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Kelrodis žemiškoje kelionėje Akmuo ant kapo angos
dvasinę tuštumą. Bet kokį iš
ganymą priims mūsų laiko 
žmogus? Jis, pagal Herbertą 
Marcuse, tapo vienos plotmės 
žmogumi, tesiekiančiu rekla
mos siūlomų prekių, o visą dva
sios pasaulį, kas tikrai žmo
giška, jis atmeta. Bet žmogus 
yra besivystanti būtybė. Gab
rieliaus Marcei žodžiais, jis 
yra “homo viator” vis keliau
janti, begalinio ilgesio ir vil
ties būtis. Tik laiko tėkmėje 
jis save atskleidžia. Tai nesi
baigianti kelionė: žmogus, 
anot Karlio Rahnerio, yra sa
ve suvokianti neapibrėžtybė, 
o pasak Paskalio, jis yra tra
piausioji nendrė pasaulyje, 
iškylanti virš visko, nes suvo
kianti savo menkumą. Medis 
savo menkystės nesuvokia. To
dėl tik tas menkas, kas pažįsta 
savo menkystę; bet tai ir yra 
didingumas — žinoti, jog esi 
menkas (Paskalis). O Dievo ar
tumoj ši trapiausioji nendrė 
atranda, kaip šv. Augustinas 
sako, atilsį, tikrą pilnatvę.

Ką tad sakyti apie prisikė
lusiojo Kristaus siūlomą vi
ziją žmogui? Ji jam tikrai rei
kalinga. Su šios vizijos pagal
ba mūsų laiko žmogus pama
tys, koks ribotas yra jo savęs 
pažinimas. Prisikėlęs Kristus 
reikalingas žmogui šiandien 
ne žemiškosios kelionės pabai
goje, bet ir jos pradžioje. Ve
lykų. KristUM*tofr«i^-pibiai ir 
galutinai apreiškia Dievą, bet 
ir mūsų būtį, sutvertą į Die
vo panašumą. Jame randame 
atsakymą į skausmo ir mirties 
mįslę.

Jame randame ir giliausią 
vienybę su Dievu. Jame — pil
niausia laisvė, nepriklauso
mumas, žmogiškojo asmens at
siskleidimas.

Vienybę su Dievu ir krikš
čioniškąją laisvę geriausiai 
išreiškia žodis “meilė”. Tik
roji meilė riša ir jungia. Ji 
tuo pačiu išlaisvina žmogų bū
ti savimi. Todėl Dievo ir arti
mo meilė išpildo visą įstaty
mą (Mk 12, 29-31). Prisikėlu
sio Kristaus meilė trykšta iš 
jo aukos — Paskutinėje vaka
rienėje ir Kryžiaus aukoje. 
Tokia meilė keičia žmonių ir 
pasaulio gyvenimą.

Iš naujo susijungęs su Tė
vu, Kristus kartu su Tėvu siun
čia Dievo Dvasią į tikinčiųjų 
širdis. Dabar ir jų gyvenimą 
toliau žymi kryžius ir prisikė
limas. Ar ne tos pačios Dva
sios veikimą regime šiandien 
tikinčiojoje Lietuvoje? Ar ne 
ta pati Dievo Dvasia veda ir 
visą mūsų išeiviją? Prisikė
lęs Kristus mus lydi per visą 
žemišką kelionę.

Esame apdovanoti nauju pri
sikėlusio Kristaus gyvenimu: 
“Pabusk, kuris miegi, kelkis 
iš numirusių, ir apšvies tave 
Kristus” (Ef 5, 14). Ši pagrin
dinė tiesa ir tampa mūsų 
krikščioniškosios kelionės 
kelrodžiu šioje žemėje. Krikš
čionis jau ir dabar žino, kad 
jo gyvenimas su Kristumi yra 
paslėptas Dieve. Kai apsireikš 
Kristus — mūsų gyvastis, tuo
met su juo ir jūs pasirodysite 
šlovingi (Kol 3,3-4).

Taip, Velykos mūsų žemėj 
1984 metais: Tėvynė pavergta 
jau penktas dešimtmetis; išei
vijos lietuviai blaškosi, daž
nai nežinodami kuriuo keliu 
eiti. Pasaulyje daug baimės ir 
įtampos tarp tautų, atominių 
ginklų grėsmė, daug žmonių 
kenčia vergiją, skurdą ir ba
dą... Ir visiems mums atai
di Prisikėlusiojo ir mirtį nu
galėjusio Išganytojo žodžiai: 
“Jūs būkite drąsūs: aš nuga
lėjau pasaulį” (Jn 16,33).

GEDIMINAS K1JAUSKAS, SJ

Kristaus prisikėlimą iš nu
mirusių švenčiame kas metai. 
Tai pagrindinė mūsų tikėjimo 
tiesa. Ką ji mums reiškia? Kiek 
ji randa atgarsio kasdieniame 
mūsų gyvenime? O jei ši tiesa 
užmiršta, ar netinka ir mūsų 
laiko žmogui prieš beveik 2000 
metų apaštalo Pauliaus rašyti 
žodžiai Korinto tikintiesiems: 
“Jei Kristus nebuvo prikeltas, 
tai tuščias mūsų skelbimas ir 
tuščias jūsų tikėjimas”. Jeigu 
taip būtų, tai lygiai sukrečian
tys Pauliaus žodžiai aidėtų ir 
mūsų ausyse: mes labiausiai 
apgailėtini iš visų žmonių. Bet 
tikėjimo tiesa yra kita: Kris
tus tikrai yra prikeltas iš nu
mirusių, kaip užmigusiųjų 
pirmgimis (1 Kor 15,14-20).

Kristaus prisikėlime slypi 
mūsų džiaugsmas, stiprybė ir 
viltis. Prisikėlusio Išganyto
jo artumas pasidaro neįkaino
jamu turtu, kurį apaštalas Pet
ras pataria ypatingai brangin
ti: “ Šventai sergėkite savo 
širdyse Viešpatį Kristų, visuo
met pasiruošę įtikinamai atsa
kyti kiekvienam klausiančiam 
apie jumyse gyvenančią viltį” 
(lPt3,15).

Šiandien nėra lengva įtikina
mai atsakyti apie šią viltį. Per 
2000 metų gyvenimo tikrovė ge
rokai pasikeitė. Istorijos ei
goje žmonija* niekad tiek neži— - 
nojb apie save. Šis žinių per
teklius ją išmušė iš vėžių. Se
niau žmonės jautėsi esą visa
tos centru, jos vainiku. Nau
jieji laikai sugriovė šį žmogaus 
tikrumą.

Pirmąjį smūgį sudavė XVI š. 
padarytieji Keplerio ir Gali
lėjaus atradimai. Tai buvo tik
ras sukrėtimas — paaiškėjo, 
jog žmonija nėra visatos cent
ras. Žmonės pasijuto esą maži, 
išbarstyti visatos kampelyje.

Antrasis smūgis minėtam 
žmogaus tikrumui buvo suduo
tas XIX š. Nuo Darvino laikų 
evoliucijos teorija vis labiau 
plito. Šiandien daugumas pri
ima žmonijos kilimą iš gyvūni
jos, nesvarbu, kokia forma tai 
būtų. Riba tarp žmonių ir gyvu
lių nebėra tokia aiški. Žmo
gus ir kitu požiūriu nustojo 
savo išskirtinės vietos — te
liko mažas kampelis gyvulių 
pasaulyje.

Pagaliau, XX š. pradžioje 
senasis žmogaus įvaizdas vi
sai subyrėjo, įvedant anali
zinę Freudo psichologiją. Pa
starasis įrodinėjo, jog mes, 
kaip individai, net savo namuo
se nesame valdovai: mus ap
sprendžia ir mums vadovauja 
iš pasąmonės besiveržiančios 
“id” jėgos. Laisvė ir atsakomy
bė pasirodė naujoje šviesoje. 
Istorija aiškiai byloja, kaip 
žmogus kovojo prieš tokį jo iš- 
rengimą. Dabar kova nutilusi.

Naujasis mokslas tapo lai
mėtoju. Jis turi daug duome
nų ir įžvalgų senajam klausi
mui kas yra žmogus? Bet juo 
daugiau atsakymų į tą klau
simą, juo sunkiau nuspręsti 
kuriuos vertėtų rinktis. Šis 
atsakymų gausumas mus tik pa
daro netikresniais, tarsi mus 
suptų tūkstančiai veidrodžių. 
Ar žinome, kas tikrai verta ži
noti? Ar šiandien daugiau ži
nome apie žmogiškos kelionės, 
meilės, kančios ir mirties pras
mę? Atsakymas skaudus ir aiš
kus: mūsų gyvenimas šių laikų 
dvasinėje maišatyje jau stovi 
ant beprotybės prarajos. Žmo
gų yra pavergę asmeniniai įgei
džiai — jis net nedrįsta save 
klausti: kas aš esu?

Švenčiame 1984 m. Velykas. 
Pranašų netrūksta. Jie visi 
skuba užpildyti atsiradusią

Kaip pavasario žydinčioj šventėj / Žydi Kristaus vėliava. / Su tavim eina tautos gyventi, / Su tavim 
eis visa Lietuva (Bernardas Brazdžionis). Iliustracija - dailininko Antano Tamošaičio

Vilties ir nevilties broliai
"Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimo". Kelios velykinės mintys

A. RUBIKAS

I
Buvo surengtas religinis 

pašnekesys apie prisikėlimą 
iš numirusių. Paklausta, ko
dėl neatėjo, viena našlė (jos 
šeimoje buvo tragiškai žuvu
sių), taip pasiteisino: “Maniš
kių dar nė vienas neprisikėlė”. 
Ką ji tuo norėjo pasakyti? Kad 
ji tų prisikėlusių nebuvo ma
čiusi?

Prisikėlimas nėra grįžimas 
į šį gyvenimą. Tai nėra lygu 
Evangelijoje atpasakotam Lo
zoriaus prikėlimui. Viešpa
ties prikeltas, jis vėl turėjo 
mirti. Prikėlimas Betanijoje 
buvo šito gyvenimo prailgini
mas.

Kartą vienas šviesuolis yra 
klausęs šio straipsnio auto
rių: “Kunige, nejaugi jūs tiki
te, kad tie supuvę lavonai ka
pinėse, tos dulkės vėl galėtų 
atgyti, vėl gyvais žmonėmis 
taptų? Tai juk neįmanoma pa
gal gamtos įstatymus!”

Tos dulkės ne! Amžinasis gy

venimas nėra sudėtas iš šios 
žemės dulkių, palenktų gamtos 
įstatymams. Čia ir pasirodo 
abejonių bei priekaištų pa
grindinė yda: manymas, kad 
žmonių prisikėlimas vyks gam
tos įstatymų ribose. Jis vyks 
anapus gamtos įstatymų, ana
pus šio regimo pasaulio. Ar
gumentuoti prieš prisikėli
mą gamtos įstatymais, reiškia 
nesusigaudyti, apie ką Apreiš
kimas kalba.

Taip buvo atsitikę su sadu
kėjais. Jie netikėjo į prisikė
limą iš numirusių. Besiginčy
dami su Viešpačiu, jie ištrau
kia tą patį argumentą ir pasa
koja tokį anekdotą: “Mokyto
jau, Mozė yra pasakęs: ‘Jei kas 
mirtų bevaikis, tegul jo bro
lis veda jo žmoną ir pažadina 
savo broliui palikuonių.’ Šit 
pas mus yra buvę septyni bro
liai. Pirmasis vedęs mirė ir, 
neturėdamas vaikų, paliko sa
vo žmoną broliui. Taip atsiti
ko antrajam ir trečiajam iki 
septintojo. Visų paskiausiai 
numirė ta moteris. Tad, kai 
mirusieji prisikels, kuriam iš 

septynių ji bus žmona? Juk 
visi ją yra turėję” (Mt 22, 
24-28).

Šis argumentas nedaro jo
kio skirtumo tarp šio gyvenimo 
ir ano. Jis, kaip ir visi kiti pa
našūs, remiasi šio gyvenimo 
dėsniais arba poreikiais: veis
tis, daugintis, pripildyti žemę 
(Prad 1,28).

Kristus tuojau atidengia šio 
argumento ydą. Jis aiškina, 
kad anas gyvenimas bus kitoks, 
kad žmonės aname pasaulyje 
gyvens “kaip Dievo angelai 
danguje”, — taigi jau nei ves, 
nei tekės (Mt 22,307). Gyventi 
kaip angelai reiškia gyventi 
jau visai kitokioje plotmėje 
— anapus gamtos dėsnių.

Tokį gyvenimą išsiaiškinti 
arba perprasti mums šiandien 
yra neįmanoma. Tai bus dova
na naujo, visai kitokio, gyve
nimo. Tai bus, anot Šv. Rašto, 
naujas dangus ir nauja žemė, 
pirmajam dangui ir pirmajai 
žemei jau išnykus (Apr. 21,1).

Būsenos po prisikėlimo Šv.
(Nukelta į 2-rą psl.)

SHUSAKU ENDO

Japonų rašytojas konvertitas 
SHUSAKU ENDO yra parašęs 
knygą apie Kristų, kuri ang
liškame vertime pavadinta “A 
Life of Jesus” ir išleista 1973 m. 
Paulist Press leidyklos. Čia 
pateikiame ištrauką apie Kris
taus prisikėlimą. RED.

Seniausias rašytinis liudi
jimas apie Kristaus prisikėli
mą randamas ne Evangelijose, 
o šv. Pauliaus laiške. Bet dėl 
to negalima sakyti, kad Evan
gelijos yra mažiau patikimos 
kaip Pauliaus žodžiai. Tiek 
Evangelijos, tiek Pauliaus 
laiškai, liečiantys Kristaus 
prisikėlimą, dvelkia nepapras
tu tikrumu. Kiti Jėzaus gyve
nimo stebuklai, aprašyti Evan
gelijose, nėra tokie ryškūs 
kaip prisikėlimas. Naujojo 
Testamento rašytojai tik su
rinko įvairiose vietose girdė
tus pasakojimus apie Jėzų ir 
sudėjo juos į Evangelijas. Ta
čiau pasakojimas apie prisi
kėlimą yra kitoks. Pirmojo 
evangelisto Morkaus filius 
nepaprastam įvykiui įkvepia 
tikroviškumą, kurį kiti Nau
jojo Testamento rašytojai nuo
lat pabrėžia.

“Taigi, jei skelbiama apie 
Kristų, kad jis kėlėsi iš nu
mirusių, kaip gali kai kurie 
iš jūsų sakyti, jog nėra prisi
kėlimo? ... O jei Kristus ne
prisikėlė, tai mūsų skelbimas 
yra tuščias, kaip tuščias ir jū
sų tikėjimas. Tuomet mes bū
tume netikri Dievo liudytojai, 
nes liudijame, kad jis prikėlė 
Kristų ...” (I Kor 15).

Absoliutus jų pasitikėjimas 
savimi, nepajudinamas tikru
mas apstulbina mus kaip nie
kas kitas. Iš kur tad kyla tas 
jų pasitikėjimas savimi ir tas 
jų tikrumas?

Mes, kurie nesame Jėzaus 
prisikėlimo liudininkai, svars
tome mano čia iškeltus klausi
mus. Kokiu būdu mokytiniai ta
po tokie drąsūs? Kodėl mokyti
niai taip pabrėžė tikrumą to
kio neįtikimo dalyko, kaip pri
sikėlimas, iš kurio juokėsi net 
anų laikų žmonės? Labai leng
va kaltinti mokytinius misti
nių vizijų skleidimu, laikyti 
juos masinės hipnozės auko
mis. Bet tokiam kaltinimui pa
grįsti nėra nė skiautelės įro
dymų. Misterijos svoris užgula 
mūsų širdis.

Morkaus Evangelija, anksty
viausia Šv. Rašte, baigiasi pa
skutinio skyriaus aštuntąja ei
lute, pažyminčia faktą, kad Jė
zaus kūnas tarytum magiškai 
dingo iš kapo. Taigi pabaiga 
užsklendžiama aštuntąja eilu
te. Ankstyvą sekančios dienos 
rytą po Jėzaus mirties atėjo 
prie kapo trys moterys patepti 
Jėzaus kūno kvepalais. Tai bu
vo saulei tekant. Akmuo, kuris 
buvo užristas ant kapo angos, 
buvo nuimtas. Kūno nebebuvo, 
bet viduje sėdėjo jaunas vy
ras. “Tada moterys išėjo ir pa
bėgo nuo kapo, nes jas buvo 
apėmusi baimė ir išgąstis. Jos 
niekam nieko nesakė, nes bu
vo nusigandusios”.

Tais žodžiais baigiasi Mor
kaus Evangelija. Tyrinėtojai 
mano, kad tekstas po aštunto
sios eilutės yra kažkieno kito 
priedėlis. Neseniai atliktas 
Campenhauseno tyrinėjimas 
patvirtino istorinį tuščio ka
po autentiškumą, bet ir be to
kio tyrinėjimo galime lengvai 
įžvelgti, kaip tiksliai pažymi 
Šv. Raštas anuo metu sklindan
tį gandą žyduose, kad mokyti
niai pavogė Jėzaus kūną (Mato 
28, 13-15). Taip pat galime su

Sveiki, sulaukę šv. Velykų?

prasti Mariją iš Magdalos, ma
niusią, jog kapinių prižiūrėto
jas paėmė kūną, kaip apie tai 
pasakoja Jono Evangelija.

Kiekvienu atveju esame pri
versti sutelkti savo dėmesį 
į paskutinę Morkaus Evangeli
jos eilutę, kuri visą įvykį bai
gia stebinančia gaida. Tokia 
ankstyviausios Evangelijos už
baiga įgalina mus suprasti mo
kytinius, besislapstančius Je
ruzalės apylinkėje ir sukrės
tus tuščio kapo reginio, kuris 
buvo sukrėtęs ir moteris. Jė
zaus mirtis sujaudino mokyti
nius, bet ta nauja įvykių rai
da pastatė juos akistaton su 
visai nauju pasauliu.

Jei prileistume dėl visa ko, 
kad tuščio kapo atvejis yra fan
tazija, tai, svarstydami anks
čiau keltąjį klausimą, būsime 
priversti manyti, jog tai, kas 
sukrėtė mokytinius, buvo koks 
nors kitas nepaprastas įvykis, 
skirtingas nuo minėtojo, bet ly
giai stiprus savo smogiančia 
jėga. Mažų mažiausiai logika 
verčia mus padaryti išvadą, 
kad anas įvykis, koks jis bebū
tų buvęs, buvo pakankamas pa
keisti “bejėgį” Jėzų mokytinių 
širdyse į “visagalio” Jėzaus 
vaizdą. Ir tada jau esame pri
versti pripažinti, jog anas įvy
kis, koks jis bebūtų, taip pat 
buvo pakankamas įtikinti mo
kytinius, kad Jėzaus prisikė
limas buvo faktas.

Dailidė, kurto užaugo nuo
šalioje silpno krašto vietovė
je, per trumpą savo gyvenimą 
buvo kito pasaulio mokytojas. 
Net ir tuo atveju, jeigu pasa
kojimas apie jo gimimą Betlė- 
juje nebūtų faktas, man yra 
tiesa. Kodėl? O dėl to, kad il
goje žmonijos istorijoje nesu
skaitoma daugybė žmonių šir
džių ilgėte ilgėjosi mažojo Bet- 
lėjaus miestelio. Dėl to, kad 
jų širdyse Betlėjus visą laiką 
buvo gerbiamas kaip gryniau
sia ir nekalčiausia vietovė Die
vo žemėje. Dėl to, kad Kalėdų 
vakarą nesuskaitoma daugybė 
vaikų galvojo apie Betlėjų; 
ir tie prisiminimai pasilieka 
jų širdyse visam gyvenimui.

