioj už
megzta intriga dėl Daugilio 
pabėgimo vėliau nuslysta ir, 
knygai nė neįpusėjus, baigia
si “fiasco”. Užgęsta. Toliau 
skaitytoją mažiau bedomina 
mažos, dirbtinės intrigėlės: 
bėgimas neva nuo Italijos po
licijos į Romą (su -Serena, už- 
sikaprizijusia prieš vyrą). Ne
bestebina Luko pranešimas 
policijai, kad pabėgėlis drau
ge su šiais išvyko pas Serenoš 
seserį Lidiją Romon. Nebenu
stebina ir Daugilio Romoj su
ėmimas.

Nors daktaro sąžinė prikai
šiojo, nors suprato jis polici
jos klastą, rusų ambasados 
apsisprendimą pabėgėlį susi
grąžinti, bet jis skatina savo 
svečią pasiduoti. Jautėsi kal
tas, gailėjosi Daugilio, žino
jo savo įsipareigojimą jį gel
bėti, bet nieko pozityvaus ne
darė: bėglio nepaslėpė, nemė
gino pas Italijos valdžios pa
reigūnus pasiteirauti apie jo 
pasilikimo teises. Tūpčiojo 
vietoj, dūsavo prieš Sereną, 
pyko ant jos vyro . . . Štai, kaip 
daktaras, pagrindinis knygos 
veikėjas, kalba apie save:

“Kai jie pajudėjo, išsigan
dau, kad mane apgavo ir Dau
gilis nebesugrįš. Koks liurbis 
esu, tariau sau .. . Lydėjau 
akimis nutolstančią mašiną ir, 
kai artėjo prie kampo, šokau 
į savąją, užvedžiau motorą, 
nuburzgiau, apsukdamas tą 
patį kampą, ir pradėjau tykoti 
ir sekti iš tolo, kartais priar
tėdamas. Kur jį veža? Fanta
zavau .. .” (125 psl.).

Taip tas “liurbis” fantazuo
ja per visą romaną, o Daugi
lis jau beveik užmirštas. Vi
sas 190 puslapių romanas, iš
slydus įdomiai pabėgėlio intri
gai, sukasi vien apie šią be ga
lo, be krašto ir be pabaigos 
meilę . . . nes daktaras Stasiu
lis ir Serena yra niekad neapsi- 
sprendžią žmonės. Serena — 
pabėga nuo vyro, meilikaujasi 
jau su Algiu, o kai j i s grįž
ta į Ameriką, laukia iš jos ko
kio ženklo, ir vėl ji “nepasa
ko žodžio . . .”

Išgirdęs, kad Serena turi 
pavojingų sunkumų su vyru, 
daktaras telefonu kviečia Se
reną atvykt į Čikagą, net pini
gų kelionei jai nusiunčia, jau 
laukia, bet... ji neatvyksta. 
Tada jis dar kartą skrenda į 
Romą pas Serenos seserį Lidi
ją, kur prisiglaudusi jo myli
moji, tikėdamasis ją prisikal
bini. Jis tenai lūkuriuoja ke
lias dienas, bet Serena dar vis 
neapsisprendžia. Tada atvyks
ta stipresnės už juos abu va
lios Lukas ir įsako žmonai grįž
ti su juo. Galbūt Serena jį my
li, gal to tik ir laukė. Ji suside

da savo daiktus, bet paprašo, 
kad ir Algis su jais važiuotų . . . 
Ir neaišku, ar tai tik jos kapri
zas, ar ji mėgins su daktaru pa
bėgti .. . Bet juk “pabėgti” ji 
keletą progų jau turėjo. Dabar 
jie trys važiuoja, įtempti, vie
nas kitą ironizuodami. Paga
liau Serena šu vyru (jam vai
ruojant!) susimuša, durys nuo 
trenksmo prasiveria, Serena 
greitkely iškrinta iš mašinos 
ir ... žūva. Dar abu konkuren
tai susistumdo, bet mašina su
stoja, jie abu išlieka gyvi.

Daktaras, patikrinęs nebe- 
plakantį Serenos pulsą, suvai
toja.

“Kaip girtas pasirodė idio
tiškasis Lukas. Nustebau pa
matęs jį raudantį. Pavedžiau 
jį į šalį ir, gniauždamas apmau
dą, taip pat pravirkau, tarsi 
abu dėl visko būtume kalti ...” 
(184 psl.).

Tarsi, jie nebūtų buvę kalti! 
O dabar abu rauda ir dejuo
ja ...

Knygoj pakartotinai minima, 
kad Serena, nesulaukusi žo
džio iš Amerikon išvykusio 
(anais laikais, kai jis buvo 
studentas) mylimo Algio, ište
kėjo už Luko; dabar pasirodęs 
daktaras ją vėl sudrumstė. Lu
kas žmoną labai mylėjo, bet ita
las buvo karštas ir nesivaldan- 
tis. Lietuvis daktaras irgi ją 
labai mylėjo, bet niekaip ne
apsisprendė, kaip pasielgti, 
kad ją sau laimėtų.

“Nėra abejonės, kad man bu
vo skirta tik viena moteris” 
(188 psl.). Taip mąsto dakta
ras, gedėdamas žuvusios Se
renos.

Grįžęs į Ameriką, jis ir vėl 
sapnuoja košmariškus sapnus. 
Knyga baigiama jo žodžiais:. 
“Tokia jau mudviejų dalia” 
(190 psl.).

Šalia Luko, iš stipresnių 
charakterių yra Serenos mo
tina, kuri sugebėjo dukterį 
(savanaudiškai) išlaikyti prie 
savęs, kad mergaitė padėtų jai 
“tempti gyvenimo krepšius” ... 
Bet irgi nesinori tikėti, kad 
italė motina neleistų dukters 
už jauno amerikiečio, būsimo 
gydytojo. Juk visų europiečių 
svajonė — patekt j Ameriką.

Knyga skaityti įdomi, nes 
gyvas, impresionistinis rašy
mo stilius. Yra labai gražių 
vaizdų, ypač Italijos gamtos 
aprašymo.

Tik bereikalingi muštynių 
aprašymai. Bieliūnas, lietu
vis komunistas, pradeda muš
tynes Florencijos restorane. 
Argi? Turistai, rusai ar lietu
viai, patys nelabai tikri ir drą
sūs Vakarų kraštuose. Argi jie 
drįstų kabinėtis prie italų? 
Ir daktaras negudriau padarė, 
kibdamas prie Bieliūno, rody
damas į laikraščio žinutę: “Ko
dėl šis žmogus pasitraukė iš 
jūsų ekskursijos?” (64 psl.). 
Ar tai Algio “diplomatija,” 
mėginant gelbėti pabėgėlį?

Pradėti barniai bei mušty
nės ir pakeliui iš Neapolio į 
Romą. Nors italai “karšti", 
bet kam toks ilgas kelionėje 
ginčų aprašymas? Ir vis su dak
taro baime, kad tik nepasiro
dytų policija, kad besiteirau
tų apie jų automobilyje važiuo
jantį Daugilį... O pats tą Dau- 
gilį paskui lengvai atiduoda . . .

Romane “Debesys ir pro
peršos” P. Melnikas rašė kon
servatyviau ir, atrodo, įtiki
namiau. Šis gi romanas daro to
kį įspūdį: yra medžiaga, pavie
nės dalys, schema, planas, ant 
kurio kažkas užrašė: “Do it 
yourself’ — sudėk. O nesideda, 
nelimpa ir tiek. įdomus siuže
tas pradėtas, bet neužbaigtas. 
Charaktėriai — ne gyvena, o 
manieringai tamposi. . .

Gaila. O P. Melnikas gali ra
šyti įdomiai. Tai įrodė anks
tesnėse knygose. Ir “Draugo” 
dienraščio atkarpoj spausdin
tame romane apie Sibirą buvo 
labai gerų momentų.

“Pakirstoj šakoj” Italijos 
aprašymui atiduota tikrai gra
ži duoklė. Bet pagrindinis vei
kėjas klimpsta ir nuklimpsta 
nevykusioje, dirbtinėje ita- 
liukės meilėje. Pagrindinė 
siužeto problema neišspren
džiama (pabėgėlio istorija).

Iš P. Melniko pastabios, ga
bios plunksnos lauktina rea- 
lesnėm temom veikalų. Laukti
na, kad rašytų ne pagal kokią, 
(teorinę) schemą, o nuošir
džiai, nedirbtinai, “iš savęs”. 
Jis turi ką pasakyti ir gali 
pasakyti įdomiai.

P. Melnikas, PAKIRSTA ŠA
KA. Romanas. Aplankas P. 
Mikalajūno. Algimanto Mac
kaus knygų fondo leidinys. 
Tiražas — 600 egz. Čikaga 1983 
m. Kaina — $8.00.

Velionis prof. J. ERETAS, kadaise kalbėjęs Toronte Nuotr. J. Dvilaičio

Jis bti\/o su mumis'
Profesorių Juozą Eretą palydint

V. KAVALIŪNAS
Juozas Eretas ... Jis buvo 

su mumis. Ir tarsi mūsų. Savo 
gyvenimo kelią sujungė jis su 
mūsų tautos žydėjimo ir paga
liau su jos begalinio skausmo 
dienomis: nuo nepriklausomy
bės atstatymo ligi barbariškos 
ir genocidinės sovietinės Ru
sijos okupacijos.

Ir šiandien, kai jis jau yra 
iškeliavęs į amžinybės namus, 
grįžta prie jo mūsų mintys, pri
siminimai ir susimąstymas. 
Pradžioje skaidrus, saulėtas 
ir giedras, vėliau — rūstus, juo
das ir apokalipsiškai siaubin
gas. Toks, koks ir mūsų tautos 
kelias Erodo ir Judo karalys
tėje.

Iš kalnuotos Šveicarijos at
vyksta jis į laisvam gyvenimui 
prisikeliančią Lietuvą. Atvyks
ta kovoti, dirbti ir šviesti jos 
gyvenimo kelių. Toks buvo jo 
mirštančio draugo paskutinis 
prašymas — jį pavaduoti.

Ir Eretas duotą žodį ištesė
jo. Lietuvai atidavė pačius gra
žiuosius savo gyvenimo metus 
— nuo 1919 ligi 1941 metų. Tom 
1941 m. dienom, kaip ir dauge
lis mūsų, bėgo -jis-s-u •savo šei
ma nuo vergijos; teroro'ir nuo 
mirties.

Tik jo dalia geresnė. Jis tu
rėjo kur prisiglausti —jį pasi
tiko žemė, kurioje buvo įmin
tos jo vaikystės kelių ir takų 
pėdos. Tačiau ir čia, būdamas 
toli nuo pavergtos mūsų že
mės, savo mintimis ir savo dva
sia pasiliko "su mumis, ir su 
antrąja savo tėvyne — Lietuva.

Ir jam buvo ne vis tiek, kaip 
mes, o ypač kaip pavergta mū
sų tauta, gyvena. Sielojosi jis 
mūsų dalia, kuri, atrodo, drau
ge buvo ir jo paties dalia.

Rašė jis kur galėjo ir kiek 
galėjo, kėlė pavergtos ir ken
čiančios mūsų tautos dalią. 
Kentėjo dėl jos drauge su mu
mis. Ryškiai matė, kad ji visų 
užmiršta. Užmiršta “herojiš
kai” pačia juodžiausia šio žo
džio prasme. Jo paties žodžiais: 
“Die vergessenen Balten” — 
Užmirštieji baltai.

Ir šiandien, jam mirus, jau
čiamės dar labiau užmiršti — 
nebus kas mūsų tautos dalią 
primena apkurtusios sielos ir 
sąžinės pasauliui. Ir vieni
šesni.

Bėga mintys. Sugrįžta ir tos 
dienos, kada pirmą kartą susi
tikta su Eretu. Tai buvo Aly
tuje. Buvau tada trečioje ar 
ketvirtoje klasėje.

— Atvažiavo Eretas. Bus jo 
paskaita. Einam paklausyt, — 
kalbina klasės draugai.

— Einam, — ir nueinu.
Paskaita, o po paskaitos klau

simai. Profesorius atsakinėja. 
Kai ką kai ko ir jis pats paklau
sia. Paklausia ir mane. Atsaky
mo nežinau. Nesmagu. Užraus
iu ir atsisėdu.

Vėliau, studijuodamas hu
manitarinių mokslų fakulte
te, nueidavau kartais ir į teo- 
logijos-filosfijos fakultetą. 
Netoli — tik kitame didžiųjų 
universiteto rūmų aukšte. Te
nai prof. Ereto paskaitos — 
dėsto vokiečių literatūrą.

Jas ir šiandien tebeprisime
nu. Jo žodis gražus, vaizdus ir 
elegantiškas. Tokia pati ir pro
fesoriaus laikysena auditori
joje. Jį, rodos, tenai ir dabar 
tebematau. Ir tebegirdžiu jo 
žodžius.

Dvasiniai ryšiai su juo ne
nutrūko nei tremtyje. Mirus jo 
dukrelei Aldonai, profesorius 
patyrė — ir tai negali būti jo
kios abejonės — begalinio tė
viško skausmo gelmes. Tada aš 

jam nusiunčiau savo romaną 
“Hestera”. Padėkojo jis, at
siųsdamas savo “Vom Adam 
der Europaer” ir gražia rašy
sena įrašytais žodžiais: “Su 
nuoširdžia padėka bei pa
garba”.

Vartau šią knygelę ir dabar. 
Ir mąstau. Kiek joje prof. Ere
to nuoširdumo ir meilės antra
jai savo tėvynei Lietuvai! Gra
žus ir nuoširdus žvilgsnis į mū
sų kalbą, kuria, jo cituojamais 
prancūzų kalbininko A. Meillet 
žodžiais, kalbėjo mūsų protė
viai: “Kas nori išgirsti, kaip 
kalbėjo indoeuropiečiai, te- 
pasiklauso kalbant kaimo lie
tuvį”.

Trumpais, tačiau nuošir
džiais žodžiais profesorius at
skleidžia mūsų kalbos ypatu
mus, jos grožį ir ypač turtingu
mą mažybinėmis formomis. Pa
brėžia ir lietuvių kalbos arti
mumą sanskritui, graikų ir lo
tynų kalbom. Duoda ir ryškių 
pavyzdžių: pvz. lotynų: “viri, 
trahite iugum”, lietuviškai: 
vyrai, traukite jungą.

Antrąja knygelės dalimi — 
“Die vergessenen Balten” pro
fesoriaus mintis perbėga, su1- 
stodama prie gimtosios mūsų 
žemės ir’jos žmogaus dvasios 
bei jo charakterio. O pagaliau 
ir prie jos kryžiaus kelių so
vietinėje vergijoje.

Šią savo knygelę profesorius 
ir dedikuoja savo draugam bal
tam — “tiem, kurie gimtojoje 
žemėje neturi laisvės, ir tiem, 
kurie laisvėje neturi gimtosios 
žemės”.

Taip, prof. Juozas Eretas ir 
būdamas toli mylėjo mūsų gim
tąją žemę ir savo antrąją tėvy
nę. Savo mintimis ir siela buvo 
su mumis. Drauge su mumis, 
kaip kitados ir Maironis, tikė
jo gėrio pergale bei pavergtų
jų laisvės aušra.

Naujieji laureatai
JAV Lietuvių Bendruome

nės kultūros taryba šiais me
tais paskyrė visą eilę premi
jų lietuviškosios kultūros dar
buotojams. Br. Railai teko 
$1000 radijo premija už knygas 
“Raibos agavos” ir “Kitokios 
Lietuvos ilgesys". Kultūros 
darbuotojo $1000 premija pa
skirta Br. Kvikliui už ketur- 
tomį veikalą “Mūsų Lietuva" ir 
kitus jo kultūrinius darbus. 
Teatro premija teko Vitaliui 
Žukauskui. Religinio turinio 
veikalo premija teko kun. prof. 
A. Rubšiui, parašiusiam "Rak
tą į Senąjį Testamentą". Jauni
mo poezijos $500 premija pa
skirta Sauliui Kubiliui Romo
je, o $300 premija — Ritai Mar- 
kelytei-Dagienei. $100 premija 
— Rimai Janinai Janulevičiū- 
tei. Visų premijų parūpinto- 
jas yra JAV Lietuvių fondas, 
išskyrus religinio veikalo pre
miją, kurios davėjas yra kun. 
dr. J. Prunskis.

Literatūros premiją laimėjo 
rašytojas K. Barėnas už roma
ną “Beragio ožio metai", dai
lės premiją — Alg. Dargis, mu
zikos — A. Kučiūnas.

Premijų įteikimas — balan
džio 15. sekmadienį. 12.15 v. 
p.p., Kultūros centre Detroite 
(25333 W. 9 Mile Rd., South
field, Mich. 48034, USA).

Atsiųsta paminėti
VAINIKAS, KRYŽIUS. LELIJA. 

Kazimierinė grožinės literatūros 
antologija. Redagavo Alfonsas 
Tyruolis. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas. Dailininkas — Vytau
tas O. Virkau. Čikaga 1984 m., 328 
psl.‘Kaina kietais viršeliais — 
$12.00, minkštais — $9.00.
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Popietė su rašytoja Danute Au

giene rengiama balandžio 15. sek
madienį, 2.30 v.p.p.. Ateitininkų 
namuose Lemonte, III. Popictėn 
sutiko atvykti profesiniuose ame
rikiečių teatruose įsitvirtinusi 
aktorė Ingrida Blckytė. Čikagos 
“Antro kaimo" aktorė Jūratė 
Jakštytė. Danutė Endrijonaitė- 
Šilimaitienė ir Rimas Černius. 
Jiems visiems, dar pradžios mo
kykloje būnant, teko vaidinti D. 
Augienės parašytuose veikalė
liuose.

Mokytoja Jūratė Vitkūnaitė- 
Reilly, gyvenanti ir dirbanti Aust
ralijos Geelonge. 1983 m. pabai
goje išleisdino savo poezijos rin
kinį anglų kalba “Lithuanian La
dy”, sutelkusi 18 eilėraščių. Juo
se ji jautriai bei originaliai atsklei
džia vidines savo nuotaikas. "Mū
sų pastogėje" teigiama, kad auto
rė yra sąmoningą lietuvė, gražiai 
kalbanti lietuviškai, skaitanti tą 
lietuvių savaitraštį.

Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centrui Čikagoje iš jos Flori- 
don išvykstantis Lietuvių žurna
listų sąjungos pirm. Jurgis Janu- 
šaitis įteikė beveik pilną sienlaik
raščio “Hanau lietuviai" komplek
tą. Tas didelio formato laikraš
tis buvo leidžiamas 1945-47 m. 
Hanau stovykloje, V. Vokietijo
je. buvo rašomas mašinėle, turė
jo dailininkų darytų iliustracijų, 
spalvotų pagražinimų. “Hanau 
lietuviuose" apstu žinių ne tik apie 
jų. bet ir kitų lietuvių stovyklų 
pokarinę veiklą.

Lietuviškosios skautybės fondas 
išleido keturiomis spalvomis at
spausdintą pašto ženkliuką, skirtą 
šv. Kazimiero sukakčiai, nupieš
tą dail. Antano Tamošaičio. Ja
me atskleidžiamas liaudžiai įpras
tas šventojo vaizdas — šv. Kazi
mieras vienoje rankoje laiko kry
žių. kitoje — puokštę lelijų. Kai
riame fone matosi tarp žalių me
džių prisiglaudusi lietuviška var
pinė. dešiniame — trobelė ir ją 
pridengiantis sumodernintas Lie
tuvos vyčio herbas. Apažioje lie
tuviškai užrašyta '"Šv. Kazimie
ras". lotyniškai — "S. Casimirus 
patronus Lituaniae" su pridėto
mis datomis 1484—1984. labai ne
žymiai atspausdirita’autoriaus pa
varde. Ženkliukas neturi pašti- 
nės vertės, bet jis atkreips kita
taučių dėmesį į Lietuvą ir jos glo
bėją šv. Kazimierą bei jo sukaktį. 
Ženkliukai galinai pas skautus 
arba juos galima užsisakyti paštu 
pas Aleksą Danasą. 29 Welles 
Ave.. Dorchester. Mass. (12124. 
USA. Mažiausi priimami užsaky
mai — trys lakštai, turintys 75 
ženkliukus, kainuojantys $3 JAV. 
Reikia atsiųsti užsisakytojo voką 
su jo adresu ir priklijuotu pašto 
ženklu, jeigu gyvenama JAV. už
sieniečiams — pridėti daugiau 
pinigų, kad JAV pašto ženkliuką 
galėtų nupirkti siuntėjai.