Kaip visa žmonija ilgėjosi 
Betlėjaus tikrovės, taip jos 
troško ir Naujojo Testamento 
autoriai. Jeigu Jėzaus gimi
mas jiems ir nebūtų buvęs fak
tas, tai tikriausiai jis buvo tie
sa jų sieloms. Mes taip pat, 
skaitydami Naująjį Testamen
tą, negalime paneigti to, ką 
neigia daugelis dabarties ko
mentatorių būtent, kai kurie 
dalykai galbūt ir nėra istori
niai faktai, tačiau gali būti 
tiesa mūsų dvasiai. Žmogaus 
gyvenimas negali ribotis vien 
apčiuopiamais faktais. Tokia 
yra ir mano pozicija: savo kny- 
gon aš neįjungiau Betlėjaus 
istorijos, tačiau aš pripažįs
tu Betlėjaus tiesą. Ji yra es
minė dalis to tikrojo pasau
lio, kurio ilgėjosi žmonių šir
dys.

Turiu pastebėti, kad šis ma
no žvilgsnis į Jėzaus gyveni
mą toli gražu neapima visu
mos. Kiekvienam mūsų atrodo, 
kad Jėzaus gyvenime atsispin
di ir mūsasis. Jame visuomet 
bus kažkas slėpiningo, neįžvel
giamo. Jame visuomet bus tam 
tikro slėpiningumo, kuriame 
atsispindi ir individualus mū
sų gyvenimas.

Likusiais savo gyvenimo me
tais norėčiau dar kartą rašyti 
apie Jėzaus gyvenimą, pasi
naudodamas vėliau įgauta gy
venimo patirtimi. Ją baigęs, 
nebūčiau pilnai patenkintas ir 
jausčiau naują paskatą vėl 
rašyti apie Jėzaus gyvenimą.
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Vilties ir nevilties broliai

Antinacinė lietuvių rezistencija (4)
Lietuvių laisvės kovotojų sąjungos leidinį “Laisvės besiekiant” perskaičius

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Raštas nė nebando aiškinti. 
Net ir apaštalas Paulius, šiaip 
jau labai iškalbingas, apie aną 
gyvenimą tiek tegalėjo pasaky
ti: “Ko akis neregėjo, ko ausis 
negirdėjo, kas žmogui į galvą 
neatėjo, tai paruošė Dievas 
tiems, kurie jį myli”Jl Kor 2,9). 
Apreiškimas neaiškina, koks 
tas gyvenimas bus. Jis tik pri
mygtinai teigia, kad jis bus, 
kad jis yra.

II
“Tikiu kūno iš numirusių 

prisikėlimą!” Tai nereiškia ko
kios vienos žmogaus dalies pri
sikėlimą. Tai reiškia prisikė
limą žmogaus jo visybėje. Šv. 
Rašto kalboje kūnas reiškia vi
są žmogų. Jeigu Šv. Raštas sa
ko “Žodis tapo kūnu” (Jn 1,14), 
tai reiškia, kad Žodis tapo žmo
gumi.

Kodėl Žodis tapo kūnu? “Die
vas taip pamilo pasaulį (su
prask — žmonių pasaulį), jog 
atidavė savo vienatinį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris jį tiki, 
nepražūtų, bet turėtų amžiną
jį gyvenimą” (Jn 3,16). Čia glū
di pats stipriausias tikėjimo 
į prisikėlimą argumentas: Die
vo meilė žmonių pasauliui. Ką 
Dievas pamilsta, tam jis ne
leidžia dingti, neleidžia išnyk
ti, nes Dievo meilė yra ir te
gali būti amžina, kaip kad ir 
jis pats yra amžinas. Ką Die
vas pamilsta, tą jis perkelia 
į savo amžinybę, kad meilės 
santykis nenutrūktų.

Žmogus tam jau yra sukurtas. 
Jis yra sukurtas pilnas meilės 
ilgesio, pilnas gaivališko troš
kimo mylėti ir būti mylimas. 
Ir tai ne kelias savojo gyveni
mo akimirkas, o be paliovos! 
Meilė šaukiasi begalybės. Ji 
šaukiasi nemirtingumo, ji šau
kiasi amžinybės. “Mano nemir
tingumas yra jau vien dėl to 
reikalingas, kad Dievas neno
ri visai užgesinti tos meilės 
ugnies, kuri jam yra užsilieps
nojusi mano širdyje” — sako 
Dostojevskis romane “De
monai”.

III
Šv. Raštas kalba apie visų 

prisikėlimą: “Kai ateis Žmo
gaus Sūnus savo šlovėje ir kar
tu su juo visi angelai, tada jis 
atsisės savo garbės soste. Jo 
akivaizdoje bus surinkti visų 
tautų žmonės” (Mt 25, 31-32). 
Tai bus prisikėlimas žmonių 

Mylimai Mamytei

a. a. SOFIJAI SKRIPKIENEI
į amžiną poilsį iškeliavus, dukrą SOFIJĄ RAKŠTIENĘ, 
mūsų draugijos garbės narę, taip pat dukras - ANTA
NINĄ ASMENAVIČIENĘ, ALEKSANDRĄ STEPONA
VIČIENĘ, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, JUSTINĄ ANDRA- 
ŠIUNIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

KLK moterų draugijos Hamiltono skyrius

pasaulio: jų istorijos, jų tar
pusavio santykių. Kelsis tie, 
kurie tikėjo ir kelsis tie, ku
rie tikėjimą slopino. Kelsis 
tie, kurie mylėjo ir kelsis tie, 
kurie jų nekentė ir juos išda
vinėjo. Kelsis tie, kurie ken
tėjo ir kelsis tie, kurie juos 
kankino. Kelsis nužudytieji 
kaip ir jų žudikai. Kelsis visi 
pasitikti To, kuris — Tikėji
mo išpažinimo žodžiais — 
“ateis gyvųjų ir mirusiųjų 
teisti”.

IV
Kristus — pasaulio teisėjas 

Paskutinės vakarienės metu 
yra pasakęs, kad jis savo krau
ją, savo gyvybę aukoja ne tik už 
apie jo stalą susirinkusius 
apaštalus, bet ir už visus ki
tus žmones. Jis vienas aukojosi 
už žmonių daugybę. Jis meldė
si net ir už savo budelius: “Tė
ve, atleisk jiems, nes jie neži
no ką darą” (Lk 23,34).

Tikintieji renkasi prie jo al
toriaus melstis Viešpaties pa
vyzdžiu, ir už tuos, kurie neti
ki, kurie kelio į Dievą neran
da, kurie į Dievo meilę neatsi
liepia meile ir kurie mirusių
jų prisikėlimo nelaukia. Jie 
prašo Dievą “gailestingai su
vienyti visus išsisklaidžiusius 
savo vaikus”. Jie meldžiasi 
“už visus, kurie iškeliavo iš 
šio pasaulio, kad Dievas visus 
priimtų į dangaus karalystę, 
ir kad visi galėtų jo garbe am
žinai gėrėtis per Kristų mūsų 
Viešpatį” (plg. III Afišįas).

Tie, kurie mirusiųjų prisikė
limo laukia, t.y. tie, kurie gy
vena amžino gyvenimo viltimi 
bei pažadu, yra broliai seserys 
tų, kurie tuo pažadu netiki ir 
ta viltimi negyvena. Jie mel
džia, kad, Nijolės Sadūnaitės 
žodžiais, pasakytais teisme, — 
Dievo teismo nuosprendis “bū
tų visiems palankus” ir ‘žmo
gus žmogui brolis’ virstų tik
rove” (“LKBK” 3, 72-73).

Kristus aukojosi už žmonių 
daugybę, už žmonių pasaulį. 
Taip ir tie, kurie susirenka 
jo vardu, meldžia už visus, kad 
“pagaliau Dievas būtų visuose 
visa” (šv. liturgija, 48).

Tie, kurie laukia mirusių 
prisikėlimo, kurie gyvena am
žino gyvenimo viltimi, yra bro
liai seserys tos vilties neturin
čių ar netekusių. Jie ir anų 
vardu neša prie altoriaus visų 
širdyse paslėptą niekad nesi
baigiančios laimės arba nemir
tingumo ilgesį.

ADOLFAS PAMŪŠIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Beplintanti sovietinių de
santų veikla užfrontėje pasku
bino trečiosios konferencijos 
šaukimą. Ji įvyko 1943 m. lap
kričio 24 d. Joje dalyvavo 46 
atstovai. Jų tarpe buvo tiktai 
keli vokiečiams palankūs as
menys.

Gen St. Raštikis pasiūlė nu
tarimų projektus, kurių pa
grindiniai principai buvo su
tarti su slaptąja rezistencija.

“1. SS legionas ar bet kuris 
kitoks SS karinis junginys ar 
dalinys visai nepriimtinas, 
kaip visai nesuprantama ir lie
tuvių dvasiai priešinga forma.

2. Lietuviams priimtina tik
tai tautinė Lietuvos kariuo
menė (kitaip nevadinti).

3. Lietuvos kariuomenė ski
riama tiktai Lietuvai ginti.

4. Lietuvos kariuomenėje tu
ri būti visos ginklo rūšys ...

9. Lietuvos kariuomenės vi
sos dalys ir visi daliniai turi 
būti lietuvių karininkų vado
vaujami.

10. Lietuvos kariuomenės 
vadas turi būti lietuvis, turįs 
lietuvių visuomenės pasitikė
jimą ...” (Stasys Raštikis, Lie
tuvos likimo keliais”, 1982, t. 
IV, p. 357).

Prieš šiuos aiškius principus 
pasisakė tiktai pik. Birontas 
ir majoras Šimkus. Visi kiti 
konferencijos dalyviai pritarė.

Tų konferencijos nutarimų 
vertė buvo ta, kad jais buvo 
drąsiai ir aiškiai išryškintas 
lietuvių tautos nusistatymas 
bei siekiamieji tikslai. Be abe
jonės tie nutarimai vokie
čiams buvo nepriimtini ir jų 
atmesti. Bet vėliau jie suda
rė pagrindą Vietinės rinkti
nės, gen. Plechavičiaus vado
vaujamos, organizavimui.

Štai ta prasme viešosios lie
tuvių rezistencijos asmenys, 
jų tarpe ir dr. Juozas Leimo- 
nas, garbingai ir atsakingai 
atstovavo lietuvių tautos sie
kiams, kėlė Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės klausimą.

Tiesa, konferencijų dalyvių 
tarpe buvo keli generalkomi- 
saro siūlymų rėmėjai, kurie 
kenkė Lietuvos reikalams. 
Knygoje “Laisvės besiekiant” 
yra žeminami ne kenkėjai, bet 
Lietuvos reikalų gynėjai, gar
bingi viešosios rezistencijos 
atstovai.

8. Šalti santykiai su 
“krikščioniškomis grupėmis”
Knygos “Laisvės besiekiant” 

visoje eilėje puslapių (12, 256, 
293-296) kalbama apie šaltus 
santykius su “krikščioniškomis 
grupėmis”. Tai apgailėtinas 
reiškinys. Juk du antinacinės 
rezistencijos vadovaujantys 
veiksniai — Lietuvos Taryba ir 
Vyr. Lietuvių Komitetas vo
kiečių okupacijos metais atski
rai veikė daugiau kaip 20 mė
nesių. Ir tiktai 1943 m. lapkri
čio rnėn. pabaigoje susidarė 
visų politinių partijų ir sąjū
džių jungtinė antinacinės re
zistencijos vadovybė — Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIK’as). Jo veikla, 
iki Gestapas suėmė jo narių 
daugumą, truko vos šešis mė
nesius. Laicistinio bloko po
litinės grupės, susibūriusios 
į Vyr. Lietuvių Komitetą, per 
ilgai nesutiko sueiti į jungtinį 
veiksnį su nelaicistinėmis- 
“krikščioniškomis” grupėmis 
lygaus atstovavimo principu. 
Apie 20 mėnesių tą privilegi
ją jie pripažino tiktai sau. Tai 
buvo tipiška diskriminacija 
kitokio ideologinio įsitikini
mo grupėms. (“Į laisvę” 88 nr., 
1983 m. rugsėjo mėn., psl. 65- 
69). Jeigu tie santykiai būtų 
buvę normalūs, turbūt dabar 
nereikėtų skųstis stoka rezul
tatų, nors veiksmų buvo gana 
daug. Kartu sutartinai dirbant, 
būtų pasiekta daug daugiau, 
gal ir be katostrofos.

To vidinio nesutarimo pa
teisinimui iš piršto laužiami 
priekaištai ir pramanyti ne
pasitenkinimai. Panagrinėki
me vieną jų, paimtą iš 258 psl. 
išnašos: “Per pasikalbėjimus 
su VLIKo nariais jautėsi, kad 
kai kurie jų mėgina viską ma
tuoti savo grupės interesų mas
tu, gal vieną akį mesdami į atei
ties valdžios pozicijas”.

Tai yra labai būdingas “per
spėjimas”, daug kartų girdėtas 
prieš karą, kai Europoje vyra
vo tendencija fašistiniams-au- 
toritetiniams režimams įsiga
lėti. Tada autoritetinei gru
pei rūpėjo atbaidyti visuome
nę nuo svarstymo, mąstymo ir 

sąmoningo dalyvavimo politi
nėje veikloje. O buvo svarbu 
pripratinti tiktai klausyti. 
Dabarties sąlygose toks mėgi
nimas atgrasinti yra toli nuo 
bet kokios realios galimybės, 
bet jis dar vis turbūt nesąmo
ningai iš inercijos bandomas.

O vis dėlto, pasikeitus sąly
goms, būtų patartina geriau 
sekti JAV pavyzdį, kur pilie
tis pats save siūlo politiniam 
darbui ir viešai pateikia vi
suomenei savo apgalvotą veik
los planą. Jeigu jis savo paža
dų nė kiek neišpildo, balsuo
tojai pasirenka kitą asmenį.

Jeigu jau kas skubėtų ragin
ti jaunuomenę pasimokyti iš 
“Laisvės besiekiant” knygos, 
tai būtų visai tikslu perspėti 
ją ne viską priimti. Svarbu mū
sų tautoje ugdyti budrumą, 
kad ateityje neatsirastų 
George Orwell veikale “Gyvu
lių ūkis” aprašytas Napoleo
nas, kuris, nepakęsdamas ki
taip įsitikinusiųjų, pradėtų 
vartoti prieš piliečių įsitiki
nimus policijos prievartą, kal
tintų juos įvairiais nepagrįs
tais prasimanymais bei “poli
tikavimo prasižengimais”.

Per daug kartumo ir nepa
kantos mūsų santykiuose. O 
neapykantos pasėta sėkla, ne
pagalvojus apie pasekmes, 
suklesti piktžolėmis ir suku
ria džiunglių aplinką. O juk 
svarbu jaunuomenėje ugdyti 
sugebėjimą bendradarbiauti, 
suprasti kitus, išmokti viens 
kitą respektuoti. Toks paliki
mas jaunuomenei daugiau pa
tarnautų, negu neapykantos 
sėklų barstymas.

Iš viso neaišku, kodėl tai at
siminimų knygai “Laisvės be
siekiant” prireikė tiek mela
gingų bei priekabingų prasi
manymų, tiek nepakantos kitai 
pozityviai veikusiai rezisten
cinei iniciatyvai bei viešosios 
rezistencijos asmenims, gar
bingai gynusiems Lietuvos rei
kalus.

O įsivaizduokime, kiek gero 
būtų galėjęs atnešti normalus, 
racionalus visų pozityviųjų jė
gų bendradarbiavimas. Jeigu 
būtų buvę išvengta tos ideolo
ginės nepakantos ir tų “krikš
čioniškųjų grūįfrtf” diskrimina- 
čijbs', daugM&Ugra'd būti) buvę 
galima laimėti.

Toji diskriminacinė dvasia, 
nukreipta prieš “krikščioniš
kas grupes”, kurios skleidėjui 
laicistinės grupės neatsispyrė, 
atnešė daug nelaimių antinaci
nės lietuvių rezistencijos veik
lai. Dirbant sutartinai ir kar
tu, būtų buvę laimėta laiko, 
būtų susidarę daugiau galimy
bių išvengti katastrofų, kurios 
įvyko pačiu lemiamu momentu.

Vietinę rinktinę organizuo
jant, buvo atstatytos lietuviš
kos komendatūros. Karo mo
kykloje buvo pradėti ruošti 
savų karininkų kadrai. Vieti
nės rinktinės štabas slaptai 
buvo pradėjęs organizuoti Tė
vynės saugą, į kurią būtų bu
vęs suburtas visas patriotinis 
Lietuvos jaunimas, visi 1941 
m. sukilėliai, šauliai, visi ka
riai. Tokiu būdu buvo supla
nuota suburti apie 80,000 vy
rų armiją. Tėvynės saugos or
ganizavimas jau balandžio 
mėn. pradžioje buvo pradėtas 
vykdyti.

Jeigu VLIKo siunčiamas as
muo į Suomiją ir Švediją būtų 
atitikęs rezistencinius reika
lavimus ir tiesiog vykęs į pa
skyrimo vietą, nebūtų per ilgai 
užsibuvęs Estijoje, tai Lietu
vos, Latvijos, Estijos rezisten
cijos vadovaujantys veiksniai 
būtų išlikę Gestapo neišaiškin
ti. Juk trūko dar tik poros mė
nesių iki lemiamo momento, 
kuriam esmėje ir buvo ruošia
masi. Turbūt ir Vietinė rink
tinė su visu štabu, visu kitu 
vadovaujančiu kolektyvu ir su 
pilnai organizuota Tėvynės 
sauga būtų išlikusi atlikti už

PADĖKA
Mūsų brangiam sūnui

a. a. JURGIUI ALEKNEVIČIUI
mirus š. m. vasario 14 d. Viktorijoje, B.C., 

nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems užuo
jautas spaudoje, užprašiusiems šv. Mišias už jo vėlę, 
prisiminusiems jį asmeniškose maldose. Jūs visi tuo 
būdu palengvinote mums taip sunkias skausmo valan
das. Ačiū visiems!

Nuliūdę:
žmona, sūnus, duktė, tėvai ir seserys

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

daviniui, kuriam iš tikrųjų 
ruošėsi.

Neišjunkime ir tokios gali
mybės, kad, dirbdami kartu 
nuo rezistencijos pradžios ir 
panaudodami visų mūsų turi
mus ryšius su užsieniu, grei
čiausiai geriau būtime galė
ję prieiti prie atsakingų, le
miančių laisvojo pasaulio as
menų ir juos įtikinti, kad esa
me pasiryžę neįsileisti Sovie
tų Sąjungos kariuomenės į Bal
tijos valstybių teritoriją.

Toks mūsų drąsus ir ryžtin
gas pasipriešinimas būtų nu
skambėjęs visame pasaulyje ir 
atkreipęs jo dėmesį. Tuo būdu 
būtume sulaukę užtarimo ir 
pagalbos.

Kas gi įvyko iš tikrųjų? Per
ilgai nesutarėm. Per mažai lai
ko liko pasiruošti. Savo neį
žvalgumu padidinom visuoti
nę katastrofą. Mūsų iniciaty
vos bei vadovavimo židiniai li
ko likviduoti. Vietinės rinkti
nės štabas suimtas, kariai pa
bėgę. Tėvynės sauga nesuorga- 
nizubta. Mūsų idealistinė 
miestų ir kaimų jaunuomenė, 
visa moksleivija, kariai, šau
liai kovojo heroiškai, drąsiai 
be vieningos organizacijos iš
tisą antrosios sovietinės oku
pacijos dešimtmetį. Kiek daug 
jaunų vyrų ir merginų žuvo! 
Tai buvo gaivališkas žūtbū
tinis pasipriešinimas lietuvių 
tautos “didžiųjų brolių” vergi
jai. Ir koks nebylus pasaulis 
liko tom šviesiom aukom mūsų 
tautos kovos už laisvę!

Kuo gi tenkinamės dabar? 
Kas iš mūsų didžiųjų kovoto
jų rezistentų liko? Didžiuo
jamasi keliais drąsiais veiks
mais, bet be rezultatų. Kartu 
rodoma tiek daug diskrimina
cinės dvasios, bergždžių prie
kabių ne savo sąjūdžio rezis
tentams bei tiems viešosios 
rezistencijos asmenims, kurie 
garbingai ir drąsiai gynė Lie
tuvos reikalus. Gėdingiausią 
yra tai, kad nekaltųjų užpuo
limais yra dengiami tie tikrie
ji kvislingai, kurie kenkė Lie
tuvos reikalams.