Čikagoje leidžiamas žurnalas 
“Laiškai lietuviams” kasmet pa
skelbia rašinių konkursą. Kovo 
18 d. Jaunimo centre paaiškėja 
25-tojo konkurso rezultatai bei 
jo laimėtojai. Jaunimas konkur
sui buvo atsiuntęs 17 rašinių, vy
resnieji — tik 4. Daugiausia pre
mijų laimėjo Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentai, bet buvo 
gauta konkursinių rašinių ir iš 
lllinojaus universiteto studentų. 
Los Angeles lituanistinės mokyk
los lankytojų. Vertintojų komisi
ją sudarė: pirm. A. Saulaitis. SJ. 
sekr. E. Sakadolskienė. nariai — 
M. Drunga. A. Likanderienė ir N. 
Užubalienė. Suaugusiųjų grupėje 
$125 premiją laimėjo D. Staniš- 
kienė. $100 — B. Kožicienė. Jau
nimo grupėje $100 premija paskir
ta J. Selmienci. $80 — S. Zalato- 
riūtei ir R. Navickaitei. $70— R. 
Steponavičiūtei ir S. Zalatoriū- 
tci. $50 — A. Budrytei. A. Gražy
tei ir G. Eidukaitei. Mecenatams 
— kun. dr. J. Prunskiui. V. ir J. 
Janušaičiams. J. Veselkai. O. Pa- 
žarniukaitei, S. Rudokienei. J. 
Antanaitienei laureačių vardu pa
dėkojo R. Steponavičiūtė. Kun. 
dr. J. Prunskis $75 premiją įtei
kė žurnalistui V. Kasniūnui. lai
mėjusiam žurnalo "Laiškai lietu
viams" platinimo konkursą. Meni
nei programai vadovavo N. Užu
balienė. pirmiausia pasveikinu
si varduvininkus — generalinę 
Lietuvos konsulę -I- Daužvardie- 
nę ir kun. dr. J. Prunskį. Jiems 
įteikta po gėlę, visiems varduvi
ninkams sugiedota "Ilgiausių me
tų". Meninę programą liaudies 
stiliaus dainomis pradėjo sol. Lin
da Ruzgaitė. pati sau pritarianti 
gitara. Humoristiniais kupletais 
vakaro dalyvius linksmino Rasa 
Šoliūnaitė ir Audronė Aleknaitė. 
Metinė “Laiškų lietuviams" šven
tė užbaigta vakariene. '

Rašytojų sąjungos valdyba 
Maskvoje paskyrė savo 1983 m. 
premijas grupei rašytojų. Viena 
jų už. literatūros kritiką paskirta 
vilniečiui V. Kubiliui.

Šiaulių dramos teatras žiūrovus 
pakvietė į trečiąją šio sezono prem
jerą. kuriai buvo pasirinkta A. 
Čcrvinskio dviejų veiksmų pjesė 
“Laimė mano ...” Premjerinį 

.spektaklį paruošė jauna rež. A. 
Bagatyrytė. scenovaizdžius — 
maskvietė dail. M. RibasovaT pa
grindinius vaidmenis — aktoriai 
N. Natmontaitė. E. Leonavičius, 
V. Venckutė. N. Mirončikaitė ir
L. Zmirskas.

Kino namuose Maskvoje įteik
ti apdovanojimai tarptautinius 
konkursus laimėjusiems mėgėjiš
kų filmų kūrėjams. Pasaulinė ne
profesionalaus kino federacija iš 
Prancūzijos aukso medalį “Uni- 
ca” ir diplomą atsiuntė Egidijui 
Bačiukui už vaidybinę komediją 
“Spąstai". Laimai Adamonytei ir 
Albinui Slavinskui už filmą “Tarp 
žmonių" įteiktas aukso medalis, 
atekliavęs iš Suomijos.

Lietuvos meno darbuotojų rū
muose vilniečiai susilaukė įdo
maus rež. A. Savickaitės paruošto 
vakaro "Baroko muzika ir poezi
ja”. Programon buvo įjungta prof.
M. K. Sarbievijaus. XVII š. huma
nisto. Vilniaus akademijos auklė
tinio. poezija, papildyta baroko 
laikotarpio kompozitorių kūri
niais. Eilėraščius apie Lietuvos 
gamtą ir Vilnių skaitė, tuos mu
zikos kūrinius grojo Vilniaus kon
servatorijos dėstytojai ir studen
tai. Dalyviai taip pat klausėsi mu
zikos kritiko V. P. Jurkšto septin
tojo pašnekesio iš ciklo “Senasis 
muzikinis Vilnius".

Vilniaus filharmonijos sureng
tame koncerte buvo atliktas B. 
Dvariono koncertas smuikui ir 
orkestrui, solistu pasikvietus jo 
sūnų smuikininką J. Dvarioną. 
Antroji koncerto dalis buvo skir
ta pirmą kartą Lietuvoje atlieka
mom italų kompoz. V. Bellinio 
"Mišiojn". Jas paruošė solistai 
- I. Milkevičiūtė. N. Ambrazai
tytė, S. Larinas. V. Prudnikovas. 
A. Jozėūo vadovaujamas kame
rinis Lietuvos akltrjų--draugijos 
choras ir J. Domarko diriguoja
mas simfoninis filharmonijos or
kestras.

Vilniaus “Dailės” parduotuvės 
salone savo grafikos darbų paro
dą surengė dailininkai Sigita Ki
šenaitė ir Petras Gaidamavičius. 
S. Kišenaitė 1972 m. yra baigusi 
taikomosios grafikos studijas Vil
niaus dailės institute. Gyvena ir 
kuria Palangoje. Ten pernai ji tu
rėjo pirmąją asmeninę savo kūri
nių parodą. Vilniškei parodai pa
teikė 30 darbų — daugiausia 
knygženklių ir knygų iliustracijų. 
Klaipėdietis P. Gaidamavičius, 
dalyvaujantis respublikinėse, są
junginėse. tarptautinėse parodo
se. pirmąją asmeninę savo knyg
ženklių parodą surengė 1980 m. 
Klaipėdoje. Vilniuje juos papil
dė estampai, taikomosios dailės 
darbai.

Lietuvos kinematografininkų są
junga ir Kauno dirbtinio pluošto 
gamykla kauniečius pakvietė į ki
no šventę “Ekranas, žmogus, pro
blema". Gamyklos kultūros rū
muose buvo rodomi naujieji lie
tuviški filmai, su žiūrovais susiti
ko būrys režisierių, operatorių, ak
torių ir kino kritikų, buvo paskirti 
prizai naujų filmų kūrėjams. Pri
zą už geriausią filmą "Moteris ir 
jos keturi vyrai" gavo scenarijaus 
autorius ir rež. A. Puipa, opera
torius J. Tomaševičius. Prizas už 
geriausią pagrindinį vyro vaid
menį įteiktas aktoriui J. Budrai
čiui. jį sukūrusiam filme “Jo žmo
nos išpažintis". Paskatinamasis 
prizas už epizodinius vaidmenis 
teko Vilniaus jaunimo teatro ak
toriui K. Smoriginui.

Gamtos grožiui bei jo išsaugo
jimui yra skirti muzikos ir poezi
jos vakarai “Gamta ir žmogus", or
ganizuojami Vilniaus konserva
torijoje pas prof. V. Daunorą dai
navimą studijuojančio diplomanto 
V. Kurnicko. Tie vakarai jau bu
vo surengti Vilniaus konservato
rijoje. Lietuvos meno darbuotojų 
rūmuose, Kauno menininkų na
muose. paskutinis — Mokslinin
kų namuose Verkiuose. Apie gam
tosaugos problemas kalbėjo miš
kininkai — A. Valavičius ir E. 
Barniškis. atsakinėję į dalyvių 
klausimus. Aktoriai B. Lukošiū
tė ir Č. Stonys atliko tautosakos 
motyvais paruoštą literatūrinę- 
muzikinę kompoziciją apie gam
tą. Dainavo šiaulietis V. Stakė- 
nas, Vilniaus konservatorijos 
studentai — V. Kurnickas. S. ir P. 
Steponavičiai. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8  •532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

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

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ....................... 11'/z%
mortgičius nuo.............. 93A-12 %

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

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

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

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

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-91 85 (tarnyba veikia 24 valandas)

Handy-Man

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

1..................... ........................................................ ...................................... ....................... ■ .............

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 J NAMUŠ
------------------------ 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

PROGRESS
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue _ . _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntiniui 
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 penkiadienio 9 v r. — 5 v.p.p,; šeštadieniais uždaryta.

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

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

Telefonai 533-8451,533-8452

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO vardo premijos įteikime Čikagoje pro
gramos atlikėjos ir laureatės. Iš kairės 
musytė (laureatė), Violeta Abariūtė 
po premijos iškilmių

Kanados įvykiai
(Atkelta iš l-mo psl.)

Šime pabrėžiama, kad Kana
doje apie 15% kanadiečiu yra 
baltieji rasistai, ignoruojan
tys kitas rases. Jeigu darbo
vietės šio pasiūlymo neįgyven
dintu savanoriškai per penke
rius metus, vyriausybė turėtų 
priimti specialų visiems pri
valomą įstatymą. Spauda ko
miteto pasiūlymą sutiko kritiš
kai. Esą jis nėra praktiškas, 
sunkiai įgyvendinamas. Pašal
pų ir pajamų mokesčio nuolai
dų teikimas darbovietėms pa
didintų brangiai kainuojan
čių valdžios tarnautojų skai
čių. Be to. su tokiomis nuo
laidomis iškiltų nelygybė. Ne 
visos darbovietės gali laiky
tis tokio mastelio, ypač tais 
atvejais, kai joms reikalingi 
specialistai. Tokiu atveju žiū
rima ne i samdomo žmogaus 
veidą, bet j jo sugebėjimus.

Komitetas taipgi pasiūlė pri
pažinti japonų kilmės kana
diečiams padarytą skriaudą 
II D. karo metais. Prasidėjus 
Japonijos karui su JAV, spe-' 
daliose stovyklose buvo už
daryta 22.000 japonų kilmės 
kanadiečių, kurių 17.000 tu
rėjo Kanados pilietybę. Val
džia nusavino jų ūkius, turė
tas verslavietes. Tada ir JAV. 
ir Kanadoje buvo nuogąstauja
ma, kad japonų kilmės žmonės 
gali vykdyti sabotažą, perduo
ti signalus Japonijos karo 
laivams Ramiojo vandenyno 
pakrantėse. Vėliau paaiškėjo, 
kad tik nedidelis tokių japo
nų skaičius rėmė Japoniją 
jos pradėtame kare. Kanada 
lig šiol nėra atsilyginusi sa
vo japonų kilmės kanadie
čiams už jų tėvų praiastą tur
tą. Kompensacijos ir atsipra
šymo už padarytą klaidą reika
lauja Kanados japonų organi
zacijos. Viena jų, turinti 45.000 
narių, norėtų gauti $50 mili
jonų, kurie galėtų būti panau
doti japonų kalbos ir kultū
ros katedros įsteigimui bei iš
laikymui universitetuose. Ko
miteto pasiūlymą atmetė mi- 
nisteris pirm. P. E. Trudeau. 
Pasak jo, nieko nepadės grįži
mas praeitin, reikia rūpintis 
dabartimi, o jai didžiausią 
problemą sudaro nedarbas. 
Esą pinigus reikia panaudoti 
naujiems darbams.

Ontario provinciją nuo 1943 
metų valdo konservatorių par
tija. Tai yra rekordinis metų 
skaičius. Parlamento rinki
muose 1981 m. pavasarį už kon
servatorius balsavo 44% rinkė
jų. už liberalus — 34%, už so
cialistus — 21%. Paskutinieji 
viešosios nuomonės tyrimo 
duomenys liudija, kad šiuo me
tu už konservatorius balsuo
tų 47% apsisprendusių rinkė
jų, už liberalus — 37%, už so
cialistus — tik 16%. Pastarie
ji po nesėkmės paskutiniuose 
parlamento rinkimuose nauju 
savo vadu išsirinko B. Rae, du
bar siūlantį svajonėmis grįs
tas reformas. Konservatorių 
ir liberalų populiarumas padi
dėjo 3%; o socialistų krito 5%. 
Vadų kaitaliojimas nėra nau
dingas nei socialistams, nei li
beralams. Atliekant viešosios 
nuomonės tyrimus, paaiškėjo, 
kad tik 21% apklausiamų Onta
rio gyventojų žinojo liberalų 
vado David Peterson pavardę, 
o socialistų vadas Bob Rae bu
vo žinomas 25%. Net 66% neži
nojo kas vadovauja socialis
tams, 63% — kas yra liberalų 
vadas.

Nerealių svajonių pasaulyje 
gyvena Kanados NDP socialis
tų partija, stokojanti priimti
nų naujų idėjų. Jos populiaru
mas yra visiškai kritęs Kana
doje. Svajonių neišvengia ir 
socialistų partijos kai kurio
se provincijose. Ontario socia
listų komitetas, pirmininkau-

Kristina Butkūnaitė, Gintė Da- 
(laureatė). Regina Butkūnaitė 

Nuotr. Z. Degučio

jamas buvusio vado M. Cassidy, 
paruošė reformų projektą. Ja
me siūloma Ontario vyriausy
bei įvesti privalomą 32 valan
dų darbo savaitę. Esą tada bū
tų parūpinta darbų 782.000 
dabartinių bedarbių. Už tokį 
projektą pasisako ir dabarti
nis Ontairo socialistų vadas 
B. Rae. Reformos siūlytojai, 
būdami ištikimi aukštus atlygi
nimus gaunantiems darbo uni
jų nariams, nori, kad už 32 va
landų darbą būtų mokamas lig
šiolinis 40 valandų darbo atly
ginimas. Jiems nė į galvą ne
ateina mintis, kad tokiu atveju 
darbovietės susilauktų nepa
keliamų išlaidų, vedančių i 
bankrotą. Joms tektų drastiš
kai pabranginti savo gaminių 
kainas. Jų nebūtų galima par
duoti ne tik užsienyje, bet ir 
pačioje Kanadoje, kur kitos 
provincijos laikytųsi 40 va
landų darbo savaitės.

Los Angeles, Calif.
KAZIMIERINĖS IŠKILMĖS. įsi 

kūrusi 1941 m. Los Angeles mies
te lietuvių parapija pasirinko sa
vo globėju šv. Kazimierą. 1951 m. 
pastatytos naujosios šventovės 
priekino bokšto vietoje yra kop
lytėlė su šv. Kazimiero statula. 
Šalia didžiojo altoriaus vienoje 
pusėje — šv. Juozapo, antroje šv. 
Kazimero statulos. Artėjant šven
tojo Globėjo 500 m. mirties su
kakčiai. parapija ryžosi iškilmin
gai ją parriiiiėti.

Prel. J. Kučingis, parapijos kle
bonas. buvo pakvietęs kun. dr. V. 
Gidžiūną, OEM. maldos bei susi
kaupimo tridieniu!, bet kai jis 
staga mirė, pakviestas atvyko kun. 
L. Andriekus. OFM. kuris savo gra
žiais pamokslais visus paruošė su
tikti didžiojo lietuvių tautos ir 
šios parapijos globėjo šventę. Jau 
ne kartą savo patarimais ir projek- 
tais architektas Edmundas Arbas 
yra talkinęs puošiant Šv. Kazimie
ro šventovę. Ir šia proga pagal jo 
projektą buvo padaryta šv. Kazi
miero koplytėlė, kuri buvo tikra 
puošmena, pagerbianti šį religinį 
ir tautinį didvyrį, artėjant jo su
kakties iškilmėms.

Kovo 4 d. į iškilmes suvažiavo 
daugybė žmonių net iš tolimiau
sių Kalifornijos vietovių. Kunigų 
ir 11 organizacijų vėliavų su jų 
palydovais sutiktas kardinolas T. 
Manning įžengė į šventovę, kurio
je buvo laikomos iškilmingos Mi
šios, koncelebruojant prel. J. Ku- 
čingiui. prel. V. Baltuškai. kun. 
dr. A. Olišauskui, prel. P. Celie- 
šiui ir kun. L. Andriekui. Pasta
rasis pasakė prasmingą ir jautrų 
pamokslą. Mišių skaitymus atliko 
T. Dabšys ir R. Bureikaitė. Mišių 
dovanas nešė įvairių organizaci
jų atstovai. Giedojo kompozito
riaus B. Budriūno vadovaujamas 
choras ir solistai. Po Mišių kardi
nolą pasveikino gen. Lietuvos gar
bės konsulas V. Čekanauskas. Kar
dinolui buvo įteikta lietuviška 
ornamentika išausta stula ir si
dabrinis šv. Kazimiero medalis. 
Gražiai apie lietuvius savo žody
je atsiliepė kardinolas Manning. 
Po Mišių sugiedotas Tautos him
nas. Tada visi, išlydėję kardino
lą, su juo nusifotografavo. Ig. M.

’TKnnftR supplyLIMITED 
staltiesės 

specialiom progom
Garbės stalo užtiesalai vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms, namų ir įstaigų pobūviams. Spalvotos 
staltiesės ir servetėlės — baltos, auksinės, mėlynos 
(royal)", riešutinės*, tamsiai raudonos, peisikinės*, 

platininės*, rausvos*.

Topper Linen Supply Limited 
54 Junction Road, Toronto, Ontario 

(416) 763-4576
'Užsakyti prieš keturias savaites.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas įvyko 

balandžio 8 d. Sės. Onutė apibū
dino Lietuvos jaunimo mintis da
bartinėse pogrindyje išleistose 
Lietuvos '‘Ateityse”. Ypač įdomus 
buvo palyginimas šių minčių su 
mūsų kuopos išleistu “Pirmyn 
jaunime".

Metinės moksleivių rekolekci
jos įvyks birželio 2-3 d.d.

Jaunučiai stropiai ruošiasi įžo
džiui. Globėja G. Čepaitytė sutrau
kė medžiagą į patrauklią vaizdi
nę knygutę-sąsiuvinį ir išdalino 
visiem kandidatam.

Sekantis jaunučių susirinki
mas — balandž.io 14 d. Bus ruošia
mi margučiai Velykom.

Naują MAS centro valdybą su
daro pirm. Dalia Katiliūtė-Boyd- 
stun. Edvardas Šulaitis, Vida Kup
rytė. Darius Polikaitis ir Daina 
Tijūnėlytė. Nauja cv išleido pir
mą aplinkraštį, kuriame randami 
įvairūs pasiūlymai metų veiklai, 
paskelbtas konkursas kuopų laik
raštėliams ir žinios apie Daina
vos vasaros stovyklą. Toronto atei
tininkai sveikina naują cv ir linki 
ryžto bei ištvermės! L. U.

Skautų veikla
• "Kvieslys" į 1984 m. LSS va

dovybės rinkimus išsiuntinėtas 
vietovėms. Jame skelbiama, kad 
rinkimų prezidiumo pirmininku 
pakviestas v.s. L. Ramanauskas. 
7143 S. Troy St. Chicago. IL 60629. 
USA. Registracijos mokestis ne
renkamas: rinkinių išlaidos bus 
apmokėtos iš tarybos iždo. Pagal 
nustatytą rinkimu kalendorių iki 
balandž.io 21 d. prezidiumui pri
statomi vienetų ir vadijų narių 
sąrašai. Balsuoti gali kiekvienas-a 
LSS narys-ė. turįs-turinti 18 m. 
amžiaus regsitravimosi dieną, iš
buvę nariais bent dvejus paskuti
niuosius metus ir užsimokėję na
rio mokestį už 1982-83-84 m. Pre
zidiumas. gavęs sąrašus, iki ge
gužės 12 d. išsiuntinės registra
cijos lapus. Šiuo metu svarbu ne
pavėluoti su sąrašais.

• LSB skautų-vyčiu skyrius 
rengia sąskrydį "Aš pasižadu tar
nauti" gegužės 25-28 d.d. Camp 
Spigwandish BSA stovyklavietė
je prie Kilvlando. Registruotis 
iki balandžio 30 d. adresu: ps. 
Fil. E. Meilus. 70Curtis St.. Auburn. 
MA 01501. Reg. mokestis $10. 
pilnas sąskrydžio mokestis — $45.