Atrodo, net ir dabar kai ku
rių rezistentų liko nesuprasta, 
kaip rėplios ir artimos galėjo 
būti'galimybės atlikti istorinį 
uždavinį Lietuvos labui. Rei
kėjo tiktai nepasiduoti kursto
mam fanatizmui, kito nepaken- 
timui, puoselėti sutarimo bei 
bendradarbiavimo dvasią. O 
tuo tarpu dar ir dabar išliku
siųjų gyvųjų įsikibusiai laiko
masi nepakantos, o gal net ne
apykantos kito įsitikinimo as
menims ir grupėms.

Rezistencinis sąjūdis, kuris 
kitiems meta kažkokios bana
lios ir šiomis sąlygomis visai 
nerealios politikavimo grės
mės kaltinimus (258 psl. išna
šoje), pats nepajėgia atsikra
tyti siauro grupinio partišku
mo. Save kelia be pagrindo, 
o kitus laiko nieku irgi be pa
grindo. Gaila, kad tokia siau
ra laikysena garbingą ir he- 
roišką, kartu ir tragišką slap
tąją bei viešąją lietuvių rezis
tenciją stengiasi padengti ne
užtarnauto niekinimo šešė
liais.

Šį pasisakymą prašau pri
imti ne kaip knygos recenzi
ją, bet kaip pastangą tuos ne
lemtuosius subjektyvius, ne
teisingus kaltinimus ir pra
simanymus kiek paaiškinti.

1984 m. vasario 26 d.
Čikaga, IL.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

AfA 
BRONIUI JURĖNUI

mirus,
jo žmoną, sūnų, brolius, jų šeimas bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje -

Antanas Keblys Alfonsas, Jurgis, Jonas
Leonas Baleišis Gudai ir jų šeimos

AfA

LEONARDUI KALINAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, 

jo sūnus — GEDIMINĄ su šeima, RIMANTĄ ir 
ARŪNĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Aleksandra ir Pranas Kraujaliai 
St. Petersburg, Florida

Erna ir Justinas Šimkai
Toronto, Ontario

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI
užbaigus šios žemės kelionę,

gilaus skausmo valandoje reiškiame užuojautą jos dukroms 
ir jų šeimoms: SOFIJAI PAKŠTIENEI, ANTANINAI ASME- 
NAVIČIENEI, ALEKSANDRAI STEPONAVIČIENEI, JUSTI
NAI ANDRAŠIŪNIENEI Lietuvoje ir buvusiai KLB Hamiltono 
apylinkės pirmininkei ir dabartinei KLB krašto tarybos atstovei 
LIUCIJAI SKRIPKUTEI.

Taip pat giliai užjaučiame dukraitę LAIMĄ KRIAUČIŪ
NIENĘ ir produkraites — KAROLINĄ KRIAUČIŪNAITĘ ir 
RŪTELĘ KRIAUČIŪNAITĘ-BALKOVIENĘ Floridoje.

Amžinos ramybės mirusiai ir Visagalio stiprybės liku
siems linki - Hamiltono apylinkės valdyba

Brangiai Mamytei

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI

u mirus,’iBMi ivm "

dukras SOFIJĄ RAKŠTIENĘ, ANTANINĄ AS
MENAVIČIENĘ, ALEKSANDRĄ STEPONAVI
ČIENĘ, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, JUSTINĄ AND- 
RAŠIŪNIENĘ Lietuvoje, dukraitę LAIMĄ KRIAU
ČIŪNIENĘ, jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

A. ir A. Erštikaičiai 
I. ir M. Gimžauskai
B. ir E. Milašiai

A. Mikšienė
K. ir L. Meškauskai
A. ir A. Patamsiai

AfA
SOFIJAI SKRIPKIENEI

mirus,

jos dukroms - LIUCIJAI SKRIPKUTEI, ANTANI
NAI ASMENAVIČIENEI, ALEKSANDRAI STE
PONAVIČIENEI, SOFIJAI RAKŠTIENEI ir jų šei
moms, dukraitei ir produkraitėms bei kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Zigmas ir Julija Didžbaliai
Gediminas ir Adolfina Skaisčiai 
Motiejus ir Dana Jonikai 
Albina Didžbalienė

Canadian &rt JJTTemeriais liti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4



Kazimierinio lietuvių išeivijos kongreso rengėjų komitetas posėdžiauja Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose 
(nuotraukoje matyti tiktai jo dalis). Kairės pusės viduryje — pirmininkas dr. J. SUNGAILA Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvių Velykos Jeruzalėje

Kazimierinis išeivijos kongresas Toronte
Religinis lietuvių kongresas Toronte 1984 metų rugsėjo 1 ir 2 dienomis

Spaudos konferencija
Š. m. balandžio 5 d. Toronto 

Prisikėlimo parapijos patal
pose buvo sukviesta spaudos 
konferencija. Joje kongresui 
rengti komiteto pirm. dr. Juo
zas Sungaila informavo laik
raščių bendradarbius apie 
platų užmojį — kazimierinį 
kongresų, š.m. rugsėjo 1 ir 2 
d.d., kuriuo būtų lyg ir vaini
kuoti Šv. Kazimiero metai, iš
kilmingai pradėti Romoje š. 
m. kovo 4 d. Konferencijoje 
dalyvavo šie spaudos bendra
darbiai: Č. Senkevičius — 
“Draugo”, J. Vaičeliūnas — 
“Darbininko”, J. Varanavičius 
— “Dirvos”, Stp. Varanka — 
“Laisvosios Lietuvos” ir “Ne
priklausomos Lietuvos”, A. 
Kalnius — “Laiškų lietuviams”, 
Vida Žalnieriūnaitė — savait
raščio “The Catholic Regis
ter” ir kun. Pr. Gaida — “Tė
viškės žiburių”. Visi jie yra 
pasiryžę informuoti minėtus 
ir kitus laikraščius bei plačią
ją lietuvių visuomenę apie su
planuotą kongresą.

Kodėl Toronte?
Visų pirma dr. J. Sungaila 

paaiškino, kodėl kazimieri- 
niam kongresui parinktas To
rontas. Ši pareiga teko toron- 
tiečiams centrinio Šv. Kazi
miero sukakties komiteto 
sprendimu. Pastarojo pirmi
ninkas rašytojas Vytautas Vo- 
lertas atvyko į Torontą ir įsak
miai pageidavo, kad kongresas 
įvyktų Toronte, nes kitos di
džiosios lietuvių gyvenvietės, 
ruošusios ar ruošiančios ki
tus didelius renginius, to ne
galėtų padaryti. Netrukus bu
vo sudarytas iš tautiečių kon
gresui rengti komitetas, ku
riam pirmininkauti pareiga te
ko dr. J. Sungailai, turinčiam 
nemažą patirtį seimų bei kon
gresų rengime.

Išeivijos mastu
Iš dr. J. Sungailos pateiktos 

informacijos aiškėjo, kad kon
gresas siekia apimti visą iš
eiviją. Lietuvių vyskupų ir 
centrinių organizacijų sudary
tasis centrinis komitetas JAV- 

Moterų atstovės Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėse Toronte- 
Mississaugoje. Iš kairės: D. BRAŽIENĖ, dr. O. GUSTAINIENĖ, A. 
AUGAITIENĖ Ntr. Vyt. Maco

se veikia visos išeivijos mas
tu. Torontiškis kongresas yra 
visos kazimierinių metų pro
gramos dalis, apimanti visą 
išeiviją. Žinoma, daugumą 
kongreso dalyvių sudarys Ka
nados ir JAV lietuviai, tačiau 
per savo atstovus dalyvaus ir 
kitų kraštų tautiečiai. Orga
nizuotų vienetų iš tolimų kraš
tų nesitikima, nes tai surišta 
su didelėm išlaidom, kurių 
kongreso rengėjai negali pa
dengti. Jau vien atstovų daly
vavimas jungs visą tikinčiąją 
lietuvių išeiviją į vieną kazi- 
mierinę Bendriją.

Kongreso pagrindą sudarys 
Š. Amerikos lietuviai masiniu 
dalyvavimu. Pabrėžtina, kad 
šis kongresas nėra organiza
cinis suvažiavimas, o religi
nio pobūdžio manifestacija, 
iškelianti Lietuvą jos globė
jo šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties proga. Todėl ti
kimasi kuo plačiausio tautie
čių dalyvavimo iš visur.

Kongreso programa
Pagrindinės kongreso gai

rės jau nustatytos. Bus trys 
pagrindinės dalys, išdėstytos 
per dvi dienas — š. m. rugsėjo 
1 ir 2. Kongresas prasidės šeš
tadienį atidarymu ir akademi
ne dalimi. Rengėjų vardu pra
bils dr. J. Sungaila ir Vyt. Vo- 
lertas. Paskaitą apie Kazimie
ro šventumą ir lietuviškumą 
pagal naujausius tyrinėjimus 
skaitys gregorinio universi
teto prof. P. Rabikauskas, SJ, 
iš Romos. Apie katalikybės ir 
ateizmo santykius praeityje ir 
dabar kalbės žymusis mūsų fi
losofas dr. J. Girnius iš Bos
tono. Rūpestis jaunimu atsi
spindės svarstybose, kuriose 
bus gvildenama tema “Dabar
ties jaunimas ir religija — kas 
ją stiprina ir kas silpnina”. 
Joms vadovaus aktyvi jaunimo 
kongresų dalyvė bei rengėja 
Gabija Juozapavičiūtė-Pet- 
rauskienė. Šeštadienio vakare 
numatoma atitinkama jaunimo 
vakaronė.

Visa ši programa vyks To
ronto “Royal York” viešbutyje

(100 Front St. W., Toronto, Ont. 
M5J 1E3, tel. 416-368-2511). Re
zervuoti kambarius iki š. m. lie
pos 30 d-, atsiunčiant vienos 
paros užmokestį. Kaina: vie
nam asmeniui — $74.00 (kana- 
diškais), dviem $89.00. Galima 
rezervuoti kambarius ir “West
bury Hotel” (475 Yonge St., 
Toronto, Ont. M4Y 1X7, tel. 
416-924-0611). Kaina: vienam 
arba dviem asmenim už parą 
$68.00 (kanadiškais). Negalin
tiems apsistoti viešbučiuose 
bus parūpintas ribotas skai
čius nakvynių lietuvių šeimo
se.

Pamaldos
Kongrese dalyvauti yra pasi

žadėjęs ir Toronto kardinolas 
G. E. Carteris. Jisai sutiko būti 
kongreso globėju. Tikimasi, 
kad jis dalyvaus pamaldose ir 
tars žodį lietuviams. Be to, da
lyvaus lietuviai vyskupai, ku
nigai, organizacijų vėliavos. 
Giedos visi kongreso dalyviai 
ir jungtinis choras, sudarytas 
iš Toronto ir kitų vietovių cho
rų. Jis atliks naujai sukurtas 
giesmes šv. Kazimiero garbei. 
Pamaldų vieta dar nėra galuti
nai nustatyta, bet manoma kad 
bus Anapilio kapinių aikštėje. 
Pamaldų reikalus tvarko litur
ginė komisija: kun. Aug. Sima
navičius, OFM, kun. J. Staškus 
ir kun. J. Liauba, OFM.

Opera
Stambiausias šio kongreso 

renginys yra specialiai šiai 
iškilmei sukurta opera “Dux 
Magnus”. Jos autorius K. Bra- 
dūnas vaizduoja Lietuvos pra
eitį, atsispindžią karalaičio 
Kazimiero asmenyje bei jo ap
linkoje, suriša ją su dabarti
mi ir baigia sugriautos kated
ros atstatymu bei ryžtu viską 
atnaujinti.

Muzikas D. Lapinskas, sukū
ręs jau ne vieną operą, parašė 
atitinkamą muziką, sutelkė so
listus iš Toronto ir Čikagos, 
sudarė operinį chorą ir inten
syviai ruošiasi premijerai To- 
rpnte. Čia, Ryersono instituto 
teatro salėje, bus du jos spek
takliai — rugsėjo 1, šeštadie
nį 8 v.v., ir rugsėjo 2, sekma
dienį, 3 v.p.p. Bilietų kainos 
— nuo $25 iki $15. Operos rė
mėjai, paaukoję $150, gauna 
vieną bilietą į operą ir poky
lį (banketą); mecenatai, paau
koję $500, gauna du bilietus 
į operą ir pokylį. Smulkesnės 
informacijos bus nurodytos 
lėšoms telkti komisijos atsi
šaukime. Užbaiga

Po operos spektaklio rug
sėjo 2, sekmadienį, bus kon
greso užbaiga — pokylis 7 v.v. 
“Royal York” viešbutyje. Visi 
kongreso dalyviai kviečiami 
jame dalyvauti ir tuo būdu už
baigti kazimierinį kongresą. 
Jame dalyvaus visa eilė aukš
tųjų svečių — kitataučių ir lie
tuvių. Ten bus tartas ir mani- 
festacinis kongreso užbaigos 
žodis.

Bilietai į kongreso pokylį — 
po $25. Netrukus jie bus pra
dėti platinti.

Susidomėjimas kazimierinių 
kongresu Toronte didėja ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių 
visuomenėje, ypač po sėkmin
gų iškilmių Romoje. Kanados 
radijo tinklas CBC translia
vo pokalbį su mūsiškio kon
greso komiteto pirmininku dr. 
J. Sungaila “Identities” pro
gramoje. Jame buvo užsiminta 
ne tiktai apie Lietuvos šven
tąjį, bet ir apie kongresinius 
renginius Toronte. Inf.

KAZYS MILERIS

Kovo 12, pirmadienį, iš To
ronto lietuvių maldininkų eks
kursija Jeruzalės Šv. Kapo ba
zilikoj atšventė Velykas. Anks
tų rytą nuo St. George viešbu
čio pajuda autobusas ir veža į 
tikrąją Golgotą Prisikėlimui 
6.30 v.r. Siauromis Jeruzalės 
miesto gatvėmis pasisukinėjęs 
autobusas atveža mūsų 50 žmo
nių grupę prie Šv. Kapo bazi
likos, kuri angliškai vadina
ma “Holy Sepulchre”. Į bazili
ką vedančiose gatvelėse visos 
krautuvės ir prekystaliai dar 
uždari, tad ir neapipuola ara
bų prekiautojai su atvirukais, 
skaidrėmis, karoliais ir viso
kiausiomis dievocionalijomis, 
prašydami amerikietiško dole
rio.

Sueiname į apytamsę, seną 
baziliką, statytą dar Kryžiaus 
karų laikais. Niūri ji ir ne to
kia, kaip kitos savo ypatingu 
puošnumu pasižyminčios Šv. 
Žemės šventovės. Nuo degan
čių ikonų ir žvakių suodžių 
apsinešusios sienos ir didžio
sios kolonos, kurių spalvos 
vos beatpažįstamos. Švento
vės skliautuose išraizgyti bar
jerai kažkokiam remontui, ku
rio, sako, niekad negali užbaig
ti. Gal tai yra todėl, kad čia 
nėra vieno tikro šeimininko. 
Baziliką valdo net 5 religinės 
grupės: katalikai, graikų or
todoksai, armėnai, koptai ir 
abisinai. Jos čia yra pasida
linusios koplyčiomis ir alto
riais. Tą padalinimą yra pada
rę dar turkai, kurie Palesti
ną buvo užėmę 1517 m. ir val
dė ją net 400 metų. Atrodo, tos 
religijos tarp savęs lyg ir kon
kuruoja, procesijoje bandyda
mos viena kitą peršaukti, kiek
vieni po savo pamaldų susiri- 
dendami ir nusinešdami nuo 
altoriaus gražius savo kilimė
lius.

Šventovės viduryje, ant Kris
taus kapavietės, stovi rotunda 
— dviejų patalpų koplyčia. 
Tai tas Juozapo iš Arimatėjos 
akmenyse iškaltas kapas, ku
riame buvo palaidotas ir iš 
kurio Velykų rytą kėlėsi Kris
tus. Toji rotunda labai yra se
na, prilaikoma geležinių stul
pų. Šį pastatą»1810 m. atnauji
no graikai ortodoksai, tad čia 
jos visa kompozicija ir įrašai 
yra graikiški. Viduje maldi
ninkai paliečia bei bučiuoja 
tą akmenį, kuris buvo užristas 
ant Kristaus kapo. Viename 
bazilikos šone yra ir raudono 
marmuro plokštė, ant kurios 
buvo paguldytas nuo kryžiaus 
nuimtas Kristus. Čia tuoj pat, 
pasikėlus 45 pėdų laiptais į

Gatve slinko vaikų būrys, 
tartum pilkas debesėlis, iš erd
vių numestas į dulkėtą žemę. 
Kur jie ėjo? Niekur. Mokykla 
karo sviedinių sudaužyta, likę 
griuvėsiai. Šeimos išblašky
tos, vaikai pasimetę ... Vieni 
gatvės grindiniu šlepsėjo basi, 
kiti kaukšėjo nuklypusiais 
batais. Batsiuvio sūnus Benori 
turėjo naują apavą, bet drabu
žiai skudurais kabojo ant lie
so kūno. Susivėlę juodi, garbi
niuoti jo plaukai buvo pilni 
dulkių ir metalinių skeveldrė
lių. Jis pažeme vilko perlauž
tą žaislą, kurį čiupdamas 
trekštelėjo geriausias jo drau
gas — Danori, irgi juodaplau
kis, iki pečių užaugusiais, lyg 
virvelėm susisukusiais plau
kais.

— Danori, tai tu! Va, sulau
žei ... Pasakysiu dėdei, tave 
užmuš...

— Aš? Prišoko Danori ir čiu
po žaislą už kito galo, patrauk
damas į save. — Čia mano! Bu
vo mano, o tu paėmei, traukei 
ir sulaužei.

Benori lūpos drebėjo iš pyk
čio:

— Man davė! Tas geras karei
vis ...

— Tai buvo negeras kareivis! 
— suriko Danori. Jo draugai 
nušovė mano tėvą! Kai jis mel
dėsi, parklupęs veidu į že
mę ...

— Ką tu žinai! Sviedinys ta
vo tėvą nukirto ... Mano dėdė 
pasakojo: tai geras kareivis! 
Kai mūsų namai buvo sugriau
ti, jis davė mums duonos ir cuk
raus ... Mama verkė ... Mes 
pavalgėm ir už aukštos tvoros 
sumigom. O kitą dieną kareivis 
man davė tą žaislą.

— Aš jį radau! Jis mano! — 
Danori patraukė medinę ran
kenėlę į save, žaislas vėl trakš
telėjo.

— Tu radai mano žaislą! — 
drebančiom lūpom, švokščian

Golgotos augštumą, yra X, XI, 
XII ir XIII Kryžiaus kelių sto
tys ir Kristaus prie kryžiaus 
prikalimo bei nukryžiavimo 
altoriai, kurių pirmasis pri
klauso katalikams, antrasis
— ortodoksams. Abu tie alto
riai atsiremia į Kalvarijos 
kalno uolą. Apačioje kitas ta
kas veda žemyn į šv. Elenos, 
Romos imperatoriaus Kons
tantino motinos, IV š. statytą 
baziliką ir tą duobę, kurioje 
ji surado ir atpažino Kristaus 
kryžių.

Prisikėlimo Mišias atnašau
ja mūsų ekskursijos kunigai
— kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. P. Barius, OFM, ir kun. 
J. Staškus. Pastarasis pasako 
ir velykinių minčių pamoks
lėlį. Nežinau kodėl, bet Mi
šioms giedoti išeina keli vie
nuoliai pranciškonai ir iš naš- 
laityno atvestas būrelis jau
nų berniukų. Vienuoliai iš 
kvadračiukais sužymėto gies
myno gieda mums gregorines 
Mišias, o mažieji, anksti pri
kelti ir žiovaudami, bando 
jiems pritarti. Lietuviai, pa
gavę progą, užgieda “Linksma 
diena mums nušvito”. Pamal
doms pasibaigus, vargoninin
kas galingai užtraukia Lietu
vos himną. Sako, čia įprasta 
himną užgroti, pasibaigus sve
timų kraštų ekskursantų pa
maldoms. Mūsų kunigai, išgir
dę “Lietuva, tėvyne mūsų”, 
išsitempia ir nori laukti him
no užbaigos, tačiau pamaldas 
tvarkantis civilis pareigūnas 
duoda jiems ženklą eiti, nes 
kiti jau laukia savo eilės.