• Jei kas dar norėtų pagerbti 
a.a. Leonardą Kalinauską ir pa
aukoti Lietuvių skautybės fondui, 
prašoma paskambinti v.s. VI. Mor
kūnui tel. 762-0174. Č. S.

®ž> SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Visuotinis klubo susirinkimas, 
perrinko buvusią valdybą sekan- 
tiem metam: pirm. Balys Savickas, 
ižd. Edvardas Stravinskas, sekr. 
Antanas Supronas. Iš valdybos 
pasitraukė Pranas Berneckas.

Krepšininkai užbaigė York ly
gos pirmenybes, laimėdami 13 
taškų. Iš 17 komandų laimėjo XII 
vietą. Vyčio komanda turėjo sun
kumų sukviesti žaidėjus rungty
nėms, dažnai tekdavo žaisti nepa
togiu laiku. Dėl to teko pralaimė
ti rungtynes vidutinio pajėgumo 
komandoms.

Baigminiuose žaidimuose Vy
čio komanda pateko į trečią gru
pę. Teks žaisti 5 rungtynes. Ry
tiečiai jau žaidė dvejas rungty
nes ir abi laimėjo. Paskutines 
rungtynes laimėjo 80:43 pasekme. 
Komandoje žaidė: Duliūnas 8. 
Pollman 16. Naceviėius 12, Kli
mas 4. Simonaitis 15. Ažubalis 7. 
R. Karpis 12. Stravinskas 2, R. Sta- 
nulis 4.

Jauniai balandžio 7 d. žaidė 
draugiškas rungtynes su Hamil
tono jauniais. ŠALFASS žaidynė
se, kurios šiais metais įvyks To
ronte, vytiečiai dalyvaus vyrų B 
ir jaunių A varžybose. A.S.

Ontario meno taryba (Onta
rio Arts Council) š.m. kovo pra
džioje paskirstė finansinę pa
ramą — $2,663,315 meno orga
nizacijoms ir 494 meninin
kams. Paskelbtame sąraše tėra 
viena lietuviška pavardė, bū
tent Peter Yurkšaitis, gavęs 
apie $5000 kaip rašytojas.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Įy JR AJI JI
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE----------------------- --------------

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 11 '/z%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 11 %
2 metų .................... 12 %
3 metų ......................123/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 93A%
(variable rate)

MOKA:
81/2% už 90 dienų term, indėl.
83/4% už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 m. term, indėlius
9’/4% už 2 m. term, indėlius
9’/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.)

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 pietą: 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, 
roiefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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 sūnūs ALFONSAS, jn.. specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose. mort- 
gičių parupinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

PAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1566 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tel. 537-3431
Namų 769-9424

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

Telefonas: 236-1046
* Raidžių rinkimo bendrovė.
’ Renka tekstus lietuvių, prancūzų ii anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

P ARKSIDE
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.

ASIX/IENHXIIUS ir KOMERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS 
(INCOME TXXX)

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

Vladas Geringas.
Geras užpildymas visada apsimoka.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
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SKAITYTOJAI PASISAKO
GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD SALĖ — NE RŪKYKLA

Retkarčiais “TŽ” skaitytojai per Džiugu, kad Toronto lietuviai
jautriai reaguoja į Kanados ar ki
tu kraštŲ pašto suvėluotą laikraš
čio pristatymą. Jie dėl to netei
singai kaltina patį laikraštį ir net 
nutraukia prenumeratas.

Galima suprasti, kad kanadie
čiams, ypač Toronto ar Montrea- 
lio lietuviams, yra svarbu gauti 
laikraštį kaip galima greičiau ir 
laiku sužinoti apie kokį nors ren
giamą koncertą, nepražiopsoti 
kokio blyną baliaus ar nepavėluo
ti į gražuolių rinkimus. Bet mums, 
Amerikoje, Belgijoje ar kituose 
kraštuose gyvenantiems, tokios ži
nios neturi reikšmės. Mes skaito
me “TŽ". dėl to, kad tai yra vienas 
iš geriausią laikraščių, kad jame 
yra nesenstančių lietuviškos veik
los aprašymų, straipsnių kultūri
nėmis, politinėmis ir visuomeni
nėmis temomis. Kas gi čia tokio, 
jei juos paskaitysime rytoj ar tik 
už kelių savaičių?

Tad ne visai suprantu, kodėl net 
vienas iš mano mielai skaitomų 
rašytojų, gyvenąs Belgijoje, tu
rėtų bartis negaudamas laiku 
laikraščio ir vien dėl to nutrauk
ti prenumeratą.

J, Baužys, Čikaga
APIE DABARTINI MENA

Sąžiningas, doras, menininkas 
dažniausia nepasiduoda mados 
įtakai, tačiau visais laikais meno 
rinkoje didelį vaidmenį vaidino 
ir tebevaidina pinigas. Dėl pini
go menas yra profanuojamas iki 
absurdo. Grožio formos, išeida
mos iš estetikos, padaro kūrinius 
išsigimusius, gnomiškus. invali- 
diškus. klaikius ir atstumiančius, 
įsivaizduokime Moną Lizą su puse 
veido ar viena akim. Arba gimusį 
kūdikį, nutapytą be ranką ar koją. 
Deja, tokią dalyku šiais laikais 
modernistai dėl visagalio pinigo 
nepaiso.

Savo laiku Picasso pareiškė maž
daug šitaip: buvo laikai, kai aš 
visuomenei daviau tikrą meną, o 
ji į mane metė purvinus grašius; 
dabar aš tai visuomenei metu 
šlamštus, o ji man už tai atsilygi
na milijonais.

Blogai, kai menas priklauso nuo 
visuomenės skonio, o ne priešin
gai. Daug Amerikos plokštelią 
firmą superka muzikos kūrinius, 
bet jie turi atitikti vis besikeičian
čios visuomenės gaivališkiausią 
skonį, nieko bendro neturintį su 
tikra muzika. Tapybinio meno kū
riniai pavirto beveik į visiškai 
tuščius rėmus.

'SS-Yra ir lietuvių, išleidžiančių 
nemažas sumas ne menui, bet už 
ausį ar akį pagaunančiom naujy
bėm. dažniausiai sezoninėm. To
kių “menininkų" irgi yra labai 
daug. Vienas žymus meno kritikas 
pareiškė: jei menininkas gaudo 
neribotą modernizmą, tai reiš
kia. jis nedaug ką turi savo. Iš ki
tos pusės, negalima sakyti, kad 
modernizmas reiškia galą tikram 
menui. Ne. Vargas tiktai yra tas. 
kad sukūrimui tikrai moderniu 
vertingų kūrinių reikia daug dau
giau talento negu paprastai kad 
manoma. S. Šetkus

turi puikius Lietuvių namus su 
erdviomis salėmis. Teko dalyvau
ti “Vilniaus" karalaitės rinkimuo
se ir gėrėtis gražiai papuošta sa
le, tvarkingai surikiuotais ir su
numeruotais stalais. Stalo draugai 
irgi pasitaikė geri. Deja, šventiš
ką nuotaiką gadino dūmų kamuo
liai. atliūliuojantys nuo gretimo 
stalo. Juk salėse dauguma žmo
nių būna nerūkantys. Kodėl tad 
rūkantieji turi visus kitus “vin- 
dyti"? Grįžti namo visas sudvo- 
kęs dūmais, lyg būtum per pypkės 
kandiklį ištrauktas. Rūkymas yra 
žalingesnis kaimynui negu pačiam 
rūkančiajam. Prie salių turėtų 

.būti atskiras kambarys rūkantie
siems. Rengėjai turėtų pasirūpin
ti, kad salė nepasidarytų rūkyk
la. nes dėl dūmą tenka atsisakyti 
malonią parengimų.

V. Astrauskas, 
Hamilton. Ont.

AUKŲ RINKĖJAI
Aukų rinkėjai paprastai visi 

skelbia surinktų aukų sumą. Tai 
labai gerai atlieka Tautos fondo 
rinkėjas Kanadoje. Jis ne tik ren
ka aukas atsidėjęs, bet ir paskel
bia net bendrą surinktų aukų su
mą. Tai turėtų daryti ir Bendruo
menės aukų rinkėjai, nes kitaip 
susidaro klaidingas įspūdis, kad 
mums rūpi tik Tautos fondas.

Stp. Šetkus
APIE LIETUVĄ

Mes labai mėgstame skaityti 
daugiausia apie mūsų mylimą tė
vynę Lietuvą, kurios esame labai 
pasiilgę. Linkime geriausio pasi
sekimo. B R.. Čikaga

Spaustuvės 
mašinų vajus

Skelbiame naują sąrašą dos
niu aukotojų, atsiuntusių savo 
įnašus “TŽ” spaustuvės maši
noms atnaujinti bei papildyti.

$100: Delfiną Zulonienė, Mis
sissauga, Ont., Kazys Mileris. 
Hamilton, Ont.; $50: Albertas 
Vaičkus, Baie Comeau, P. Q., 
Liucija Skripkutė. Hamilton, 
Ont., A. ir B. Steponavičiai, Ha
milton, Ont.; $47: J. M. Astraus
kai, Toronto, Ont.; $25: P. No- 
rušienė, St. Catharines, Ont.. 
Pranas Ališauskas, Mississau
ga, Ont.; $21: Jonas Kalainis, 
St. Catharines. Ont.; $20: An- 
tosė Baltrušaitytė, Toronto, 
Ont., George Allis, St. Catha
rines, Ont; Kazys Majauskas, 
Čikaga, II.; $17: Jonas Seidys, 
Montrose, N.Y., Leonas Bazi- 
liauskas, Mississauga, Ont. $10: 
Jonas Vizbaras. Dorchester, 
Ma.; $3: Vaclovas Nenortas, 
Manchester, CT.

Visiems reiškiame nuošir
džią padėką.

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

Sovietų pavergtų kraštų 
pinigus galėsite pamatyti, 
pirkti ir parduoti
pašto ženklų parodoje “Lithpex VI”
Toronto Lietuvių namuose (1573 Bioor st. w.) 

š. m. balandžio 14 ir 15 d.d.
Šeštadieni — nuo 11 v.r. iki 6 v.v., 
sekmadienį— nuo 1O v.r. iki 5 v.p.p.

Ten galėsite pigiomis kainomis įsigyti ir 
auksinių papuošalų — apyrankių, žiedų, 
grandinėlių ir laikrodžių.

Visiems maloniai patarnaus - A. Seniūnas

HOME Taupyk laiką ir pinigus

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

telefonas 769-4558

IN THE

“ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Klivlando lietuvių vyrų oktetas, kuris š. m. balandžio 28. Atvelykio šeštadienį, atliks na; ■ smagią programą 
metiniame Tėviškės žiburių" spaudos baliuje. Nuotraukoje trūksta sol. L Grigaiiūnaitės * ,t r. O. Burzdžiaus

TO ROM T©"
Toronto Lietuvių namuose 

balandžio 7 d. Vlado Pūtvio 
šaulių kuopa suruošė savo ilga
mečiam pirmininkui Stasiui 
Jokūbaičiui 65 m. amžiaus ir 
45 m. šauliškos bei visuome
ninės veiklos minėjimą — vai
šes. Dalyvavo Toronto, Otavos, 
Hamiltono, Sudburio, St. Ca
tharines ir Klivlando šaulių 
atstovai, jo bičiuliai bei gimi
nės. Kadangi St. Jokūbaitis 
aktyviai reiškiasi ir politinė
je kanadiečių veikloje, buvo 
nemažai svečių iš federacinio 
bei provincijos parlamento ir 
Toronto savivaldybės. Sveiki
nimo kalbas pasakė Toronto 
burmistras, Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos konsulai, parlamen
tarai ir miesto atstovai. Taip
gi sveikino KLB Toronto apy
linkės, SLA, “Vyčio” valdybų 
ir šaulių kuopų pirmininkai 
bei atstovai. Sukaktuvininkas 
gavo simbolinės reikšmės do
vanų iš šaulių, federacinės, 
provincinės ir miesto valdžių.

“Gintaro" ansamblio dainos 
vienetas balandžio 8 d. Toron
to Lietuvių namuose surengė 
koncertinę popietę — muziki
nės plokštelės sutiktuves. Kon
certo pradžioje Čikagos tau
tinių šokių grupė “Grandis” 
atliko keletą šokių, o "Ginta
ro”‘dainos vienetas padaina
vo penketą dainų. Po pertrau
kos vėl pasirodė “Grandis" su 
šešiais šokiais, o gintariečių 
dainos vienetas — su aštuo
niom dainom. Šį vienetą suda
ro dainininkės: B. Abromaity
tė, A. Battison, A. Biskytė, D. 
Čepaitė, D. Dirmantaitė, R. 
Kaknevičiūtė, Ž. Šilininkaitė 
ir sol. Rimas Paulionis; vado
vė — G. Paulionienė. Vienetui 
akompanavo šešių muzikantų 
orkestrėlis. Visa eilė melodi
jų. dainuojamų “Gintaro” vie
neto, yra pritaikytos mtiziko J. 
Govėdo. Programos pranešėja 
buvo dr. A. Kazlauskienė. Pa
žymėtina. kad ir šio renginio 
išspausdintoje programoje lai
kytasi ne lietuviškos, o angliš
kos rašybos (visi pavadinimai 
iš didžiosios raidės).

“The Catholic Register". Ka
nados katalikų savaitraštis, 
š. m. balandžio 17 d. laidoje 
išspausdino vyr. redaktoriaus 
L. Hendersono straipsnį apie 
Lietuvą, kurią pavadino “kan
kinių žeme”. Tą straipsnį pa
rašė jis po apsilankymo Lietu
vių informacijos centre Niu
jorke, kur patikrino iš Lietu
vos gautos spaudos originalus 
bei kitus dokumentus.

“The Buffalo News” dienraš
tis 1984.III.18 išspausdino “As
sociated Press” agentūros in
formaciją apie JAV valstybės 
departamento pareigūno E. 
Abrams pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad Baltijos valsty
bės atgaus savo nepriklauso
mybę. Jas okupavusi Sov. Są
junga sako, kad tai padaryta 
saugumo sumetimais, bet tai 
esanti tiktai priedanga savo 
imperializmui pridengti. Me
tiniame valstybės departamen
to pranešime apie žmogaus 
teisių pažeidimus Baltijos 
valstybės žymimos atskirame 
skyriuje.

Pagarbiai prisimindami a.a. 
Sofiją Skripkienę, mylėjusią 
lietuvišką spaudą, jos laidotu
vių proga paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $100: Juozas Asme- 
navičius, Sofija ir Stasys Rakš
čiai (mamos atminimui); $30: 
Liucija ir Kostas Meškauskai; 
po $25: Alfa ir Vida Stanevi
čiai, G. ir B. Trinkų šeima, Sta
sė ir Regina Geidukytės, S. ir 
A. Kalūzos, L. V. Morkūnai. 
A. ir Alf. Erštikaičiai; po $20: 
Leokadija ir Juozas Vitai, Ka
zys Mikšys; $15: V. Paliūnas; 
po $10: I. Penkauskienė. Pet
ronėlė Vitienė.

“Aro" choro loterijoje laimė
jo $100 Janina Vegienė iš 
Bramptono, Ont.. $50 — Gin
taras Repečka iš Toronto. $25 
— Albinas Arlauskas iš Toron
to, "Super Loto” bilietą — Vy
tautas Stočkus iš Toronto. 
"Provincial” bilietą — Stasys 
Grigaliūnas iš Toronto, “Win- 
tario” knygelę — Rimas Ruslys 
iš Mississaugos.

Misijonierius iš Indijos at
siuntė laišką “TŽ” redakcijai, 
kuriame prašo siųsti jam ro
žinius, statulėles, medalius, 
škaplierius, religinius pa
veikslėlius, Kalėdų ir Vely
kų atvirukus, vartotus drabu
žius bei kitus reikmenis, nau
dingus misijų darbui. Adresas: 
Fr. Paul Cruz, Our Lady’s 
Church, Kannanalloor P.O., 
691-576, Kerala. India.

Pagerbdami a.a. Sofiją Skrip
kienę vietoje gėlių laidotu
vėms paaukojo “Tėviškės žibu
riams” Alina ir Jonas Kšivic- 
kiai $50; Eugenija, Leonas ir 
Margarita Klevai $30: Olga ir 
Rūstulis Rožanskai $10.

“Tėviškės žiburiai” pasie
kia ir Pietų Afriką. Ten gyvena 
keletas lietuvių, kurių tarpe 
ir Remigijus Bakaitis, “TŽ” 
skaitytojas.

1984 metų ekskursijos:
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai
Gegužės
Birželio
Liepos
Liepos

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

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.

EAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A5

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

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

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų. įstaigų, įmonių
L * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžius
F * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

A.a. sūnaus ir brolio Rimo 
Klevo atminimui trisdešim
tojo gimtadienio proga auko
jame “Tėviškės žiburių" spaus
tuvės vajui $130. Eina metai 
po metų, o velionis Rimas lie
ka amžinai jaunas. Netrukus 
sueis treji metai nuo jo mir
ties. Jo liūdintys —

tėvai Eugenija ir Leonas. 
Nastutė ir sesuo Margarita Klevai
Prisimindami a.a. Tomuką 

Prakapą jo vienerių mirties 
metinių proga, P. ir O. Polgri- 
mai iš St. Catharines, Ont., pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$15.

A.a. Antano Iškausko atmi
nimui paaukojo "Tėviškės ži
buriams” $25 F. ir A. Klimai. 
$15 — N. ir Z. Dambrovskiai.

Patikslinimas. “TŽ” 1984. 
III.15 laidoje reportaže apie 
iškilmes Romoje parašyta, kad 
Mišių aukas Šv. Petro baziliko
je nešė Arūnas Senkus; turi 
būti — Pemkus.

MIELI TORONTIEČIAI!
Atvykęs su draudžiamosios lie

tuvių spaudos paroda ir "Lietu
vos bažnyčių" knygomis į Toron
tą. turėjau gerą progą svečiuotis 
Jūsų tarpe ir patirti Jūsų vaišin
gumą. Per dvi dienas parodą ap
lankė daugiau kaip 1000 lietuvių, 
šiame skaičiuje nemaža jaunimo. 
Atnaujinau senas pažintis ir už
mezgiau naujas. Džiaugiuosi ga
vęs iš Toronto ir apylinkės lietu
vių nemaža rnorąlinės ir finansi
nės paramos minėtų knygų leidi
mui ir gerų pažadų ateičiai.

Ypatingai esu dėkingas man 
daug padėjusioms šiems asme
nims: klebonams kun. Aug. Sima
navičiui ir kun. J. Staškui-Staške- 
vičiui. Tėvam pranciškonam. 
“TŽ" redaktoriui kun. dr. Pr. Gai
dai, Prisikėlimo parapijos tary
bos ir jos visuomeninių reikalų 
sekcijos nariams. Jonui irdr. Onai 
GusVainiams, Česlovui ir Laimai 
Senkevičiams. V. Biretai, V. Ma
tulaičiui. K. Kaminskui. J. ir A. 
Jankaičiams. Elzei Jankutei, Stp. 
Varankai, E. Senkuvienei, M. Va
siliauskienei, KLK moterų dr-jos 
Lietuvos kankinių parapijos sky
riui ir kitiems-oms, aukojusiems 
LB knygų leidimo išlaidoms pa
dengti, pirkusiems ar užsisakiu
siems knygas, apžiūrėjusiems pa
rodos rodinius ir kitu būdu parė- 
musiems bei pasižadėjusiems pa
remti sunkų knygų “Lietuvos baž
nyčios" leidimo darbą.

Jus nuoširdžiai sveikina ir dė- 
ko-ia ~ Bronius Kviklys

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

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

Toronto miestas
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS
Didysis Penktadienis —
1 984 metų balandžio 20

Velykų pirmadienis — 
1 984 metų balandžio 23 

yra šventės savivaldybės tarnautojams-----------
Tomis dienomis atmatos nebus išvežamos. 
Tai bus padaryta sekančią reguliarią atmatų išvežimo 
dieną. 
Balandžio 25, trečiadienį, nebus išvežami nei laikraščiai, 
nei kiti sunkūs daiktai. 

Reguliarus laikraščių ir sunkių daiktų-išvežimas bus 
pradėtas gegužės 2, trečiadienį. 