Visi pilkieji Jeruzalės ak
menys čia kalba apie kadaise 
šiais kieto grindinio takais 
vaikščiojusį Kristų. Ir klau
si save, kodėl Dievo Sūnus pa
sirinko sau tokį skurdų ir var
ganą kraštą? Nedaug ko čia be
gali pamatyti iš Kristaus, kaip 
žmogaus, gyvenimo pėdsakų, 
nes po jo mirties šis kraštas 
yra pergyvenęs daugybę viso
kiausių okupacijų. Vieni tas 
šventąsias vietas žymėjo, kiti 
jas naikino. Šiandien visos 
tos liturginės vietos yra pra
radusios savo originalumą, 
nes yra apstatytos didžiausiais 
mūrais ir bazilikomis. Tų iš
likusių istorinių vietų pama
tyti visur reikia leistis' siau
romis angomis į požemius, nes 
laiko dulkės viską yra grams- 
dinusios. Visa, kas čia paro
doma, yra akmuo, nes tik ak
muo galėjo išsilaikyti per tuos 
du tūkstančius audringų metų.

Bet ar nėra didžiausias Die
vo Sūnaus pėdsakas, paliktas 
žemėje, jo naujasis dėsnis,

Alė Rūta

Perlaužtas žaislas
čiu balsu kartojo ir kartojo 
Benori. Iš jo didelių akių nu
riedėjo po ašarą.

— Kareiviai negeri, ir aš jų 
žaislų nenoriu! Aš valgyt no
riu . . . Bet aš jo neatiduosiu, 
tą žaislą aš pats radau! — šū
kavo Danori.

Kiti vaikai stumdė besiba
rančius ir kumščiojo, kad nu
tiltų, nes ... Nes tuoj pasiro
dys gatvių tvarkdariai ir juos 
visus varys į tą didelį namą, 
kur uždaro ir liepia laukti, nie
kur neišeiti... Laukti jie ne
nori! Tenai mažai teduoda val
gyt, o gal ir dirbti išvarys, kas
ti griuvėsių krūvas kur dejuoja 
pusgyviai žmonės, kur jau dvo
kia mirusieji...

Vaikai slinko gatve bailiai 
dairydamiesi. Toli už kalnų 
dundėjo karo griausmas. Ačiū 
Alachui, kariautojai pasitrau
kė iš šio miesto. Gatve zujo 
mašinos, slinko vežimai, plūdo 
išgąsdinti žmonės. Miestas 
gydėsi žaizdas.

Benori buvo paleidęs žaislo 
rankenėlę, bet prisitaikęs vėl 
čiupo atgal ir truktelėjo į sa
ve. Danori, nepaleisdamas ran
kenos, piktai į jį pasižiūrėjo; 
žaislas vėl trakštelėjo.

— Čia mano! — verkšleno Be
nori. — Neatiduosiu!

— Aš jį radau, mano!
— Geras kareivis man jį da

vė ... Buvau palikęs, iki su
grįšiu ...

— Negeras tas kareivis! O 
žaislas mano, radau!

Kiti vaikai apmėtė juos pur
vu ir akmeniukais, kad jie nu
stotų bartis. Iš vieno namo te
berūko dūmai, ir vaikai būriu 
patraukė į kalvos pusę, kur ma
tėsi medžių, o tarp jų — dar ne
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Audiencijoje pas Šv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II Romoje 1984.III.3 lietuvių 
grupė ir mažytė lietuvaitė Nuotr. “L'Osservatore Romano”

INGRIDA BUBLIENE iš JAV ir JONAS PUTRIMAS iš Kanados įteikia 
Šv. Tėvui Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos dovaną — lietuvišką koply
tėlę Romoje 1984.III.4 Mišių aukojimo metu Ntr. "L’Osservatore Romano”

pakeitęs seną akis už akį mei
le?

Tą žvarbų kovo 12 d. rytą mū
sų būrelis klūpojome toje vie
toje, kur įvyko Kristaus, šioje 
žemėje paskutinis stebuklas — 
prisikėlimas iš numirusių. Tas 
įvykis mums yra tapęs Velykų 
šventėm, kurios yra švenčia
mos Jeruzalėj, Kretingoj. To
ronte .. . Visam krikščioniš
kajam pasauliui ši šventė yra 
didelio džiaugsmo ir didelio 
susimąstymo diena. Tačiau 
mūsų kraštų moderniam žmo
gui, įrėmintam į tą įsibėgėju
sį didelės įtampos gyvenimą, 
nėra lengva sustoti ilgesniam 
susikaupimui bei pervertini
mui šio pasaulio vertybių. Dar

Novelė

sugriautas baltas, dabar nuo 
dulkių pilkas namas, kurio vir
šuje kyšojo sukryžiuotos dvi 
metalinės rankenos . .. Ten gy
veno šypsančios moterys, su il
gais apdarais. Kartą Benori 
ten gavo valgyt, ir viena tų mo
terų jį paglostė ... Jis dabar 
mojo vaikams eiti ten. Vaikai 
būtų nekreipę dėmesio į smul
kų ir verkšlenantį Benori, bet 
jis suko šalin nuo rūkstančio 
namo. Danori laikėsi įsikibęs 
sulūžusio žaislo, kurio buvęs 
jo draugas niekaip nepaleido 
iš savo rankos. Dabar jie prie
šai, nors augo drauge, nors į 
vieną mokyklą pradėjo eiti.

Benori dėdė nueina į tų il
gais drabužiais moterų namą 
taisyti jų apavo ir padėti joms 
statyboje. Jis mąstydavo klū
podamas, o Danori šeima muš
davo kaktomis į žemę, kai no
rėjo malonių ... Danori tėvas 
prakeikė kaimynus. Tai buvo 
dar prieš kareivių atėjimą.

Eidami vaikai susistumdė, 
Benori pargriuvo, ir žaislas 
visiškai perlūžo. Vieną jo da
lį tebelaikė garsiai raudantis 
Benori, o kitą — kratė virš gal
vos piktas, su keiksmais sumi
šęs Danori.

— Kas dabar bus? Kas bus? 
Mano žaislas... — kūkčiojo 
Benori.

Tuo metu iš pilko namo kal
vos viršūnėje pasigirdo varpo 
gaudimas. Visi vaikai atsigrę
žė. Varpas aidėjo virš rūkstan
čio namo virš griuvėsių, virš 
aplaužytų medžių, kurių šakos 
jau blizgėjo žalsvais pumpu
rais. Vaikai nustojo stumdy
tis. Benori iškėlė savo nulauž
to žaislo dalį, juo pamodamas 
į tą pusę. Būrelis pasuko, slin

ir šiandien mūsų didysis rū
pestis tebėra, ką valgysim ir 
kuo vilkėsim. Taip mes, kaip 
ir tie Šv. Žemės maldininkai, 
šitokio gyvenimo, kaip besi
grūdančios Jeruzalės ekskur
santų minios, vis esame stu
miami. raginami judėti, ir tu
rime saugotis, kad kas ant mū
sų neužliptų.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

ko paskui ir Danori su kita žais
lo dalimi savo tvirtoj rankoj.

Kai jie buvo ten, ilgais dra
bužiais moterys jau žengė j to 
pastato vidų, kur styrojo su
kryžiuotos geležies rankos. 
Aidėjo ir aidėjo varpas: lyg 
pabarimas, raginimas, glosty
mas. pažadas... Pro dideles 
duris ėjo daugiau žmonių. Jų 
veiduose — ramybė ir lyg kaž
ko laukimas.

— Tuoj kelsis Kristus. Šian
dien, — pusbalsiai pasakė vie
nas vaikų.

— Kas? Ką tu sakai?
— Iš kur žinai?
— Netaukšk niekų!
— Jis žino! — sakė Benori, 

kuris nebeverkė žaislo. — Jis 
žino, ir aš žinau. Mano dėdei 
sakė ta seniausia ilgu drabu
žiu moteris. Ji apšviesta dan
gaus .. . Taip sakė dėdė, tik
rai!

— Ką tu žinai! Mano tėvas 
žuvo, kareiviai negeri, ir žais
las mano! — Danori vėl ėmė 
šūkauti. — Geriau aš tą dalį 
išmesiu, bet tau niekad neati
duosiu ... — grasino jis Be
nori, piktai į jį žiūrėdamas.

O varpas vis gaudė ir gaudė. 
Iš namo vidaus pasigirdo tyli 
muzika ir giesmė. Vaikai su
purtė Danori, apramino. Pravi
rų durų anga įslinko vidun ir 
pilkas vaikų debesėlis. Visi 
nejučiomis atsikvėpė: juk čia 
blogiau nebus, negu apgriau
tame, teberūkstančiame mies
te.

Pavargusiems vaikams buvo 
čia labai gera. Jie ilgai sėdė
jo ant grindų, kol išeinančios 
“šventos moterys” juos paste
bėjo. Tada jie buvo pašaukti į 
kitą namą, visi gavo po dube
nėlį virtų ryžių.

O ten buvęs Benori dėdė su
kalė viniukais žaislą, sutaisė 
ir liepė žaisti abiem. Seniau 
du geri draugai, o dėl žaislo 
susipešę. Benori ir Danori čia 
susitaikė.



© PAVERGTOJE TtVWEJE
PER MAŽA KARININKŲ

Apie karininko profesiją 
“Valstiečių laikraščio” kovo 20 
d. laidoje prašneko papulkinin
kis J. Kučinskas, okupuotos Lie
tuvos karinio komisariato at
stovas. Pasak jo, dažną jaunuo
lį vilioja karininko palaidinė, 
tačiau ne vienas susvyruoja, kai 
ateina laikas pasirinkti busi
mąją profesiją. Pik. Itn. J. Ku
činskas aptaria pagrindines to 
susvyravimo priežastis. Esą vi
durinėse bendrojo lavinimo mo
kyklose pedagogai mažai ski
ria dėmesio šiai profesijai gar
sinti, įtakos turi ir tėvų pata
rimai. Be to, net ir ryžtingiau- 
siems ne visada pavyksta įstoti į 
aukštąsias karo mokyklas: “Mat 
laikant stojamuosius matema
tikos, fizikos, chemijos egzami
nus rusų kalba, dėl specialio
sios terminologijos kildavo sun
kumų ...” Šiemet ta kliūtis bus 
pašalinta. Birželio 15 — liepos 
15 d.d., kai vyksta stojamieji 
egzaminai į karo mokyklas, lie
tuvių tautybės vaikinams juos 
bus leista laikyti Vilniuje gim
tąja kalba. Be to, pernai rude
nį vienoje bendrabutį turinčio
je vidurinėje Vilniaus mokyklo
je buvo suorganizuotos dvi spe
cialios fizinio-karinio rengimo 
klasės su sustiprintu rusų kal
bos mokymu, priimančios aštuo- 
nias klases baigusius jaunuo
lius. Esą karininko profesiją 
drąsiau turėtų rinktis ir kaimo 
bendrojo lavinimo vidurinių 
mokyklų abiturientai.

NE VISOS PRIEŽASTYS
J. Kučinskas, patenkintas sa

vo rusišku papulkininkio laips
niu, atskleidė ne visas susvyra
vimo priežastis. Ne kiekvieną 
Lietuvos jaunuolį vilioja atsi
skyrimas su ja. Beveik visos ka
ro mokyklos, išskyrus vieną Vil
niuje, yra už Lietuvos ribų. Kas 
iš to, jeigu šiemet stojamuosius 
egzaminus bus leista laikyti Vil
niuje gimtąja kalba, kai pačio
je mokykloje kariūno laukia ru
sų kalba, kai jį karininko pro
fesija blaškys po visą Sovietų 
Sąjungą, kur negirdėti nė žo
džio lietuviškai. Tad nenuosta
bu, kad tėvai savo vaikams pa
taria pasirinkti kitą profesiją 
ir pasilikti Lietuvoje. Nenuo
stabu, kad ir pedagogai nėra 
linkę per daug garsinti karinin
ko su rusiška fhlaidine profe
sijos. Matyt, ir jiems rūpi jau
nimo pasilikimas Lietuvoje, sa
vo tautos branduolyje. Jaunuo
lius bei jų tėvus J. Kučinskas 
bando vilioti pranešimu, kad 
mokyklas lankantys kariūnai yra 
išlaikomi valstybės lėšomis. 
Jiems mokama stipendija, du
kart per metus duodamos atosto
gos. Baigusieji mokyklas gauna 
leitenanto laipsnį, įsigyja ne 
tik karinę, bet ir civilinę spe
cialybę, kuria gali naudotis, už
baigę karinę tarnybą. J. Kučins
kas kažkodėl nutyli, kiek metų 
reikia karo mokyklai užbaigti ir 
kaip ilgai trunka ta karinė tarny
ba. Jis tik džiaugiasi aukštųjų 
karo mokyklų auklėtiniais — G. 
Kalniečiu, R. Jakutavičiumi, L. 
Lazutka iš Vilniaus, P. Krislaus- 
ku iš Naujosios Akmenės, R. 
Norkumi iš Klaipėdos, A. Sun- 
gaila iš Joniškio, K. Jokūbaus-

ku iš Klaipėdos, kurie “pavyz
dingai mokosi, ruošiasi papil
dyti garbingas karininkų gretas”.

SANTUOKŲ RŪMAI
Atnaujinta senoji Kauno ro

tušė prieš dešimtį metų buvo 
paversta santuokų rūmais. Tada 
ten buvo užregistruota pirmoji 
susituokiančių kauniečių pora — 
Zita ir Antanas Barauskai. Nese
niai jie rūmuose atšventė savo 
santuokos dešimtmetį. Tame lai
kotarpyje rūmai užregistravo 
beveik 46.000 jaunavedžių, 61.000 
naujagimių. Juose sidabrines 
bei auksines vestuves atšventė 
apie 1.800 kauniečių. Santuokų 
rūmuose taipgi rengiamos var
dynos, vasarą organizuojamos 
šeimos šventės.

KULTŪROS CENTRAS
Naujų kultūros namų staty

ba pradėta Mažeikiuose, užsa
kymą gavus iš naftos perdirbi
mo gamyklos, kuri šiam tikslui 
paskyrė daugiau kaip du milijo
nus rublių. Kultūrinio gyveni
mo centrą sudarys keturi pasta
tai. Jis turės 850 vietų žiūrovų 
ir šokių salę, nemažai kabine
tų bei kitų patalpų, skirtų me
ninių grupių darbui.

LABORATORINIS PASTATAS
Kauno politechnikos institu

to lengvosios pramonės fakul
teto studentai savo pavasario 
semestrą pradėjo naujame la
boratoriniame pastate. Bend
ras jo plotas — 9.000 kv. metrų. 
Docento Antano Kajalavičiaus, 
fakulteto dekano, pranešimu, 
laboratorijų pajėgumas išaugo 
daugiau kaip dvigubai, jos pa
pildytos naujais įrengimais, 
kad studentai galėtų įsigyti dau
giau praktinių įgūdžių. Įsteig
tos tekstūravimo, naujų gamy
bos būdų, hidroterminio me
dienos apdirbimo laboratori
jos, kurių anksčiau fakultetas 
neturėjo.

DIDŽIAUSI RŪMAI
Didžiausiais rūmais Lietuvo

je yra vadinamas Vilniuje jau 
užbaigtas statyti viešbutis “Lie
tuva”, suprojektuotas architek
tų A. ir V. Nasvyčių. Pastatas 
yra 22-jų aukštų. “Inturisto” Vil
niaus skyriaus valdytojas ir “Lie
tuvos” viešbučio direktorius R. 
Vaigauskas pasakoja,. kad pir
mieji svečiai buvo priimti 1983 
m. pavasarį, kai buvo pastaty
ti ir paruošti keli aukštai. Da
bar svečių paslaugoms jau yra 
plane numatytų 700 vietų. Įvai
riuose viešbučio aukštuose vei
kia kavinė, du barai, bistro, 
tautinių patiekalų restoranas. 
Vėliau bus atidarytas dar vie
nas restoranas, atšilus orui — 
vasaros kavinė. Esą prie sta
liukų vienu metu bus galima pa
kviesti 1.200 svečių ir vilnie
čių. Viešbutyje veikia greitie
ji keltuvai. Jame yra pašto sky
rius, kirpykla, suomiška pir
tis, įvairių kioskų, konferen
cijų ir kino salė. Šalia pasta
to žemiau gatvės lygio bus įreng
ta aikštelė, kurioje įsikurs ke
lionių biuras su bilietų kaso
mis, bus atidaryta kulinarijos 
parduotuvė. Iš Užkaukazės bus 
atvežta subtropikų augalų. Rū
mų viduje visus metus žydės veš
lus žiemos sodas. y Kst.

Maloniai kviečiame visus tautiečius dalyvauti
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I metiniame koncerte
gegužės 5, 
šeštadienį, 

7.30 v.v., 
Jaunimo centre

(48 Dundurn St. N., 
Hamiltone)

-----------------------------------Programoje:--------------------------------
Klivlando jaunų vyrų dainos vienetas “Uždainuokim”, 
Hamiltono mergaičių choras “Aidas"

Po meninės programos — smagūs šokiai, baras, turtingas bufetas, 
loterija, laimės staliukai. (ėjimas — $5.00, studentams — $3.00

“Aidas” laukia visų! Rengėjai

® HAMILTON3"'
METINIS “AIDO” KONCERTAS 

įvyks š. m. gegužės 5, šeštadienį, 
7.30 v.v. Jaunimo centre. Koncer
tas bus ypač įdomus, nes jame da
lyvaus du dainos vienetai: Kliv
lando jaunų vyrų dainos vienetas 
“Uždainuokime”, vad. Algio Biels- 
kaus (dainininkų amžius maždaug 
tarp 18 ir 23 metų) ir Hamiltono 
“Aidas”, vad. muz. D. Deksnytės. 
Klivlando jaunų vyrų dainos vie
netas atvyksta į Kanadą pirmą 
kartą.

“Aido” rėmėjų komitetas šia 
proga rengia didžiulę smulkių 
laimikių loteriją. Turintieji lai
mikių prašomi atnešti sekmadie
niais į Jaunimo centrą ir kavu
tės metu perduoti rėmėjų komi
teto nariams: E. Ciparienei, A. 
Zubrickienei, B. Mačiui, J. Stan
kui, J. Pleiniui arba paskambin
ti telefonu J. Pleiniui 549-5372, 
ir laimikiai bus paimti iš namų. 
Gautas jau vienas laimės staliu
kas iš nuoširdaus jaunimo veik
los rėmėjo J. Butkevičiaus — $50.

“Aido” rėmėjų komitetas tiki
si, kad Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai supras “Aido” pastan
gas išlaikyti lietuvišką dainą jau
nimo gretose ir gausiai dalyvaus 
jų metiniame koncerte-šokiuose.

“Aidas” sėkmingai su daina da
lyvavo Vasario 16-sios minėjimuo
se: Hamiltone vasario 13 d., Rod
ney — vasario 25 d. Šiuo metu jis 
ruošiasi savo metiniam koncertui 
gegužės 5 d. ir koncertui balan
džio 28 d. Otavoje, kur kartu su 
soliste G. Čapkauskiene atliks 
programą Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties minėjime, o sekmadie
nį, balandžio 29, giedos Mišių 
metu Otavoje. Taip pat “Aidas” 
dažnai gieda Hamiltono lietuvių 
šventovėje. J.P.

YMCA PATALPOSE kovo 30 d. 
Kovas pralaimėjo stipriai Ren- 
kev komandai 66:80. Žaidė: A. 
Šeštokas 4, R. Bumelis 6, R. Ur- 
bantas 12, R. Bartninkas 15, R. 
Butkevičius 15, C. Coughlan 14.

DRAUGIŠKAS RUNGTYNES ba
landžio 7 d. Westdale gimnazijo
je Kovo jauniai A žaidė su Toron
to Vyčio krepšininkais. Vytis nu
galėjo Kovą 95:81. Žaidė: S. Jan
kus 5, V. Jankus, S. Kronas 19, R. 
Bagdonas 15, P. Stanaitis, R. Otto 
20, E. Bartninkas 18. P. Otto. Rimas

NAUJĄJĄ KLB HAMILTONO 
APYL. VALDYBĄ sudaro: pirm. B. 
Mačys, vicepirm. K. Deksnys, sekr. 
Alg. Enskaitis, ižd. Ant. Liaukus, 
parengimų vad. K. Mikšys, atsto
vė jaunimo reikalams Ang. Kri- 
vinskaitė, narys R. Siūlys. Revizi
jos komisiją sudaro: pirm. B. Pa
kalniškis, sekr. Ant. Garkūnas,

Hamiltonui duodama pusvalan
džio lietuviška programa atšven
tė savo darbo 5 metų sukaktį. Su
kaktis paminėta koncertu ir vaišė
mis. “Gintarinių Aidų” radijo pro
gramoj girdime vietos žinias, pra
nešimus ir lietuviškų plokštelių 
muziką. Programą tvarko kolekty
vas.

PENSININKŲ EILES padidino 
naujasis “Dofasco” pensininkas J. 
Bajoraitis ir iš “Stelco” įmonės 
pensijon pasitraukęs P. Vaitie
kūnas.

A. a. SOFIJA SKRIPKIENĖ 
balandžio 5 d. buvo palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje. Velionė jau ėjo 97-tuosius 
savo amžiaus metus. Visą laiką 
buvo geros sveikatos, tik paskuti
niais metais sveikatai sušluba
vus, gydėsi Henderson General 
ligoninėje, kur balandžio 2 d. ir 
mirė. Liko 4 dukterys Kanadoje: 
S. Rakštienė, Ant. Asmenavičie- 
nė, A. Steponavičienė, L. Skripku- 
tė ir viena Lietuvoje — J. Andra- 
šiūnienė. Velionė buvo apsišvie
tusi ir sumani moteris. Dar jau
nuose savo metuose Lietuvoje li
kusi našlė, gražiai užaugino 7 vai
kus ir pavyzdingai vedė savo ūkį. 
Josios dvi dukros — a.a. Genė ir 
Liucija yra buvusios mūsų apylin
kės Bendruomenės pirmininkėm, 
Liucija yra visiems žinoma kaip 
iškyli mūsų tautinės veiklos at
stovė.

“STELCO” ĮMONĖ, norėdama 
jau iš anksto užsitikrinti sau ne
pertraukiamą plieno gamybą ir jo 
pristatymą, su darbininkų unija 
1005 iš anksto susitarė ir pasira
šė 3 metų sutartį. Toji sutartis 
pradės veikti tik nuo š.m. rugpjū
čio 1 d. Joje daug pagerinimų nė
ra. Prie laimėjimį*'reikia priskir
ti antrais sutarties metais pride
damą 25 et. valandinį priedą, tre
čiais — 30, taip pat ligi 1985 m. 
galiojantį pasiūlymą tarp 60-65 
metų amžiaus išeinantiems į pen
siją dvejus metus prie pensijos 
dar mokėti ir $300 mėnesinį prie
dą. Šitoj įmonėj ,darbininko ma
žiausias valandinis atlyginimas 
šiuo laiku yra $13.50. K.M.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A.a. LEOKADIJAI CIBULSKIE- 

NEI mirus 1984 m. kovo 26 d., jos 
atminimui aukojo “Tėviškės žibu
riams”: Juozas Jocius $20, Julius 
Strodomskis $10, Vincas Dirsė $8, 
Bronius Čaika $10, Petras Augai- 
tis $5, G. Rugienis $10; Tautos 
fondui: G. Rugienius $20, Bronius 
Dirsė $10, Bronius Gudinskas $10, 
Domas Žiogas $10. J. Vitas,

TF įgaliotinis

PADĖKA
Ligai užsitęsus, dėl operacijų 

ir nusilpimo, tiktai dabar galiu 
pareikšti padėką mane lankiu
siems ligoninėje ir namuose, laiš
kais ir telefonais pareiškusiems 
užuojautą. Nuoširdžiausia padė
ka mano mielai žmonelei, paro
džiusiai tiek daug nuoširdumo 
ir meilės, žiemos metu važinėju
siai šimtus kilometrų į Londono 
ligoninę, tenai ir namuose mėne
siais mane slaugiusiai.

Nuoširdi padėka Marytei ir Au
gustinui Kudirkoms už suteiktą 
mano žmonai globą-nakvynes, ku
rių dėka ji galėjo ilgiau prie ma
nęs ligoninėje būti. Dėkoju kun. 
L. Kemešiui, kun. dr. J. Gutaus
kui ir kun. Ign. Mikalauskui, OFM, 
už maldas ir lankymą ligoninėje 
bei namuose. Dėkoju organizaci
joms: KL Fondo tarybai ir valdy
bai, KLB Delhi apylinkės valdy
bai, KLK moterų dr-jos Delhi sky
riaus valdybai, DLK Gedimino 
šaulių kuopos valdybai ir šau
liams, Šaulių sąjungos ir Kana
dos šaulių rinktinės pirminin
kams, LAS Delhi skyriaus valdy
bai ir nariams, LAS vyr. valdy
bai, LAS garbės teismo pirminin
kui, “Laisvosios Lietuvos” leidė
jui ir visam štabui, visiems bičiu
liams ir visiems Delhi-Tillsonbur- 
go ir apylinkių lietuviams už mal
das, lankymą ligoninėje bei na
muose, laiškais ir telefonais pa
reiškusiems užuojautas.

Bijodamas, kad kas nors nebū
tų praleistas asmeniškoje padė
koje, visiems bendrai tariu nuo
širdų ir nepamirštamą ačiū.

Jūsų -
Step. Jakubickas

Delhi, Ontario

PADĖKA
Priimkite, mielos ponios, ma

no padėką už suruoštą man tokį 
gražų mergvakarį Delhi ir už to
kias brangias dovanas mūsų gy
venimo pradžiai. Ypatinga padė
ka priklauso ponioms — Vytie- 
nei, Ratavičienei, Stradomskie- 
nei, Bartulienei, Čeikienei ir Za- 
durskienei, kurios suorganizavo 
ir pravedė tą gražią popietę.

Birutė Norkutė

Rodney, Ontario
KLB RODNEY APYLINKĖS 

VALDYBA rengia Motinos die
nos minėjimą š.m. gegužės 6, sek
madienį, 5 v.p.p., Rodney Lietu
vių namuose. Paskaitą skaitys “Tė
viškės žiburių” redaktorius kun. 
Pr. Gaida. Meninę dalį atliks To
ronto Lietuvių namų dainos vie
netas, vadovaujamas D. Deksnytės- 
Powell. Kviečiami visi iš arti ir 
toli. Rengėjai

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

DIENŲ
Gegužės 15

LIETUVOJE
Rugsėjo 4

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

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS r\ Gegužės 21
Liepos 10

Rugsėjo 10
Spalio 2

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

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

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

narys J. Stanius. Naujoji valdyba 
jau turėjo savo pirmąjį posėdį, 
kuriame nustatė š.m. savo veiklos 
planus. Vienas didžiausių Bend
ruomenės darbų šiemet yra Kana
dos Lietuvių Dienos. LD komite
tas jau seniai sudarytas ir atlie
ka visus planavimo darbus. Tas 
komitetas, su pirm. K. Deksniu, 
balandžio 16 d. turėjo jau trečią 
posėdį.

MOTINOS DIENA bus paminė
ta gegužės 13, sekmadienį, tuoj po 
10.30 pamaldų Jaunimo centro sa
lėje. Minėjimą rengia apylinkės 
valdyba, o jai talkina Vysk. Va
lančiaus mokykla.

AV PARAPIJA jau antri metai 
iš eilės religinei šalpai Lietuvoj 
surenka rekordines sumas lėšų. 
Šiemet Kanados katalikų centrui 
yra pasiųsta $2470, o pernai buvo 
$2416. Tos sumos buvo surinktos 
vien iš tų, kurie sekmadieniais 
čia ateina į pamaldas.

VIENOS SAVAITĖS gavėnios 
rekolekcijas šiemet vedė iš Čika
gos kun. A. Grauslys, prityręs re
kolekcijų vedėjas ir pamokslinin
kas. Į rekolekcijas buvo įsijun
gęs gausus skaičius tikinčiųjų.

“GINTARINIAI AIDAI” iš Mc
Master universiteto sekmadieniais

Hamiltono lietuvių kredito
kooperatyvui “Talka” reikalingas

TARNAUTOJAS
suprantąs buhalteriją bei skaitytuvo (kompiuterio) ope
racijas, kalbantis lietuviškai ir angliškai. Prašymus rašyti 
“Talkos” vedėjui, 830Main St. E., Hamilton, Ont. L8M1L6

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas" A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................... 6% nekiln. turto pask..............10'/<%
santaupas......................... 7'/!% asmenines paskolas....... 12'/z%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas........................ 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............ 9’/2% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m..............  10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.......... 91/«% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.................. 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda Iki $10.000.

JA Valstybės
Dvidešimt pirmasis JAV Lie

tuvių fondo narių suvažiavimas 
įvyko kovo 24 d. Čikagoje, Jau
nimo Centre. Dalyvavo 159 na
riai, turintys 6.354 balsus. Su
važiavimą pradėjo tarybos pirm. 
St. Baras, pasveikindamas jo 
dalyvius, pasidžiaugdamas LF 
augimu bei sėkminga veikla. 
Fondo vadovai padarė pagrin
dinius pranešimus, kurie jau 
buvo paskelbti anksčiau sureng
toje spaudos konferencijoje. 
Naujasis statutas su įvestais 
pakeitimais patvirtintas 5.015:- 
702 balsų santykiu. Esminiai pa
keitimai nustato, kad narys ne
gali turėti daugiau kaip 3% vi
sų LF užregistruotų balsų. Savo 
teises jis gali pervesti kitam. 
Naujai sudaryto įnašo įgalioti
niu tampa jo šeimos narys. Lie
tuvių fondą likviduojant, jo tur
tas negali būti pasidalintas tarp 
narių arba perduotas lietuvių 
kilmės organizacijoms. Jis turi 
tekti nepriklausomos Lietuvos 
institucijoms. Naujai į tarybą 
buvo išrinkti: J. Vaznelis, P. Ki
lius, dr. K. Ambrozaitis, M. Re
inienė, M. Drunga, T. Remeikis; 
į kontrolės komisiją — J. Rimke
vičius, V. Kleiza ir A. Marke
lis. Priimtos kelios rezoliuci
jos, prašančios lietuvius ne
užmiršti LF savo testamentuo
se, nariais įrašyti jaunavedžius, 
vaikus, skatinti, kad fondan 
įsijungtų jaunimas.

JAV kongreso komisija Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo reikalams sausio 31 d. šieme
tinei Nobelio taikos premijai 
pasiūlė Viktorą Petkų ir kitus 
tris Helsinkio grupių narius — 
Jurijų Orlovą, Anatalijų Šča- 
ranskį ir Mykolą Rudenką. Ta 
komisija pernai buvo pasiūliu
si Lenkijos “Solidarumo” uni
jos veikėją L. Walensą, kuriam 
ir buvo paskirta 1983 m. Nobe
lio taikos premija.

A.a. Jonas Karys (Kareckas), 
gimęs 1903 m. Žaslių valsčiuje, 
mirė Bridgeporte, Conn., kovo 26 
d. Velionis buvo savanoris-kūrė- 
jas, ekonomistas, numizmatikas, 
vadovavęs monetų kalyklai Kau
ne. Numizmatikos temomis buvo 
parašęs veikalus — “Nepriklau
somos Lietuvos pinigai”, “Seno
vės lietuvių pinigai” ir “Numiz
matika”. Palaidotas kovo 29 d. 
Bridgeport^.

Hartfordo lietuviai iškilmin
gai paminėjo Šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį. Šia proga 
“The Catholic Transcript” laik
raštyje savo skiltį šv. Kazimie
rui ir dabar sovietinėje vergi
joje persekiojamiems lietuviams 
paskyrė arkiv. J. F. Whealonas. 
Duomenys apie šv. Kazimierą 
papildomi paskutiniaisiais įvy
kiais sovietų okupuotoje Lietu
voje, primenama, kad lietuvių 
tauta turi daug kankinių, kurie 
dar nėra paskelbti šventaisiais.

Australija
Pagrindinis Australijos lietu

vių šv. Kazimiero sukakties mi
nėjimas įvyko kovo 10-11 d.d. 
Adelaidėje, kur lietuviai turi 
savo parapiją su šv. Kazimie
ro šventove. Šventė pradėta šv. 
Kazimierui skirta radijo valan
dėle, kurioje kalbėjo kun. A. 
Spurgis, MIC. Po to suvaidintas 
Pr. Pusdešrio veikaliukas apie 
šv. Kazimierą. Oficialus šven
tės atidarymas įvyko Katalikų 
centro salėje. Akademinę pa
skaitę apie šv. Kazimierą skai
tė Juozas Petraitis. Meninę pro
gramą atliko pianistė M. Dum- 
čiuvienė ir sol. P. Račkauskas. 
Jubiliejinių Šv. Kazimiero me
tų paskelbimo aktą perskaitė 
Australijos lietuvių katalikų 
federacijos pirm. V. Čižauskas, 
jį pasirašė visas prezidiumas 
ir šventei rengti komitetas. Po 
akademijos visi susirinko Šv. Ka
zimiero šventovėje, kur šios su
kakties reikšmę išryškino Aust
ralijos lietuvių katalikų fede
racijos pirm. V. Čižauskas. Pa
laiminimą Švč. Sakramentu atli
ko kun. A. Spurgis, MIC. Po va
karienės vėl grįžta šventovėn, 
kur buvo surengtas religinis 
koncertas, atliktas dviejų cho
rų — Melburno lietuvių parapi
jos ir Adelaidės Šv. Kazimiero 
parapijos. Koncerte taipgi da
lyvavo solistai — G. Vasiliaus
kienė ir J. Rūbas, Adelaidės 
katedros vargonininkas I. Ga- 
venlockas, deklamatoriai — E. 
Varnienė ir B. Rainys. Koncer
tas užbaigtas Mišiomis, kurias 
atnašavo kun. dr. B. Bačinskas. 
Maldininkai užpildė ne tik Šv. 
Kazimiero šventovę, bet ir greta 
esančią salę, su šventove sujung
tą įvesta garso sistema.

Iškilmingas Mišias kovo 11, 
sekmadienį, arkiv. J. Gleeso- 
nas koncelebravo su klebonu 
kun. A. Spurgiu, MIC, ir kun. Pr. 
Vaseriu. Mišių skaitinius atli

ko — tautine juosta pasipuošęs 
A. Zamoiskis, R. Pranckūnaitė 
ir L. Jablonskytė, dėvinčios tau
tinius drabužius. Arkiv. J. Glee- 
sonas palaimino šeštadienį pa
sirašytą Šv. Kazimiero metų pa
skelbimo aktą, perskaitė verti
mą į anglų kalbą, ir tą aktą pa
kabino presbiterijoje. Pamoks
le jis ragino visus sekti šv. Ka
zimiero pavyzdžiu. Šv. Kazimie
ro parapijos choras, diriguoja
mas V. Šimkaus, giedojo lotyniš
kas “Šv. Liudviko Mišias”. Pa
maldoms pasibaigus, prasidė
jo sukaktuvinis pokylis Lietu
vių namų salėje, susilaukęs 
apie 200 dalyvių. Vaišių stalus 
palaimino arkiv. J. Gleesonas, 
vėliau taręs žodį. Kalbėtojų ei
lėse taipgi buvo ministeris Craf- 
teris, ALB Adelaidės apylinkės 
valdybos pirm. Č. Zamoiskis, 
Australijos lietuvių jaunimo są
jungos pirm. B. Prašmutaitė ir 
kun. dr. A. Savickas. Trumpą 
programėlę atliko sol. P. Rač
kauskas ir “Nemuno dukrų” tri
julė — B. Budrienė, A. Kamins
kienė, vadovė S. Pusdešrienė.

Britanija
Baltiečių komitetas tradicinį 

karnavalą-kaukių balių vasa
rio 4 d. surengė Boltono ukrai
niečių salėje. Vakarui vadova
vo lietuvių pirm. H. A. Vaines, 
bet iš visų tautinių grupių lie
tuviai susilaukė mažiausiai da
lyvių. Mat jų nedaug tėra Bol- 
tone, nedaug kas atvyko iš apy
linkių. Karnavalo ruošoje veik
liai reiškėsi lietuvės šeiminin
kės — O. Eidukienė, S. Ketura- 
kienė, M. Paulikonienė ir M. 
Vaines.

DBLS Lietuvių sodybos sky
rius metinį narių susirinkimą 
sušaukė vasario 11 d. Naujojon 
skyriaus valdybon išrinkti — V. 
Andruškevičius, A. Masilionis, 
A. Klimas, kun. A. Gėryba ir A. 
Mačiulis; revizijos komisijon — 
A. Lapinskas ir R. Sakalas; atsto
vu į metinį DBLS suvažiavimą — 
L. Šungaila. Po susirinkimo pa
minėta Vasario 16. Paskaitą 
skaitė K. Tamošiūnas, trumpą 
žodį anglų kalba tarė kun. A. 
Gėryba. Lietuviškų dainų pro
gramėlę atliko Algis Klimas ir 
Jonas Bardzilauskas su savo sū
numi. Kun. A. Gėrybos sekma
dienį atnašautos Mišios buvo 
skirtos Vasario 16-tąjai.

Šveicarija • - “ ’L
Daugiau žinių apie a.a. prof, 

dr. J. Ereto mirtį Klivlando “Dir
vos” savaitraštyje pateikia dr.
A. Gerutis. Velionis gyveno vie
nas nedideliame bute Bazelyje. 
Buvo nepaprastai guvus — pats 
savimi rūpinosi, kartais išva
žiuodavo, neperspėjęs atskirai 
gyvenusių dukterų. Dėl to daž
nai neatsiliepdavo telefonu. 
Dukra Julija Eretaitė-Koller, 
tris dienas nesulaukusi atsilie
pimo, kovo 10 d. nuvyko į tėvo 
butą. Su policijos pagalba ati
darius duris, jis buvo rastas par
griuvęs virtuvėje. Iškviesta grei
toji pagalba konstatavo, kad J. 
Eretas dar yra gyvas. Buvo sku
biai nuvežtas ligoninėn, bet gy
dytojai jau negalėjo išgelbėti 
gyvybės. Mirė kovo 13 d. Vėliau 
buvo nustatyta, kad a.a. J. Ere
tą, beruošiantį pusryčius kovo 7 
d., ištiko kraujo išsiliejimas 
smegenyse ir kad jis tris dienas 
be sąmonės išgulėjo ant virtuvės 
grindų.

Velionies J. Ereto laidotuvės 
kovo 19 d. buvo pradėtos pamal
domis Šv. Juozapo šventovėje. 
Mišias laikė parapijos klebo
nas su kun. J. Bernatonių ir kun.
B. Liubinu, atvykusiais iš V. Vo
kietijos. Trumpas gedulines 
apeigas po pamaldų lietuvių kal
ba atliko iš Romos atvykęs vysk. 
A. Deksnys. Velionies vaikai vi
sus lietuvius pakvietė į šerme
nis netoli esančiame restora
ne. Čia buvo pasakytos atsisvei
kinimo kalbos: Šveicarijos LB 
vardu kalbėjo dr. A. Gerutis, 
Vokietijos LB vardu — kun. J. A. 
Bernatonis, ateitininkų — bu
vęs Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos — 
vysk. L. Deksnys, dalijęsis ir 
savo asmeniniais atsiminimais. 
Kapinių koplyčioje apeigas at
liko Šv. Juozapo parapijos kle
bonas. Karstas skendėjo gėlių 
vainikuose ir puokštėse. Prie 
karsto stovėjo trys uniformuoti 
Friburgo universiteto studentų 
korporacijos “Fribourgia” atsto
vai su vėliava, Vasario 16 gimna
zijos dvi mokinės ir vienas moki
nys, pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Kadangi velionis priklau
sė korporacijos “Fribourgia” 
steigėjų gretoms, su juo atsi
sveikino korporacijos atstovas. 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu kalbėjo dr. A. Gerutis, 
lietuvių krikščionių demokratų 
ir ELTOS — iš Paryžiaus atvyku
si B. Venskuvienė.