Būsime dėkingi už jūsų dėmesį ir išnešimą atmatų išve
žimui nustatytą dieną. 

Pastaba. Toronte yra 18 sandėlių stiklo ir metalo indams. 
Sausio mėnesį buvo surinkta 196 tonos laikraščių, 53 tonos-., 
stiklo ir 6 tonos skardinių. Smulkesnių informacijų teiraukitės 
telefonu 947-7742.

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

REAL ESTATE SERVICES
PERKATE

NAMUS?
SKAMBINKITE

PARDUODATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI
3630 Lawrence Ave. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

431-5462
445-9469

DRESHER INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 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



Neužmirškime lietuviškos spaudos!
Metinis “Tėviškės žiburių99 S |0 3 U Cl O S
prisimenant

35-rių metų 
darbo sukaktį,vakaras-balius,

balandžio 28, 
Atvelykio 
šeštadienį, 
didžiojoje

Ten pasidžiaugsime pavasariu, paremsime savąją spaudą ir pasigėrėsime 
koncertu šauniojo Klivlando lietuvių vyrų okteto, vadovaujamo Ryto Babicko. 
Po koncertinės dalies bus smagūs šokiai, lydimi gero orkestro, įvairių gėrimų bufetas, 
J. Bubulienės paruošti lietuviški valgiai, dvi loterijos - didžioji ir mažoji su vertingais laimikiais.

Baliaus pradžia — 7 v. v., 
programos — 7.30 v. v.

10 psl. * Tėviškės žiburiai » 1984. IV. 12 — Nr. 15 (1782)

MONTREAL

Dalyvauti kviečiame visus — iš Toronto-Mississaugos, Hamiltono ir kitų vietovių
— artimų bei tolimų. Susitiksime spaudos šventėje! Rengėjai

Bilietai — $6.00 asmeniui. 
Stalai (po 10 asmenų) 
rezervuojami iš anksto 
“TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672.

TORONTO1’1
Anapilio žinios

— Sėkmingos buvo trijų dienų 
gavėnios rekolekcijos, kurias ve
dė kun. Vyt. Pikturna iš Floridos.

— Vyrų choras “Aras" giedojo 
balandžio 8. sekmadienį, per 11 
v.r. Mišias. Dirigavo sol. V. Veri- 
kaitis, vargonais palydėjo muz. 
J. Govėdas.

— Klebonas kun. J. Staškus ba
landžio 7-8 d.d. vadovavo Sudbu- 
rio ir Sault Ste. Marie lietuvių 
rekolekcijoms.

— Verbų sekmadienį, per 11 v.r. 
Mišias, giedos "Volungės" choras.

— Pamaldos Didžiąja savaitę: 
D. ketvirtadienį — 7 v.v., D. penk
tadienį — 3 v.p.p., D. šeštadienį
— 7 v.v.. Velykų sekmadienį — 7 v. 
ryto Prisikėlimas ir Mišios, 10 
v.r. ir 11 v.r. — Mišios.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — balandžio 29 d., 11 v.r. Gie
dos Maironio mokyklos choras. 
Tą dieną parapijos salėje bus ir 
mokinių darbų paroda.

— Lietuvių kapinėms aukojo: 
$100 — J. Juodikienė, J. Budrei- 
ka: $50 — J. V. Margiai. K. Margie
nė.

— Mišios balandžio 15, sekma
dienį. 10 v.r. — už a.a. Joną Moc
kų ir a.a. Roką Jurgulį, 11 v.r. — 
už a.a. Anastaziją Ščepavičienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos Verbų sekmadie

nį, balandžio 15. įprastu laiku, 
11.15 v.r. Laikys kun. P. Dilys.

— Gavėnios apmąstymo vakaras
— balandžio 14. šeštadienį. 7 v.v. 
šventykloje. Vakarui vadovaus 
parapijos moterų draugija. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— Parapijos choras renkasi ba
landžio 16 ir 23 d.d., 7.30 v.v.. pa
rapijos salėje.

— Konfirmacijos pamokos — 
balandžio 16 d., 6.30 v.v., parapi
jos salėje.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos balandžio 5 d. 

posėdyje patvirtinti nauji nariai: 
O. Adamonienė, V. Gataveckaitė, 
G. Bijūnienė, O. Guobienė, J. Vin- 
gelienė.

— LN valdybos sudarytas socia
linės pagalbos komitetas: V. Kul
nys, J. Slivinskas ir E. Birgiolas.

— Paskirtos aukos: KLB krašto 
valdybai tautinių šokių šventės 
reikalams — $1000, Toronto lietu
vių vyrų chorui "Aras" $250.

— LN svečių knygoje pasirašė: 
A. Zaparackas, N. ir L. Baužaitės 
iš Detroito, R. Repšys iš Hamil
tono, S. Ališauskienė iš Montrea- 
lio, L ir M. Matulioniai iš Akro- 
no, Ohio. Svečiavosi tautinių šo
kių grupė “Grhndis" iš Čikagos, 
kuri kartu su “Gintaru" koncer
tavo LN.

— LN moterų būrelio visuotinis 
susirinkimas — balandžio 15, sek
madienį, 2 v.p.p., Mortos menėje.

— LN padovanojo daug vertin
gų knygų J. Dragašius, J. Račys, 
K. Lukošius. P. Štuopis padova
nojo žemėlapius ir istorinį pla
ną.

— LN svetainė “Lokys" D. penk
tadienį ir Velykų sekmadienį bus 
uždaryta.

Pagerbdami a.a. Leonardą 
Kalinauską, “Paramos” bend
radarbiai įrašė jį nariu Kana
dos Lietuvių Fonde. Prisidėjo 
savo įnašais: P. ir V. Dalindos,
D. ir N. Marijošiai, H. ir H. Ste- 
paičiai, H. ir D. Steponaičiai,
E. ir P. Stravinskai, S. Unde- 
rytė, A. ir M. Zaleskiai. — A.a. 
Juozo Baryso atminimui paau
kojo A. ir A. Vaičiūnai $25.

“Volungės” choristų Rūtos ir 
Mariaus Rusinu pirmagimis 
sūnus Andrius-Karolis-Vytau- 
tas pakrikštytas Prisikėlimo 
šventovėje balandžio 8 d. 
Krikšto apeigas atliko klebo
nas kun. Aug. Simanavičius, 
OFM. Šioje šventėje dalyvavo 
gražus būrys giminių ir arti
mų draugų.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sutiktuvės kun. Alf. Grauslio 

knygos "Jieškau tavo veido”, ku
rią išleido Prisikėlimo parapi
ja, įvyks balandžio 16. pirmadie
nį, 7.30 v. vakaro, Parodų salėje.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija pasiuntė 25 siuntinius 
lietuviams Lenkijoje. Iki šiol jau 
pasiųsti 564 siuntiniai. Per pra
ėjusį vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimą labdaros sekcija pa
darė apie $4,000 pelno, kuris bus 
panaudotas naujų siuntinių iš
siuntimui.

— Šią savaitę vyksta parapijos 
rekolekcijos, kuriom vadovauja 
kun. dr. F. Jucevičius. Mišios ir 
pamokslas — kiekvieną dieną 9.30 
v. ryto ir 7.30 v. vakaro. Penkta
dienį, 7.30 v.v., bus Faure "Re
quiem" Mišios, kurias giedos “Vo
lungės" ir “All Saints” parapijų 
chorai.

— Balandžio 6 d. palaidotas a.a. 
Juozas Bubelis. 79 m. amžiaus.

— Pakrikštyti: Megam-Justine. 
Lynn ir Andrew Imbrasų duktė; 
Andrius-Vytautas-Karolis, Rūtos 
ir Mariaus Rusinu sūnus.

—• Prisikėlimo parapijos Šv. 
Rašto būrelis renkasi paskuti
nei studijų sesijai balandžio 24 
d., 7.30 v.v.. Parodų salėje. Vado
vauja seselė Onutė Mikailaitė.

— J parapijos tarybą išrinkti: dr. 
K. Ambrozaitis. A. Arlauskas, dr. 
J. Čuplinskienė, J. Danaitis, B. 
Genčius, R. Grigonienė. L. Kulia- 
vienė, A. Kuolas. G. Petrauskienė, 
D. Pranaitienė, K. Šapočkinas, H. 
Simanavičienė, V. Taseckas, A. To
toraitis, J. Vingelienė.

— Parapijai aukojo: Bubelių šei
ma $300; po $100: E. Senkuvienė, 
St. Barančiukas, Z. Martinaitie
nė, V. T. Macai. J. P. Barakaus- 
kai, Br. Narbutas. N. Preibienė; 
$50: V. A. Gričiai; vienuolynui: 
J. Juodikaitiei.ė $100, V. A. Gir- 
čiai $50; religinei Lietuvos šalpai: 
Trečiojo ordino Prisikėlimo para
pijos kongregacija $200, D. K. 
Manglicai $150, A. Katelienė $50. 
J. J. Varkavičiai $50; “Share Life": 
R. Rimšaitė $50, P. Kirstukas $50. 
P. Skrupskas $50.

— Mišios balandžio 15. Verbų 
sekmadienį, 8.30 v.r. prašant pa
šaukimu, 9.30 v.r. — už Mariją Enzi- 
nienę, 10.15 v.r. — už Reginą Hil- 
lenbrand ir Šmigelskių šeimos mi
rusius, 11.30 v.r. — už parapiją, 
7 v.v. — už Stasį Lorr-Sabaliauską.

Religinės šalpos popietę Ana
pilio salėje balandžio 8 d. su
rengė KLK moterų dr-jos Lie
tuvos kankinių par. skyrius ir 
parapijos tarybos socialinių 
reikalų sekcija. Dalyvavo arti 
200 tautiečių. Programai vado
vavo minėtos sekcijos pirm. 
Vyt. Balčiūnas. Turiningą kal
bą apie kryžių pasaulyje ir 
Lietuvoje pasakė kun. Vyt. 
Pikturna iš Floridos. Neseniai 
atvykusi iš Lietuvos N. Benio- 
tienė akordeonu pagrojo ir pa
dainavo lietuviškų melodijų. 
Ypač įspūdingas buvo momen
tas — uždegimas žvakių, išreiš
kiančių simbolinę tikėjimo 
šviesą, jungiančią mus su Lie
tuva. Žvakes uždegė Lietuvos 
get), konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, A. Augaitienė ir L. Ažu
balis, visiems giedant “Lie
tuva brangi”. Po trumpos pro
gramos visi stiprinosi J. Bu
bulienės paruoštais pietumis. 
Pelnas paskirtas religinei Lie
tuvos šalpai.