Praėjo jau vieneri 
metai, kai mirties an
gelas pašaukė į amži
nybę mūsų mylimą 

vyrą ir tėvelį

AfA
POVILĄ 

VAITONĮ.
Metinių sukakčiai 

paminėti š. m. balan
džio 28, šeštadienį, 10 
v.r., bus atnašaujamos 
šv. Mišios Aušros Var
tų parapijos šventovė
je Hamiltone.

Visus kviečiame dalyvauti ir pasimelsti už a. a. 
Povilo vėlę.

Žmona, dukros ir sūnus

Ilgamečiam Kanados lietuvių skautų vadovui

a.a. v.s. LEONARDUI KALINAUSKUI
mirus,

sūnums — GEDIMINUI, ARŪNUI, RIMUI irvisiems
giminėms giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi -

Vyriausias brolijos skautininkas 
ir vadija

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 ..................... $1,295
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

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

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

12 dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 507: gegužės? — gegužės 18 .... . $1,385
Kelionė 604: birželio4 — 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 informacijų kreipkitės į

Do Ir i c Tours 
293 Auburn St. 

N&vston, A4A 02 166, USA.
Tel. (617) 965-8080 arba (617) 969-1190

Kalantos laisvės šūkiui skambant...
Pabėgėlio jūrininko Arifo Žukausko pasakojimai
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VYTAUTAS KASNIŪNAS

Prieš kelis mėnesius BAL- 
Fas paskelbė spaudoje, kad 
jaunas jūrininkas Arifas Žu
kauskas pabėgo iš sovietų lai
vo ir paprašė Ispanijos vyriau
sybę politinės globos teisių. 
Netrukus su juo susirišo BAL- 
Fo pirm. Marija Rudienė, ir 
jos dėka jis atvyko į Čikagą.

BALFo-būstinėje
Kai pirm. M. Rudienė pra

dėdama spaudos konferenciją 
pabrėžė, kad BALFas padeda 
visiems lietuviams, reikalin
giems pagalbos, nežiūrint ku
rioje pasaulio šalyje jie gyven
tų, šalia mūsų sėdėjusi jauna 
akademike įsiterpė: “Ačiū Die
vui, kad mes turime ponią Ru
dienę”. Už šį gražų pasakymą 
kaimynas patapšnojo jai per 
petį, sakydamas: “Laikas jau ir 
jums jauniesiems padėti BAL- 
Fui”. Dabar jau keli balsai 
atsakė: “Žinoma, padėsime, 
kai reikės”.

BALFo įstaiga sausakimšai 
pilna. Į šią spaudos konferen
ciją, be laikraščių bei radijo 
atstovų, buvo pakviestas ir 
akademinis jaunimas, kad tu
rėtų progos susipažinti su jū
rininku Arifu Žukausku. To
liau mes jį vadinsime Ariu, 
nes Marija Rudienė, jį pakvies- 
dama papasakoti apie savo gy
venimą, tokiu vardu mums pri
statė.

Pasakoja Aris
Aris — aukšto ūgio, lieknas, 

tiesus. Džiaugsmingai pasitik
tas, ir vėliau pirmininkei M. 
Rudienei kalbant ir jį prista
tant, Aris jaudinosi, paskiau 
kalbėdamas dažnai vilgė lūpas 
ir taisė ant akių krentančius 
ilgus plaukus. Per trumpą lai
ką tiek daug gyvenimo pasikei
timų, tiek daug netikėtumų ir 
staigmenų. Kambaryje tyla. Vi
sų žvilgsniai subesti į jį.

— Pagal tėvų kilmę esu že
maitis, — kalba lėtai kiekvie
ną žodį apgalvodamas. Gimiau 
Grinkiškyje. Gyvenau Klaipė
doje. Baigęs vienuolikmetę 
vidurinę mokyklą, įstojau į 
Klaipėdos technikos mokyklą, 
kur ruošiami tolimo plaukio
jimo jūrininkai. Aš baigiau 
laivų motoristų skyrių. Dėsto
moji kalba buvo rusų, o moki
niai — iš visos Sovietijos. Vi
si mokiniai turėjo priklausyti 
komjaunuoliams. Aš buvau 
vienas iš vadovų ir darydavau 
jiems politinius pranešimus.

Baigęs mokyklą, su vienuo
likos jūrininkų grupe iš Mask
vos išskridau į Ispanijos sa
lą, kur stovėjo žvejų laivas “Se
da”. Mes turėjome pakeisti ten 
buvusių jūrininkų dalį, kurie 
grįžo atostogų. Aš buvau vyres
nysis tos vienuolikos jūrinin
kų grupės. Turėjau juos prižiū
rėti ir atsakyti už juos (per jo 
lūpas praslinko šypsena).

Mano tėvas taip pat buvęs jū
rininkas. Jis pažinojo Simą Ku
dirką. Bet man niekados nepa
sakojo apie Kudirkos pabėgi
mą. Kai aš apie šį įvykį girdė
jau per laisvų kraštų radiją, 
ėmiau galvoti apie pabėgimą. 
Apie šį sumanymą nei su tė
vais, nei su draugais negalė
jau kalbėti, pasitarti. Mokyk
loje turėjęs anglų kalbos pa
grindus uoliai mokiausi kal
bos iš knygų. Jūrininkystę pa
sirinkau norėdamas tęsti tėvo 
profesiją ir pasekti Simo Ku
dirkos pėdomis. Santvarka ir 
rusifikacija mane slėgė. (Ran
kų mostais, žodžių tarsena ir 
išskirtinu balsu jis pavaizda
vo vergijos baisumą).

Į japonų laivą
Sekundėms pasakojimas nu

trūko. Jo žvilgsnis nukrypo į 
tolius. Jo veide mačiau jūrinin
ko laimėjimo žymes, grįžus iš 
audringos jūros. Papurtė gal
vą, pasitaisė krentančius ant 
akių ilgus plaukus, ir, žiūrė
damas į Mariją Rudienę, jo glo
bėją, tęsė pasakojimą.

— Atsidūręs “Sedos” laive, 
esančiame Ispanijos saįos uos
te, pradėjau ruošti pabėgimo 
planus (jo lūpos pasipuošė šyp
sena). Jokių dokumentų netu
rėjau. Užsienio pasai buvo ati
duoti Ispanijos policijai. Šie 
pasai visą laiką buvo laivo ka
pitono žinioje. Bijojau, kad 
pabėgęs negalėsiu įrodyti savo 
tapatybės. Būdamas komjau
nuolių vyresniuoju, pasiėmiau 
nario knygutę. Pirmoje susto
jimo saloje nedrįsau eiti į po
liciją, kad manęs neišduotų. 
Kitoje, didesnėje saloje, jieš- 
kojau Vakarų Vokietijos ar

Jūrininkas ARIS ŽUKAUSKAS, 
pabėgęs iš sovietinio laivo “Seda” 
ir gavęs politinio pabėgėlio teises 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Anglijos atstovybių. Iš laivo 
mus išleisdavo nedidelėmis 
grupelėmis su vadovu, kuris 
būdavo už visus atsakingas.

Tuo metu į uostą įplaukė 
japonų laivas. Kaip Simas Ku
dirka šoko į Amerikos laivą, 
taip aš nutariau jieškoti prie
globsčio japonų laive. Pasi
likęs “Sedos” laive vienas, vi
siems išėjus į miestą, nusku
bėjau į japonų laivą, prašyda
mas pagalbos. Japonai pri
ėmė draugiškai, tuoj susijun
gė su savo ambasada Madride 
ir po to skubiai nuvežė į po
liciją. Netrukus atskubėjo “Se
dos” laivo atstovai ir prašė 
leidimo su manimi pasikalbė
ti. Aš atsisakiau nuo pasima
tymo su jais.

Po to policija mane visą lai
ką globojo, lydėjo einant į 
miestą, o vėliau ir gyvenant 
viešbutyje. Kai persikėliau 
gyventi į Madridą, mane glo
bojo Raudonasis kryžius, o 
paskiau — BALFas, ir pirm. 
Marijos Rudienės dėka atsi
dūriau Čikagoje.

Baigęs pasakojimą giliai 
atsiduso, o žvilgančios, laimin
gos akys sakyte sakė: “Aš da
bar esu laisvas, lygus su jumis”.

Klausimai
Būta ir tokių klausimų, ku

rie, anot mano tėviškės posa
kio “netiko nei velniui , nei 
gegutei”, arba “na, ir nukal
bėjo — nei Dievui, nei žmogui”. 
Aris guvus, žemaitiškai lėtas, 
galvojantis. Kartais patraukia 
pečiais, primerkia akis ir nu
ginkluoja klausėją. Atsakymus 
surašau šia tvarka.

Aris nekrikštytas. Nieko ne
žino apie religinį gyvenimą, 
šventoves. Į anketų klausimus 
apie religiją padėdavo brūkš
nelį. Apie tikėjimą nieko ne
gali pasakyti. Nežino, kad Lie
tuvoje yra pogrindžio spauda. 
Apie Amerikos lietuvių gyveni
mą nieko nežinojo. Ir ką da
bar, gyvendamas Čikagoje pa
tyrė, jam didžiausia staigme
na. Stebisi, kad jaunimas gra
žiai kalba lietuviškai. Su tė
vais, pažįstamais ir-draugais 
apie politiką, lietuviškus rei
kalus nekalbėdavo. Pirmą kar
tą lietuvišką vėliavą pamatė 
BALFo įstaigoje, pirmą kartą 
Rudžių namuose skaitė Lietu
vos himną. Džiaugėsi turinio 
grožiu.

Kaip jis pasisakė, buvo kom
jaunuolių vyresniuoju, dary
davo jiems politinius praneši
mus. Tad komjaunuolių aplin
kos dvasioje ir tegyveno.

Bet jis troško vieno — lais
vės, parašyto žodžio širdyje. 
Jį slėgė rusifikacija, nes vidi
niame pasaulyje liepsnojo tau- 
tinė-lietuviška liepsnelė.

Ryžosi laisvei
BALFo pirm. Marija Rudie

nė, vadovavusi spaudos konfe
rencijai, taikliai pasakė: “Aris 
yra antrosios generacijos at
stovas, išaugęs sovietinėje 
okupacijoje. Mes žinome apie 
veikliąją Lietuvą, kovojančius 
tautiečius, bet neįsigyvename 
į tą dalį, kurioje augo Aris. De
vyniolikmetis jaunuolis nesi
ryžo trečiajai kartai perduoti 
vergijos. Jis pasirinko laisvę”.

Po spaudos konferencijos 
dar buvo ilgai pabendrauta. 
Jaunimas dėkojo, kad BALFo 
pirmininkė pakvietė juos su
sipažinti su Ariu.

Kai Lithuanian Plaza gatvė
je mažėjo šviečiantieji langai, 
skubėjo nakties valandos, Aris 
su naujais draugais ir draugė
mis ilgai kalbėjosi, vakaravo.

Ankstyvos jaunystės draugui 
iš tolimų neužmirštamų Vilniaus laikų 

diplomuotam ekonomistui 
RIČARDUI-ALGIRDUI ESTKAI

1984.3.16 mirus Floridoje, 
likusią liūdesyje šeimą ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame - Steponas Varanka,

žmona Irena ir duktė Audra

PADĖKA
Kovo 7 d. staigiai Vieš
paties ramybėje užmi
gus mūsų brangiam 

vyrui ir tėveliui

a.a. LIUDUI
BORUSUI,

reiškiame padėką vi
siems, kurie dalijosi su 
mumis šia skaudžia ne
laime ir pagelbėjo mums, 
palydint a.a. Liudą į am
žinojo poilsio vietą.

Dėkojame Hamiltono 
Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, už du va

karus laidotuvių koplyčioje kalbėtą Rožinį, gedulingas šv. Mi
šias ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje. 
Nuoširdi padėka V. A. Paulioniams už gražų giedojimą AV 
šventovėje, J. Krištolaičiui už tartą paskutinį atsisveikinimo 
žodį ir bičiuliams už karsto nešimą.

Ypatinga padėka mieliems draugams Floridoje, tuoj at
skubėjusiems mums padėti: V. V. Kriaučiūnams, Aid. Kroli- 
kienei ir VI. Mardosai. Taip pat labai dėkojame ir hamiltonie- 
tėms: O. Budininkienei, B. Šilgalienei, M. Šiūlienei, D. Ka- 
maitienei, O. Melnykienei irč. Pažerūnienei.

Dėkojame visiems už gražias gėles, pareikštas užuo
jautas per spaudą, telegramomis, kortelėmis, žodžiu ir mi
rusiojo prisiminimui aukojusiems Tautos fondui, radijo pro
gramai “Gintariniai aidai" ir “Heart Fund”.

Dėkojame ir šeimininkei J. Bubulienei, paruošusiai lai
dotuvininkams gardžius pusryčius, mielosioms ponioms už 
suneštus skanius pyragus. Ačiū visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjote prie a.a. Liudo laidotuvių. Jūsų visų mums 
parodyto nuoširdumo niekad negalėsime užmiršti.

Nors jis išėjo iš mūsų namų, bet neišėjo iš mūsų širdžių. 
Giliame liūdesy likę:

žmona Marija, sūnus Algimantas, 
dukros-Danutė ir Romutė su savo vyru Marty

Hamilton, Ont.

KUN. VYTAUTO BAGDANAVIČIAUS 
originaliai paruošti sekmadienių 

IVlišių komentarai, 
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 IV. Marquette Rd., 

Chicago, IL 60629, USA.

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

Bilietai gaunami:

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.

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

Daytona Beachy Florida
Baigiami statyti “Atlantic Vilias”

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

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

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904) 761-5671 arba 
Čikagoje (312) 425-7160.
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“Jūs nešate laisvės vėliavą” 
Aukšti Amerikos pareigūnai baltiečių surengtoje konferencijoje

Dideliam užmojai reikia paramos
Sv. Kazimiero 500 metų sukakties kongresui Toronte telkiamos lėšos

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 į 
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
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- 

. ciįa prabilo atvirai, ir ja pa
sekė kai kųgįg 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.

Į konferenciją atvyko ir pa
sveikino Los Angeles burmist
ras Tom Bradley. “Jūs nešate 
laisvės vėliavą . . . Neturite 
jos iš rankų išleisti nė vieną 
metų dieną. Mes jungiamės su 
jumis už Baltijos valstybių 
laisvę”.

Baltiečių veikėjai
Į konferenciją atvyko ir kal

bas pasakė Pasaulio latvių fe
deracijos pirm. dr. O. Pavlovs- 
kis, Pasaulio ėstų tarybos pirm. 
Lembit Savi ir PLB valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas 
dr. Tomas Remeikiš. Visi kal
bėtojai pavaizdavo sąlygas 
okupuotose Baltijos valsty
bėse ir gražiai įvertino Bal
tiečių laisvės lygos darbus.

Latviai ir estai reiškė susi
rūpinimą, kad gyventojų san
tykis Latvijoje ir Estijoje kri
tiškai keičiasi rusų naudai. 
Netolimoje ateityje rusai tuo
se kraštuose sudarys gyvento
jų daugumą. Lietuva tuo tarpu 
dar žymiai geresnėje būklėje, 
tačiau rusifikacija stiprina
ma ir rusų bei aplamai kitų 
slavų nuošimtis auga.

Dr. T. Remeikiš kėlė reika
lą mokslinio tyrimo būdu nu
statyti tikrą padėtį Lietuvo
je ir pažinti tą generaciją, ku
ri Lietuvoje išaugo postalini- 
niame laikotarpyje. Siūlė taip 
pat neremti lenkų akcijos pa
naikinti Jaltos susitarimus. 
Panaikinus tą sutartį, būtų 
atstatyta lenkams teisė į Vil
nių.

Heino Jogis, Amerikos estų 
tarybos narys, pasveikino Bal
tiečių laisvės lygą už reikšmin
gą darbą kovoje dėl Baltijos 
valstybių laisvės ir pranešė, 
kad Estų taryba nutarė lygą 
paremti didesne auka ($2000).

Antanas Mažeika, Baltiečių 
laisvės lygos vicepirmininkas, 
trečiosios kartos lietuvis, vie
nas iš lygos pradininkų, kovoje 
dėl Baltijos valstybių laisvės 
pabrėžė asmeninio įsipareigo
jimo reikšmę. Baltiečių lais
vės lyga, pasak jo, vykdo savo 
suplanuotus darbus — išrūpi
no Baltiečių laisvės dienos 

rezoliuciją ir prezidento pro
klamaciją, prezidento Reaga- 
no raštu visi JT nariai buvo 
painformuoti apie okupacijos 
nepripažinimą, leidžia “Bal
tic Bulletin”, “Olimpic News” 
ir t.t. Įvairius kitus pasaulio 
įvykius ji irgi stengiasi panau
doti Baltijos valstybių klau
simo viešojoje opinijoje kė
limui, k.t. Sibiro dujotiekio 
kontroversiją, Korėjos lėktu
vo nušovimą, olimpines žaidy
nes ir kt.

Konferencijos dalyviai 
ir atgarsiai

Konferencijos paskaitose 
dalyvavo apie 150 žmonių, po
kylyje — per 200. Vidurinioji 
karta sudarė absoliučią daugu
mą, antroje vietoje buvo jau
nimas iki 30 metų, trečioje vie
toje — vyresnioji karta. Pažy
mėtina, kad po valstybės sek
retoriaus asistento Elliot 
Abrams kalbos į diskusijas 
įsijungė jaunieji — M. Palu
binskaitė (gimnazistė), studen
tai — G. Grušas ir A. Avižienis, 
neseniai mokslus baigusios D. 
Gudauskaitė ir D. Mažeikie
nė. Jų pastabos ir klausimai 
buvo taiklūs, ir paskaitinin
kas rimtai į juos atsakinėjo. 
Konferencijos metu diskusi
jose dalyvavo daugiausiai vi
durinioji karta: A. Raulinai- 
tis, dr. F. Palubinskas, dr. R. 
Kontrimas, A. Mažeika, dr. O. 
Pavlovskis ir kt. Įdomu taip 
pat pastebėti, kad jaunesnioji 
lietuvių karta baltiečių pro
blemose geriau orientuojasi 
negu estų ir latvių. Daug įta
kos į juos yra padarę Los An
geles organizuojami politinių 
studijų savaitgaliai ir jų da
lyvavimas Baltiečių laisvės 
lygos ir LB informacijos cent
ro veikloje.

Amerikiečiai irgi netylėjo. 
Didžiosios radijo stotys — 
KFWB ir KNX dvi dienas trans
liavo A. Mažeikos ir V. Pavlovs- 
kio pareiškimus, KNBC televi
zijos stotis perdavė ilgesnį 
pasikalbėjimą su Antanu Ma
žeika, AP ir “City News Ser
vice” agentūros perdavė in
formacijas per savo žinių tink
lą. Daugiau ar mažiau apie 
konferenciją rašė “Los Ange
les Times”, “The Register”, 
“Daily News”, “Evening Out
look”, “Daily Breeze”, “San 
Francisco Chronicle” ir kt.

Konferenciją sveikino pre
zidentas Reaganas, Kaliforni
jos gubernatorius, senatoriai, 
kongresmanai ir vietos val
džios pareigūnai. Kiekvienas

’’ATARK'

įjž nuopelnus 
visuomenei

Jie yra visuomenės šulai, 
ramiai, atsidavusiai dirbantys tiem kuriem 
reikia pagalbos. Tai asmenys, kurie, 
negalvodami apie atlyginimą, savanoriškai 
skiria dalį savo gyvenimo kitų gerovei 
— suluošintų, gyvenimo nuskriaustų, 
sergančių, vienišų. Kai kurie negaili 
nei savo laiko, nei talentų padėti 
kitiem pakilti kultūroje, mene, sporte, 
pramogose.

]~)višimčiai medaliai

Dvišimtei Ontario sukakčiai paminėti Otavoje yra 
nukaldintas specialus medalis iš Ontario aukso bei 
nikelio. Medalis vaizduoja Ontario herbą ir dvišimtės 
sukakties ženklą.

Siūlykite nusipelniusį asmenį

Šios dvišimtės sukakties metais bus paskirti 1984 
medaliai savanoriams, kurie yra padarę vertingą 
įnašą į savo bendruomenės gyvenimą. Kiekviena

PLK religinio kongreso rengėjų komitetas, susirinkęs posėdžio Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose. Pirmoje 
eilėje iš kairės: V. Dalindienė, V. Bireta, kun. Aug. Simanavičius, OFM, pirm. dr. J. Sungaiia, kun. Pr. Gaida, 
dr. O. Gustainienė; antroje eilėje: A. Ulba, L. Murauskienė, kun. J. Staškus, A. Sungailienė, G. Trinkienė, J. 
Andrulis, E. Gudinskienė, L. Underienė, V. Taseckas. Trūksta kelių narių. Kazimierinių metų kongresas įvyks 
Toronte š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

Stiprėjantis Kanados lietuvių fondas
Ketvirtis milijono Kanados lietuvių kultūrai, švietimui ir labdarai

Kanados lietuvių fondo tary
ba š. m. balandžio 1 d. posėdyje 
1983 metų pelną taip paskirstė:

I. Kultūrai ir švietimui
1. Kanados lietuvių jaunimo są

jungai
2. KLB švietimo komisijai
3. Aukštesniesiems lituanisti

kos kursams Toronte
4. Toronto universiteto liet, 

studentų klubui
5. KLB kultūros komisijai
6. KLB VH-ai tautinių šokių 

šventei
7. KLB Tęronto apylinkei
8. KLB Winnipego apylinkės 

paviljonui
9. Vasario 16 gimnazijai

10. Religiniam PL kongresui 
Toronte

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

objektyvus vertintojas, rodos, 
turėtų pripažinti, kad tai bu
vo pozityvus įnašas į Lietuvos 
laisvinimo darbų aruodą. To
dėl reikia labai nustebti, kad 
sekančią dieną po konferenci
jos VLIKo vykd. vicepirminin
kas Liūtas Grinius būreliui 
Tautos fondo aukotojų apie 
Baltiečių laisvės lygą išreiš
kė neigiamą nuomonę.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas tą pačią dieną pri
vačioje audiencijoje priėmė 
Baltiečių laisvės lygos dele
gaciją. Jam buvo įteiktas me
morandumas ir aptartos kai 
kurios baltiečių problemos. 
Iš p. Abrams mūsų reikalams 
susilaukta daug palankumo.

Pagerbkite 
nusipelniusį asmenį

11. Lietuvių tautodailės institu
tui

12. Toronto filatelistų draugijai

Iš viso: $35,750
II. Spaudai ir radijui

1. “Tėviškės žiburiams”
2. “Nepriklausomai Lietuvai”
3. “Speak Up” mėnraščiui
4. “Skautų aidui”
5. “Tėvynės prisiminimams”
6. Montrealio liet, radijo pus

valandžiui

Iš viso $2,900

III. Tautinių šokių, dainos ir 
sporto vienetams

1. Taut, šokių grupei “Atžaly
nas”

2. Toronto liet, jaunimo an
sambliui “Gintaras”

3. Montrealio liet, jaunimo an
sambliui “Gintaras”

4. Hamiltono liet. taut, šokių 
grupei “Gyvataras”

5. Toronto liet, vyrų chorui
“Aras”

6. Hamiltono liet, mergaičių 
chorui“Aidas”

7. Toronto lietuvių chorui “Vo
lungė”

8. Montrealio liet, mergaičių 
chėrui “Pavasaris”

9. Otavos liet, dainos vienetui 
“Ramunėlės”

10. Toronto liet, sporto klubui 
“Vytis”

11. Montrealio lięt. sporto klubui 
“Tauras"

12. Prisikėlimo par. sporto klu
bui “Aušra”

13. Londono liet, sporto klubui 
“Tauras”

14. Toronto liet, ledo ritulio 
klubui

15. Hamiltono liet, sporto klu
bui “Kovas”

16.34-jų ŠALFAS žaidynių or- 
ganiz. komitetui

17. “Free Olympiad” liet, orga
nizaciniam komitetui

18. Toronto liet. pensininkų 
klubui

Iš viso $15,200

IV. Jaunimo organizacijoms
1. Prisikėlimo parapijos jau

nimo Sekcijai
2. Liet, skautų stovyklavietei 

“Romuva”
3. Montrealio geležinio vilko 

skautų tunto stovyklai
4. “Neringos” skaučių tuntui
5. Jūrų šaulių kuopai “Baltija”

Iš viso $6,800
Kanados lietuvių fondas 1966 

m. savo pirmąjį pelną $1000 pa
skyrė: $500 šeštadieninei mokyk
lai ir $500 jaunimo kongresui, 
kuris vyko Čikagoje.

KLF kapitalui augant, didėjo 
ir pašalpos lietuvybės reika
lams. Šiandieną su pagrindu ga
lime džiaugtis, kad fondas išau
go į pajėgią finansinę instituci
ją ir tapo pagrindiniu bei pasto
viu Kanados lietuvių tautinio ir 
kultūrinio gyvenimo rėmėju bei 
skatintojų.

Įskaitant 1983 metų pelną $60,- 
650, per paskutiniuosius 18 metų 
mūsų kultūriniams, švietimo ir 
labdaros tikslams paskirta per 
$250,000.

KLF pasiryžęs tapti milijoni
niu fondu. Kiekvieno sąminingo 
lietuvio pareiga remti šį kilnų 
tikslą. Nesustokime pusiaukely- 
je! Stokime į fondo narių eiles, 
padidinkime savo įnašus. Liū
desio ar džiaugsmo valandomis 
nepamirškime fondo. Savo testa
mentus rašydami, prisiminkime 
ir Kanados lietuvių fondą! Pri
siminkim visados KLF šūkį: 
Kapitalas Lietuvai — nuošim
čiai lietuvybei! KLF taryba

Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties 
metai buvo pradėti Romoje 
1984 m. kovo 4 d. Šv. Petro ba
zilikoje įspūdingomis iškilmė
mis, kurių lietuvių tauta nie
kad nepamirš.

Šv. Kazimiero metų užbaigos 
iškilmės rengiamos Kanados 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 2 
dienomis. Čia įvyks visos lie
tuvių išeivijos mastu rengia
mas religinis kongresas, api
mantis akademinę, liturginę 
ir kultūrinę-meninę dalį. Pa
kviesti žymiausi paskaitinin
kai, suplanuotos jaunimo 
svarstybos — simpoziumas, 
jaunimo vakaronė, organizuo
jamos plataus masto pamal
dos, rengiama specialiai kon
gresui sukurta opera “Dux 
Magnus” (Didysis vadas), ruo
šiamas pokylis (banketas).

Visa tai rengia centrinio šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
pavedimu Toronte sudarytas 
kongreso komitetas.

Tokio masto renginys ne
įmanomas be finansinės pla
čiosios lietuvių visuomenės 
paramos. Rengėjai jos tikisi 
ypač iš JAV ir Kanados lietu
vių. Dėl to š. m. gegužės ir bir
želio mėnesiai skelbiami kon
greso lėšų telkimo mėnesiais. 
Bus renkamos aukos iš pavie
nių asmenų, organizacijų ir pa-

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

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

Mūsų mielą bičiulį dr. Č. KURĄ ir šeimą, 

jo mylimai 
MOTINAI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame -

LFB Detroito-Windsoro sambūris

LŠST garbės narei 

soėijAi putvytei-mantautienei »■ 
mirus, 

jos vyrą ALEKSANDRĄ, sūnų VAIDEVUTI dukrą
RAMINTĄ MOLIENĘ, seserį EMILIJĄ ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -

Vilniaus šaulių rinktinė Kanadoje 
pirmininkas ir valdyba

bendruomenė visoje provincijoje, 
įskaitant savivaldybes, indėnų 

vienetus ir vietines visuomeninių 
paslaugų tarybas, bus paprašyta 

pasiūlyti nuo vieno iki trylikos 
nerinktų asmenų (priklausomai nuo 

gyventojų skaičiaus). Be to, 200 
medalių bus paskirta asmenim, kurie 

bus pasiūlyti vietos gyventojų arba 
savanoriškų organizacijų.

n tano sukaktis

Tai gera proga jungtis bendruomenėms ir 
drauge iškelti spalvingą savo įvairybę. Dvišimčių 

medalių programa tėra vienas būdas 
pagerbti tom vertybėm, kurias visi branginame, 

ir tiem asmenim, kurie pagerino bendrą 
mūsų gyvenimą. 

Laukiame jūsų pasiūlymų iki 1984 metų birželio 
30 dienos. Pasiūlymų blankai (nomination forms) 

gaunamos rašant šiuo adresu:
Executive Secretary, Bicentennial 

,Awards Committee, Box1984, Queen 'sPark, 
Toronto, Ontario M7A1N3

William G. Davis Margaret Birch, M.PP 
Premier Parliamentary Assistant

to the Premier 
Ontario

rapijų. Aukotojai gali siųsti 
savo aukas kongresui per sa
vo parapijas ir gauti mokesti
nių nuolaidų kvitus. Paaukoję 
$150.00 tampa kongreso rėmė
jais ir gauna specialų bilietą 
į operą ir užbaigos pokylį. Pa
aukoję $500.00 tampa kongreso 
mecenatais ir gauna du specia
lius bilietus į operą ir poky
lį. Rėmėjų ir mecenatų pavar
dės bus skelbiamos kongreso 
leidiniuose. Jų sąrašai turi 
būti gauti prieš minėtų leidi
nių spausdinimą, t.y. iki š.m. 
rugpjūčio 15 d.

Visas aukas prašome siųsti 
kongreso lėšoms telkti komi
sijos iždininko adresu: A. Ul
ba, 11 Waddington Cres., Wil
lowdale, Ont. M2J 2Z9, Canada. 
Ant čekių rašyti: “St. Casimir’s 
Congress”.

Šis išeivijos mastu rengia
mas kazimierinis kongresas 
bus didžios reikšmės rengi
nys tiek išeivijai, tiek paverg
tai Lietuvai. Romos iškilmi.ų 
dėka jos vardas plačiai nu
skambėjo. Šio kongreso dėka 
Lietuvos vardas bei jos lais
vės byla turėtų iškilti išeivi
jos pastangomis plačiajame 
pasaulyje, ypač Š. Amerikoje. 
Todėl kviečiame visus išeivi
jos lietuvius dosnia auka pri
sidėti prie šio kongreso. Jūsų 
parama drąsins kongreso ren
gėjus, stiprins kazimierine 
tautos dvasia.

Lėšoms telkti komisija:
Vyt. Bireta
E. Čuplinskas
A. Ulba

A



Jungtinis Britanijos Londono ir Nottinghamo lietuvių choras, giedojęs Westminsterio katedroje per šv. Kazi
miero sukakties iškilmes. Dešinėje — choro vadovas JUSTINAS ČERNIS
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Iškilmės Britanijoje

Londono katedroje skambėjo Lietuvos vardas
Pamaldas laikė pronuncijus, dalyvaujant daugeliui kunigų ir 2000 įvairių tautybių asmenų

S. KASPARAS
Maždaug prieš metus Londo

no lietuvių Šv. Kazimiero para
pija kreipėsi į Westminsterio 
katedros vadovybę, prašydama 
leidimo šv. Kazimiero sukakties 
iškilmei. Gavusi leidimą, pra
dėjo ruoštis. To darbo vaisiai 
pasirodė š. m. kovo 4 d.

Šv. Kazimiero dieną, 5.30 v.p. 
p., pradėjo rinktis Londono ir jo 
plačiųjų apylinkių lietuviai ir 
kviestieji svečiai: ukrainiečių 
sąjungos pirmininkas su ponia, 
lenkų katalikų federacijos pirm. 
Olgierd Stepan, The Newman 
Association gen. sekr. Philip Da
niel, The International Newman 
Association pirm. Peter Nielsen, 
lenkų katalikų moterų federa
cijos ir “Aid to the Church in 
Need” skyriaus atstovė Cecili
ja Wolkowinski. . .

Pilnutėlėje katedroje pasigir
do galingas katedros varpas, 
pranešdamas, kad sukaktuvinės 
šv. Kazimiero Mišios praside
da. Sugaudžia galingi katedros 
vargonai, išsiveržia iš žmonių 
širdžių eisenos giesmė angliš
kai “Praise, my soul, the King 
of heaven”. Pasirodo Westmins
terio metropolijos kryžius, Mi
šių patarnautojai, 17 įvairių 

^etninių grupių kunigai, prade
dant olandų kunigu, baigiant 
mūsų klebonu kun. dr. J. Sake- 
vičium, ukrainiečių vyskupas 
Augustine Hornyck, anglikonų 
Kanterburio arkivyskupo atsto
vai kaunauninkai Christopher 
Hill, David Johnstone, West
minsterio vyskupai - David Kon- 
stant, Patrick Casey, ir pagrin
dinis atnašautojas arkiv. Bru
no Heim, popiežiaus pronunci
jus D. Britanijai. Jį lydi Šv. Gre- 
gorijaus ir Šv. Silvestro ordinų 
nariai.

Prasideda Mišios visiems vys
kupams ir kunigams kartu kon- 
celebruojant. Evangeliją per
skaitė kun. John Lang, SJ, čekų 
misijos vedėjas Britanijoje. Pa
mokslą pasakė katedros vice- 
administratorius kun. Patrick 
O’Donoghue. Prieš keletą savai
čių parodoje buvo matęs nuo
traukas, kuriose vaizduojami 
pakelės kryžiai, reiškią tautos 
kančią. “Aš žinau, kad praeity
je pergyvenote ir dabar pergy
venate komunistų, nacių ir vėl 
komunistų okupaciją. Lietuvai 
kryžius yra ne vien tik lauko 
puošmena, bet ir kančios reiš-

lą užbaigė lietuviškai: “Telai
mina jus Dievas, telaimina Die
vas lietuvių tautą, Dievo palai
ma telydi pavergtus Lietuvos 
žmones, nešančius Kristaus 
kryžių”.

Maldas skaitė Audrius Juras 
ir aktorė Živilė Šlekytė-Roach 
(kanadietė). Aukos dovanas 
prie altoriaus atnešė tautiniais 
drabužiais apsirengę parapijos 
jaunimo grupė. Londono lietu
vių parapijos choras, vadovau
jamas Justino Černio, ir Notting
hamo “Gintaro” choras, vad. Ni
jolės Vainoriūtės, sugiedojo B. 
Brazdžionio — A. Šimkaus “Gar
bė, Tau Viešpatie”. Prieš paky
lėjimą abu chorai sugiedojo 
“Šventas, šventas . .

Komunijos metu jungtinis cho
ras giedojo seselės M. Justinos 
— P. Ambrazo giesmę šv. Kazi
mierui. Po lietuviškos giesmės 
visa katedra giedojo “Anima 
Christi”. Komuniją dalino 14 
kunigų.

Po palaiminimo jungtinis cho
ras, palydimas galingų vargo
nų, užgiedojo “Apsaugok Aukš
čiausias tą mylimą šalį”. Į šios 
giesmės ritmą įsijungė katedro
je esantieji 500 lietuvių. Gies
mė aidėjo didžiulės katedros 
skliaustais, daugųpios lietuvių 
akyse sužibo krištolinės ašaros, 
nes tai buvo kažkas nepaprasta. 
Niekuomet ši giesmė taip galin
gai nėra skambėjusi D. Britani
jos žemėje, kaip šiuo momentu.

Katedros viceadministrato-

rius Patrick O’Donoghue padė
kojo pamaldų rengėjams, o la
biausiai Londono Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. dr. J. 
Sakevičiui, garbingiems sve
čiams ir visiems dalyviams. 
Taipgi jis perdavė Westminste
rio arkivyskupo kardinolo B. 
Hume atsiprašymą, kad nega
lėjo būti čia kartu šioje šven
tėje.

Šv. Mišių metu jaunimas įtei
kė pronuncijui B. Heim Londo
no parapijos dovaną — šv. Kazi
miero paveikslo Marijampolės 
šventovėje nuotrauką ir kun. 
Prano Dauknio knygą “The Re
sistance of the Catholic Church 
in Lithuania Against Religiuos 
Persecution”. '

Po pamaldų rengėjai susilau
kė padėkų iš kitų tautybių at
stovų už gražų šv. Kazimiero su
kakties paminėjimą. Londono 
lietuvių parapijos vyresniojo 
amžiaus žmonės, kurie čia yra 
gimę prieš 75-85 metus, sakė, 
kad Londono lietuviai niekuo
met neturėjo tokio minėjimo, 
kuriame dalyvavo 2000 žmonių.

Savaitę prieš minėjimą latvių, 
ukrainiečių, lenkų ir anglų ka
talikiškoji spauda spausdino 
aprašymus apie Londono lietu
vių parapiją ir jos šventovę.

Londono lietuviai džiaugiasi, 
kad galėjo tą pačią dieną jung
ti savo minėjimą su tuo didžiu
liu minėjimu Romoje. Turbūt tu
rime teisę sakyti Vilnius—Ro
ma-—Londonas—Paryžius ir To
rontas.

Greitu laiku pasirodys estradinės muzikos 
solistės Violetos Rakauskaitės plokštelė

VIOLETA II"
Plokštelės kaina, įskaitant persiuntimo išlaidas, kan. $15.00

(arba JAV $12.50) 
PLOKŠTELĘ UŽSISAKYTI:

Mr. Paul Jasiukonis, 7370 Melrose Ave, 
Hollywood, CA 90046, USA

Prašau atsiųsti man................... plokštelę/les šiuo adresu:

Pridedu..........................čekį
(čekį rašyti P. Jasiukonio vardu)

JURGIS JANUŠAITIS
1977 m. balandžio 17 d. Čikago

je, iškentėjęs daug skausmo, 
sunkios vėžio ligos pakirstas, 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė žymių
jų visuomenininkų dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų sūnus, Eu
genijus sulaukęs vos 19 metų 
amžiaus.

Velionis buvo puikus berniu
kas, paklusnus tėvams, visada 
mielas ir nuoširdus savo sesu
tėm Vidai ir Jolitai, gabus moks
le, gražiai besireiškiąs ir lie
tuvių jaunimo tarpe.

Šis mylimo sūnaus netekimas 
šeimos buvo išgyventas nepap
rastai sunkiai. Po šių skaudžių 
išgyvenimų dr. Leonas ir Irena 
Kriaučelūnai bei visa šeima 
nutarė a. a. Eugenijaus atmi
nimą įamžinti kasmetinę $1000 
premiją, skiriamą jaunuoliui, 
jaunuolei ar jaunimo sambū
riui, geriausiai, aktyviausiai 
pasireiškusiems lietuviškoje 
veikloje.

Pirmoji Eugenijaus premija 
buvo paskirta Viktorui Nakui 
1978 m., Gabijai Juozapavičiū
tei 1979 m., Joanai Kuraitei 1980 
m., Rimantui ir Jūratei Stirb- 
liams 1981 m., Vidui Puodžiūnui 
Anglijoje 1982 m., 1983 m., ne
radus tinkamo kandidato, pre
mija nebuvo paskirta. Todėl 
1984 m. buvo paskirtos dvi pre
mijos: $1000 Gintei Damušytei 
ir $500 Violetai Abariūtei.

Premiją po tėvų mirties tęs 
dukros —Vida ir Jolita.

Šių metų premijų įteikimo iš
kilmės įvyko kovo lb d. Jaunimo 
centro kavinėje.

Į prezidiumą buvo pakviesti 
vysk. Vincentas Brizgys, gene
ralinė Lietuvos konsule Juzė 
Daužvardienė, premijai skirti 
komisijos pirmininkas “Drau
go” red. kun. Pranas Garšva, 
PLJ S-gos atstovė, komisijos 
sekretorė Alė Jonušaitė, lau
reatės — Gintė Damušytė ir Vio
leta Abariūtė.

Programai vadovavo Vida 
Kriaučeliūnaitė-Jonušienė, pa
žymėdama, kad Eugenijaus jau
nimo premija yra duodama tiems 
jaunuoliams, jaunuolėms bei 
sambūriams, kuri pasižymi ypa
tinga lietuviška veikla bet ku
rioje sirtyje. Premija yra pa
gerbiamas ir a. a. Eugenijus 
Kriaučeliūnas bei paskatina
mas jaunimas siekti kilnesnių 
idealų bei aktyviau reikštis lie
tuviškoje veikloje. Premijų pa
skyrimo aktą perskaitė komi
sijos sekretorė Alė Jonušaitė.