Prisikėlimo salėje balandžio 
1 d. buvo suruoštas mergvaka
ris Rūtai-Marijai Tamuliony- 
tei. 250 viešnių susirinko iš
lydėti į naujo gyvenimo kelią 
buvusios ilgalaikės “Gintaro” 
šokėjos ir skautės. Rūta-Ma- 
rija, papuošta lietuviška juos
ta, buvo apdovanota gintaru, 
rūtom, lino audiniu ir Lietu
voj suskintom ramunėm.

Toronto Lietuvių namų ‘ 
karaliaus Mindaugo menėje = 
balandžio 29, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas 

WITKi ST>L>S 
įėjimas: $13 — suaugusiems, $12 — pensininkams ir studentams, $7— vaikams 6-12 metų, 
$3 vaikams iki 5 metų. Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekmadieniais ir 

LN raštinėje. Tel. 532-3311.

Įvairiausias velykinis maistas: 
kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, pyragai, 
margučiai, vynas ir kt. Programa, Velykų bobutė. 
Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu paremti 
lietuviškus papročius išeivijoje.

LN moterų būrelis ir Lietuvių namai

Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties minėjimas balandžio 
I d. AV parapijoje pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis, kurias 
laikė ir progai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. J. Aranauskas, SJ. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Pamaldų metu giedojo pa
rapijos choras, diriguojamas muz. 
A. Stankevičiaus. Po pamaldų per
sikelta j par. salę religiniam kon
certui ir pietums.

Albinas Blauzdžiūnas, vyriau
sias šio renginio vadovas, pakvie
tė kun. J. Aranauską invokacijai, 
po kurios sesuo M. Palmira skaitė 
paskaitą apie šv. Kazimiero ir ei
linio žmogaus kelią į šventumą. 
Po paskaitos Albertas Jonelis 
perdavė ką tik gautas popiežiaus 
Jono-Pauliaus II kalbas angliš
kai ir lietuviškai, pasakytas šv. 
Kazimiero šventėje kovo 3-4 d.d. 
Romoje.

Sol. G. Čapkauskienė įspūdin
gai pagiedojo keturias giesmes. 
Montrealio mergaičių “Pavasa
rio” choras giedojo tris giesmes 
ir dar dvi kartu su sol. G. Čapkaus- 
kiene. Klausytojams ypač patiko 
giesmė "Kaip grįžtančius namo 
paukščius", atlikta choro su so
liste. Solistei akompanavo ir cho
rui dirigavo Mme M. Roch. Pažy
mėtina, kad dviem šio koncerto 
giesmėm muziką parašė muz. A. 
Stankevičius. “Pavasaris” jau 
turi gerai paruoštą repertuarą 
ne tik eiliniams, bet ir religi
niams koncertams, o sol. G. Čap
kauskienė yra visiems gerai pa
žįstama.

A. Blauzdžiūnas padėkojo prie 
šio minėjimo kuo nors prisidė- 
jusiems ir pakvietė sugiedoti Tau
tos himną. ,

Šv. Kazimiero par. klebonui 
kun. St. Šileikai palaiminus sta

lą, prasidėjo pietūs. Čia turėjo 
gerokai pasitempti vyr. šeiminin
kė Janina Blauzdžiūnienė su savo 
pagalbininkėmis, nes laukė per 
du šimtus išalkusių svečių. Ap
lamai visas minėjimas praėjo la
bai gražiai.

AV šventovėje rekolekcijos pra
sidės balandžio 16 d. ir vyks vi
są Didžiąją savaitę. Kiekvieną die
ną vakarais 7 v. išpažintys. Mišios 
ir pamokslas. Rytais prieš 7 v. Mi
šias bus klausoma išpažinčių. Re
kolekcijoms vadovaus žinomas pa
mokslininkas kun. J. Kidykas, SJ, 
iš Čikagos.

Jurgis Skripka mirė kovo 21 d. 
Palaidotas iš šv. Kazimiero šven
tovės kovo 26 d. Cote dės Neiges 
kapinėse. Jo liūdi sūnus ir duktė 
su šeimomis.

Vytautas Valkauskas, 61 m. am
žiaus, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 29 d. Palaidotas iš AV 
šventovės balandžio 2 d. Cote dės 
Neiges kapinėse. Liko liūdintys 
— žmona, sūnus, sesuo ir kiti gi
minės. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Pa
siruošimas Velykom — išpažintis 
bus Verbų šeštadienį, 5 v.p.p., 
ir Verbų sekmadienį, 11 v.r. At
vyks kun. J. Kydikas, SJ, iš Čika
gos. — Dažnai rengiami susirinki
mai. Gražus bendravimas su AV 
parapija, klebonas kun. St. Šilei
ka, parapijos komiteto nariai su 
žmonomis, choras su savo vado
vu ir šiaip paraginti parapijie
čiai dalyvavo A. Vartuose šv. Ka
zimiero šventėje. Visiems daly
vavusiems minėjimas paliko gilų 
įspūdį, ypač sės. Palmiros paskai
ta, perduotas šv. Tėvo žodis lie
tuviams iš Romos iškilmių ir pui
ki meninė programa. Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

šffT' / metinį pavasario

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

1984 metų gegužės 5, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje — sol. Linda Marcinkutė, akompanuoja muz. Jonas Govedas, 
visos "Atžalyno ” tautinių šokių grupės. Šilta vakarienė su vynu, bufetas su stipriais ir 
silpnais gėrimais, turtinga loterija bei kitos staigmenos. Šokiams gros “Les& The Music Masters". 
Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vit- 
kūnienė 621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių namuose popietės metu. Kaina - $15 suaugusiems, 
$10studentams. " „ .. . . ,, . , . .

Hemkime sokanų-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

Metinis “Tėviškės žiburių" 
spaudos balius jau čia pat — 
balandžio 28, Atvelykio šešta
dienį. Bus koncertinė progra
ma, dvi loterijos, J. Bubulie
nės paruošti valgiai, įvairūs 
gėrimai, šokiai. Visi tautie
čiai kviečiami dalyvauti. Bilie
tai gaunami “TŽ” administraci
joje kasdien darbo valandomis 
ir šį sekmadienį abiejų para
pijų salėse po pamaldų. Pa
žymėtina, kad Klivlando vyrų 
oktetas ruošia “TŽ” spaudos 
baliui naują, smagią, pramo
ginės nuotaikos programą, dar 
niekur negirdėtą. Š. m. pabai
goj oktetas yra pasiruošęs kon
certuoti Australijoje. “TŽ” ba
liuje bus ir tradicinis tortas - 
napoleonas, kurį atsiųs p. S. 
Rakštienė. Jį laimės loterijos 
būdu vienas iš spaudos ba
liaus dalyvių.

Pranešimas mažeikiečiams. 
Š. m. gegužės 6, sekmadienį, 
11.30 v.r. Prisikėlimo švento
vėje bus atnašaujamos šv. Mi
šios už gyvus ir mirusius buvu
sius Mažeikių gimnazijos moki
nius ir mokytojus. Tuoj po pa
maldų — susitikimas ir pietūs 
prie rezervuotų stalų Toronto 
Lietuvių namuose.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių bu
tas nuo gegužės 1 d. High Park rajo
ne. Skambinti tel. 537-9737 Toronte.

LIETUVAITĖ, 24 metų, baigusi 
prekybos institutą, norėtų susiraši
nėti su rimtu vyru vedybų tikslu: 
LTSR, Kaunas 233009, TSRS 50-čio 
33-7. Zakarevičiūtė Rega

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.

“Volungės” ir “All Saints” chorai 
giedos kompozitoriaus Gabrieliaus Faurė 

“REQUIEM” 
balandžio 13, penktadienį 7.15 v. vakaro, 
Prisikėlimo šventovėje Mišių metu; 
balandžio 15, sekmadienį, 11 v.r. — 
Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje; 
balandžio 20, Didįjį penktadienį, 7.30 v. v., 
anglikonų All Saints šventovėje (Prince Edward-Bloor sankryža)

Toronto lietuvių filatelistų draugija 
kviečia atsilankyti į jų rengiamą

metinę filatelijos parodą “LITHPEX VI” 
Toronto Lietuvių namuose (1573 Bioor st. west) 
šeštadienį, balandžio 14 d., nuo 11.00 v.r. iki 6.00 v.v., 
sekmadienį, balandžio 15 d. nuo 10.00 v.r. iki 5.00 v.p.p.

įėjimas nemokamas

Š. m. gegužės 6, sekmadienį, 3 v.p.p.,
Toronto Lietuvių namuose 

buvusi Sibiro kalinė
f .lenii Jo dūt t G kalbės tema:
“Pergyvenimai Sibire"

Visi kviečiami dalyvauti. Bus galima įsigyti autorės raštų, 

(ėjimas — auka Kultūrinė TL namų komisija

flflAN ' montrealio LIETUVIŲ! 
11*1# ; KREDITO UNIJA Į

MOKA UŽ: = DUODA
certifikatus: min. $1,000.00 = PASKOLAS-

1 metų ........................ 9.5 % E
Terminuotus indėlius: S Nekilnojamo

1 metų .........................9 % = turto,
180-364 d.................. 8.5 % -j asmenines ir
30-179 d....................8 % = prekybines.

Trumpalaikius indėlius = Paskolos
už $20,000 ar daugiau S mirties

Taupomosios sąskaitos: E atveju
specialios...................  7.25% E draudžiamos
su drauda ................... 7 % E iki $10,000

Čekių sąskaitos: ................ 5 % E
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

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

M1KOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
f 324. 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.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977. Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

VVASAGOJE. aklinoje gatvėje, ant 
upės kranto parduodamas ištai
gingas 5 metų namas: 3 miegamieji, 
2 pilnos prausyklos, didelis šeimos 
kambarys, didelis salonas ir virtu
vė. dvigubas garažas. Didelis skly
pas, geras žuvavimas. Skambinti 
tel. 705 — 429-2351.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ, 
(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 j ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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.