Jolita Kriaučeliūnaitė iškil
mių dalyvius supažindino su š. 
m. laureatėmis Ginte Damušytė 
ir Violeta Abariūtė ir įteikė 
joms premijas.

G. Damušytė yra baigusi poli
tinius mokslus bei istoriją ba- 
kalaurės laipsniu. Penkti me
tai dirba Lietuvių informaci
jos centre, aktyviai reiškiasi 
lietuvių jaunimo organizaci
jose.

V. Abariūtė yra veikli skautė, 
tautinių šokių šokėja, lituanis
tinių seminarų dalyvė, radijo 
programų darbuotoja, 1983 m. 
jaunimo kongreso organizaci
nio komiteto pirmininkė.

Vysk. V. Brizgys, sveikinda
mas laureates, pažymėjo, kad 
šios jaunuolės yra idealistės, 
nesirūpina materealizmu ir yra 
šviesūs pavyzdžiai viso pasau
lio jaunimui. Jis dėkojo už pa
siaukojimą kilniom idėjom.

Konsule Juzė Daužvardienė 
dėkojo Kriaučeliūnų šeimai už

tokios prasmingos premijos 
įsteigimą, šiltai vertino laurea
čių darbus jaunimui, lietuviš
kajai išeivijai ir Lietuvai.

Komisijos “Draugo” red. kun. 
Pr. Garšva, sveikindamas lau
reates, ragino jas ir ateityje 
būti šviesiais pavyzdžiais mū
sų jaunimui, nepavargti darbuo
se, vertino jų atliktus darbus 
išeivijai ir lietuvių tautai. Žo
dis, darbas, informacija yra 
baisesni priešui už pabūklus. G. 
Damušytė savo darbais išeina ir 
už Lietuvos ribų. Violeta, ruoš
dama PLJ kongresą, parodė su
manumo, energijos ir užsitarna
vo visų pripažinimą. Jis prisi
minė Kriaučeliūnų šeimą, jos 
dosnumą, premijos įsteigimo 
svarbą. Tuo būdu a. a. Eugeni
jus lieka gyvas jaunimo tarpe 
ir priklauso visai lietuvių tautai.

Birutė Jasaitienė sveikino 
PLB valdybos ir pirmininko Vy
tauto Kamanto vardu, pažymė
dama, kad šios premijos yra 
paskata jaunimui daugiau dirb
ti lietuvybei ir tuo pačiu pagerb
ti a. a. Eugenijų.

G. Damušytė kalbėjo apie savo 
darbą, jo paskirtį, paramą pa
vergtai Lietuvai. Ji dėkojo me
cenatams, komisijos nariams 
už premiją. Dėkojo tėveliams 
ir broliams už paskatinimą eiti 
lietuviškuoju darbo keliu.

V. Abariūtė trumpai išreiškė 
dėkingumą mecenatams, jauni
mo kongreso komitetui, PLD-nių 
rengėjams.

Viešnios Kristina ir Regina 
Butkūnaitės po oficialiosios 
premijų įteikimo dalies daly
vius pradžiugino gražiais bal
sais, padainuodamos keletą lie
tuviškų dainų.

Premijų įteikimas buvo, gerai 
paruoštas, kalbėtojai taiklūs, 
trumpi. Viskas baigėsi per 1.15 
minučių. Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai su kitais šeimos 
nariais visus dalyvius šiltai pri
ėmė, pavaišino ir visiems padė
kojo už gausų atsilankymą bei 
gražų a. a. Eugenijaus prisimi
nimą.

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

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPI

JOJE Didžiosios savaitės pamal
dos: D. ketvirtadienį — 7 v.v., D. 
penktadienį — 3 v.p.p., D. šešta
dienį — 7 v.v. Velykų sekmadienį
— prisikėlimas 7 v. ryto, antros 
Mišios 11 v.r.

MOTINOS DIENOS minėjimas, 
kurį rengia parapija, bus gegu
žės 13 d., tuojau po 11 v. Mišių, pa
rapijos salėje.

KRISTINA JOKŪBAITIENĖ at 
vyko iš Australijos ir apsigyveno 
Londone. Koresp.

Juno Beach, Florida
ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 500 

metų sukakties minėjimas įvyko 
balandžio 14 d. Paskaitą skaitė 
rašytojas Juozas Kralikauskas iš 
Kanados. Religinio koncerto pro
gramą atliko sol. O. Jameikienė- 
Blandytė. Rytojaus dieną, sekma
dienį, Mišias atnašavo kun. Vytau
tas Pikturna. Po programos buvo 
suruoštos vaišės. Minėjimą ren
gė vietos bažnytinis komitetas 
su kun. V. Pikturna.

MOTINOS DIENOS minėjimas
— gegužės 6 d. Mišias aukos kun. 
V. Pikturna Šv. Pauliaus nuo Kry
žiaus šventovėje. Rašytoja Vanda- 
Ramunė Kralikauskienė iš Kana
dos skaitys paskaitą Juno Beach 
metodistų šventovėje. Meninę pro
gramą atliks vietinis jaunimas. 
Minėjimą rengia Lietuvos dukte
rys: pirm. A. Biliūnienė, vicepirm. 
A. Pilipavičienė ir J. Šalkauskie
nė, sekr. E. Damijonaitienė, ižd. 
D. Valotkienė.

KUN. KAZIMIERAS PUGEVI- 
ČIUS iš Niujorko vedė rekolekci
jas Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus šven
tovėje kovo 30 — balandžio 1 d.d.

BALFO, JUNO BEACH SKY
RIAUS, gegužinė — kovo 25 d. Sin
ger Island pajūryje praėjo su pa
sisekimu. Dalyvavo arti 100 sve
čių. Buvo šilti pietūs, turtinga lo
terija. Dail. E. Trečioko paveikslą- 
medžio inkrustaciją laimėjo J. 
Garla. Dr. M. Žemaitienė šalpai pa
remti paaukojo $100. Kiti po ma
žiau suaukojo $106. Pelno padary
ta $586. Skyriaus valdybą sudaro 
pirm. J. Mildažis, vicepirm. A. 
Pilipavičienė, sekr. A. Biliūnie
nė, ižd. J. Garla.

ALBINA IR ALFONSAS PILIPA
VIČIAI, gyvenantys Juno Beach, 
kovo 17 d. savo namuose draugų 
būryje atšventė 35 metų vedybinę 
sukaktį ir abiejų gimtadienius. Kr.

Vancouver, B. C.
PRIEŠVELYKINĖS PAMALDOS. 

Š. m. kovo 30 d. susilaukėm gar
bingo svečio kun. dr. Skilandžiū- 
no. Jis apsistojo pas Eleną ir Ed
vardą Gumbelevičius.

Pamaldos buvo atlaikytos kovo 
31 d. Šv. Vincento ligoninės kop
lyčioje. Kunigas išklausė išpažin
čių ir sustiprino mus savo išsa
miu pamokslu. Jis įdomiai apibū
dino savo darbą ir išgyventus įspū
džius su kaliniais, nušvietė isto
rinius įvykius prieš Kristaus atė
jimą ir po Kristaus gimimo. Mes 
mielai klausytume jo pamokslo 
daug ilgiau, bet laikas buvo ri
botas, daug kas norėjo priimti 
Komuniją, tai jis stengės ilgai 
neužtrukti. Pabaigoj Mišių su
giedota “Marija, Marija”!

Po Mišių KLB Vankuverio apy
linkės valdyba suruošė bendrus 
pietus pas Leonardą ir Joną Maci
jauskus. Šeimininkės aprūpino 
skaniais valgiais. Čia kun. dr. Ski- 
landžiūnas pasakė pilną entuziaz
mo kalbą. Jis nušvietė mūsų di
dingą istorinę praeitį, kuria taip 
daug svetimtaučių yra susižavėję 
ir apie ją daug rašo. Jo žodžiais, 
tai yra spalvingiausią pasaulio 
istorija. Jis jausmingai pabrėžė, 
nors ir mūsų maža kolonija, bet 
kur lietuvis, ten ir Lietuva. Tie jo 
pasakyti žodžiai mus nepaprastai 
sustiprino, įkvėpė mums entuziaz
mo ir jėgų. Bendruomenės pirmi
ninkas Balys Vileita visų vardu 
nuoširdžiai padėkojo už malonų 
atsilankymą ir už taip prasmin
gus žodžius. Po to šeimyniškoj 
nuotaikoj mes šnekučiavomės, 
dainavom ir net išdrįsome pasi
rodyti su linksma programėle.

Vankuverio lietuviai nepapras
tai dėkingi tokiam garbingam sve
čiui, aplankusiam mūsų nedidelę 
koloniją. Norėtume, kad kun. dr. 
Skilandžiūnas atvažiuotų dažniau 
aprūpinti mus sakramentais ir 
sustiprinti dvasiškai.

MIRUSIEJI IR LIGONIAI. Va 
sarto 19 d. mirė medžiotojų ir meš
keriotojų klubo “Bebras” narys A. 
Sidaravičius. Serga: Jonas Maci
jauskas, Feliksas Valys, Katari
na Brokytė ir Marija Dobkin. Nuo
širdžiai linkime jiems gretai pa
sveikti.

ADOMAS IR FILOMENA KAN
TAUTAI išvažiuoja gyventi į Al
bertos provinciją. Mes jiems lin
kime geros sėkmės ir vėl greitai 
grįžti į mūsų gražų Vankuverį. Krs.

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

kėjas, slegiantis kiekvieno krikš
čionies pečius. Sąrašas teismų 
ir kančių rodo, kad lietuviai 
kenčia už tikėjimą”. Paminėjo, 
kad kun. Alfonsas Svarinskas 
neša 10 metų kalėjimo kryžių. 
Šv. Kazimieras esąs tos pačios 
kančios dalyvis ir kartu stiprin
tojas bei laimėtojas. Kvietė lie
tuvius atnaujinti ištikymybę 
kazimierinei tradicijai. Pamoks-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

^Turner- f įfiirkr

Ontario smulkių jieškinių teismai

KAI NEŽINOTE
KUR KREIPTIS,

KEIPKITES
Į MUS

Jie dažnai vadinami “liaudies 
teismais”.

Jei esate įsivėlęs su kuo nors į 
ginčą, nėra reikalo įvilkti visą problemą 
į raudoną iškilmingą kilimą arba teisinę 
kalbą.

Tokiu atveju jus norite tiktai paprasto

teisingumo.
O toks teisingumas ir yra ne kas kita, 

kaip Ontario smulkių jieškinių teismai.
Jie sprendžia jieškinius iki $1000. 

Tai daro jie su kuo didžiausiu paprastumu. 
Greičiausiai jums nereikės nė advokato.

Daugiau žinių apie Ontario smulkių 
jieškinių teismus galite sužinoti iš

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO vardo jaunimo premijos įteikime Čikagoje. Iš kairės: Irena Kriaučeliūnienė, 
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė, laureatė Violeta Abariūtė, dr. Leonas Kriaučeliūnas, laureatė Gintė Damušytė, 
Jolita Kriaučeliūnaitė. Jos gavo — $1000 ir $500 už nuopelnus lietuviškoje veikloje

nemokamai gaunamos knygelės, kuri 
gaunama rašant: 
Small Claims Court, 
Communications Office, 
Ministry of the Attorney General, 
18 King Street East, 12th Floor, 
Toronto, Ontario M5C 1C5.

Ontario smulkių jieškinių teismai 
Kai nežinote, kur kreiptis, 

kreipkitės į mus.
Ministry of the Attorney General 

©Ontario 
Roy McMurtry, Attorney General

i William Davis, Premier



Venezueloje, San Casimiro miestelyje, kovo 4 d. buvo surengta šv. Kazimiero — Vasario 16 šventė, kurioje dalyva
vo žymūs svečiai. Iš kairės: Venezuelos kardinolo pavaduotojas vysk. MIGUEL DELGADO AVILA, VLB krašto 
valdybos pirm. dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, paskaitininkas JUOZAS KOJELIS ir vietos klebonas kun. LUIS 
EMILIO CHAVERRA. Pastarojo šventovėje lietuviai įrengė garsinę sistemą

Lietuvos karalaičio šventė Venezueloje

Lietuvių fondas - lietuviškos gyvybės rėmėjas
Amerikos LF suvažiavime dalyvavo 159 asmenys, atstovavę 6354 nariams
JUOZAS ŠLAJUS

JAV Lietuvių fondas įsteig
tas 1962 m. Čikagoje, savano
riškai lietuvių sudėtomis au
komis auga vis greitėjančiais 
šuoliais. Lietuviai jau supra
to fondo svarbią paskirtį — 
ugdyti ir išlaikyti lietuvių iš
eivijos tęstinumą ir vis dau
giau savo aukomis bei paliki
mais įsijungia į Lietuvių fondą.

Kovo 24 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, įvyko metinis fondo 
narių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 159 asmenys, atsto
vavę 6354 nariams. Suvažiavi
mą pradėjo LF tarybos pirm. 
Stasys Baras, invokaciją su
kalbėjo kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Prezidiuman buvo pakvies
ti Jonas Vaznelis, dr. Kazys 
Ambrozaitis, Marija Reinienė 
ir Povilas Kilius. Jie pirminin
kavo pasikeisdami. Sekreto
rėmis pakviestos Daina Koje- 
lytė ir Birutė Tamulynaitė. 
Pereito metinio susirinkimo 
portokolą perskaitė Mykolas 
Drunga. Buvo sudarytos darbo 
komisijos.

Suvažiavimą sveikino PLB 
valdybos pirm. Vytautas Ka- 
mantas, JAV LB krašto valdy
bos vardu — Ingrida Bublie
nė, Švietimo tarybos pirm. 
Jonas Kavaliūnas. Pastarasis 
pasidžiaugė, kad mokinių ma

žėjimas lituanistinėse mokyk
lose yra sustojęs ir 1983 m. 
padidėjęs 44 mokiniais. Raš
tu sveikino LRD pirm. A. Kai
rys.

LF tarybos pirm. St. Baras 
pranešė, kad 1983 m. pagrin
dinis neliečiamasis kapita
las pasiekė $2,681,860. Per me
tus paaugo $303,937. LF pirmū
nų pareigingumas ir entuziaz
mas ne blėsta, bet stiprėja ir 
užtikrina, kad mes pajėgsime 
jį perduoti ateities kartoms.

LF valdybos pirm. Viktoras 
Naudžius savo pranešime pa
aiškino, kad pagrindinis val
dybos darbas buvo ir yra ad
ministruoti LF turtą, suside
dantį iš grynų pinigų, akcijų, 
obligacijų ir nekilnojamo tur
to. 1983 m. gruodžio 31 d. tas 
turtas siekė $2,980,500 ir at
nešė $249,900 uždarbio. 1983 
m. LF iš viso turėjo $553,900 
pajamų. LF persikėlė į naują, 
patogesnę būstinę, įsigijo skai
tytuvą kompiuterį, mašinėles 
ir kitus reikmenis. Būstinės 
vedėja — Alė Steponavičienė. 
Adresas: Lietuvių fondas, 3001 
West 59 St., Chicago, IL 60629, 
USA. Paminėtina, jog V.. Nau
džius taip pat yra vienas iš LF 
pirmūnų.

Palikimų komisijos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis pranešė, kad 
1983 m. testamentiniais pali-

TEISINGUMAS 
NUKENTĖJUSIEMS

RŪPINKIMĖS IR
DALYVAUKIME

Teisingumo savaitė Ontario provincijoje skatina jus susirūpinti 
nukentėjusiais.

Mūsų teismų sistema turi gražią tradiciją saugoti nusikal
tusius. Tačiau visi turime pripažinti, kad nukentėję taip pat turi 
teises ir poreikius.

Nukentėję ir jų šeimos yra reikalingi pagalbos krizės laiko
tarpyje. Jiems reikia informacijos ir nurodymų, kaip naudotis 
teisine sistema. Jie taip pat reikalingi paramos bei globos, kad 
galėtų pakelti nusikaltimo padarinius.

Ontario vyriausybė ėmėsi visos eilės priemonių pagelbėti 
nukentėjusiems. Vis dėlto asmeninė ir bendruomeninė pagal
ba yra būtina.

Įsijunkite ir jūs. Dalyvaukite savo bendruomenės progra
mose bei tarnybose, siekiančiose užkirsti kelią nusikaltimams. 
Kreipkitės į vietinę savo policiją, provincinį teismą arba rašykite: 
Provincial Secretariat for Justice, Queen's Park, Toronto 
M7A 2A1

Provincial Secretariat
for Justice

©Ontario
Gord Walker. Minister 

William Davis. Premier

kimais gauta $103,575, o iš vi
so nuo pradžios — $753,000. Vi
sa eilė palikimų dar yra tvar
kymo eigoje.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. A. Razma pranešė, 
kad 1983 m. pelnas $162,325 
taip paskirstytas: švietimui — 
$95,325, menui — $24,000, moks
lui — $30,000, visuomeniniams 
reikalams — $13,000. Visas iš
mokas jis išvardijo ir detaliai, 
pvz. kiek ir kuriom mokyklom, 
paminėjo stipendijas gavu
sius, mokslininkus bei moks
lo veikalus, visuomenines or
ganizacijas ir svarbiąsias lie
tuvybės ugdymo bei išlaikymo 
apraiškas. Per visą laiką LF 
iš viso jau paskyrė $1,191,586 
lietuviškos veiklos darbams. 
Pelno paskirstyme lygiomis 
teisėmis dalyvauja 3 nariai iš 
LF tarybos — (1983 m. — dr. A. 
Razma, dr. K. Ambrozaitis, dr.
J. Valaitis) ir 3 nariai, skirti 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(1983 m. — dr. T. Remeikis, Ire
na Pemkienė ir B. Juodelis).
’ Investavimo komisijos pirm. 
P. Kilius paaiškino, kad 1985 
m. numatoma iš investavimo 
gauti apie $300,000 ir kasmet 
skirti ketvirtį milijono dole
rių lietuviškai veiklai.

Apie fondo darbus praneši
mus dar padarė dr. K. Ambro
zaitis, vajaus komisijos bei na
rių telkimo — M. Lenkauskie
nė iš Klivlando, M. Remienė iš 
Čikagos, D. Koronkevičius iš 
Los Angeles, Br. Galinis iš Bos 
tono. Dailiojo meno k-jos pirm, 
dr. G. Balukas pranešė apie nu
pirktus dail. Pr. Domšaičio pa
veikslus ir kt. Kontrolės k-jos 
pirm. A. Šantaras perskaitė re
vizijos aktą. Registracijos ir 
mandatų k-jos pranešimą pa
darė K. Barzdukas ir informa
cijos k-jos — A. Juodvalkis. Vi
si pranešimai suvažiavimo bu
vo priimti.

Metinis suvažiavimas renka 
kasmet vieną trečdalį tarybos 
narių. Buvo perrinkti arba iš
rinkti šie tarybos nariai: dr.
K. Ambrozaits, P. Kilius, T. Re
meikis, M. Remienė, M. Drun
ga, J. Vaznelis. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: A. Markelis, V. 
Kleiza ir J. Rimkevičius. No
minacijų komisijai vadovavo 
dr. F. Kaunas.

Dr. J. Valaitis supažindino 
su LF įstatų pakeitimais bei 
papildymais, kurie, po ilgai už
trukusių diskusijų, buvo pri
imti 5015 prieš 702 balsus.

Buvo priimtos ir rezoliuci
jos, kurias perskaitė V. Kutkus.

LF yra vienintelis mūsų išei
vijoj tokio plataus masto lie
tuviškos veiklos rėmėjas. Be 
LF lietuvių veikla būtų daug 
skurdesnė, nes iš kurgi kas
met galėtų ateiti tie šimtai 
tūkstančių dolerių, kurie da
bar pačių lietuvių dėka atei
na. Nors LF paskirtis yra dau
giau rūpintis Amerikoje gy
venančių lietuvių veikla, betgi 
yra daug lietuviškos veiklos 
apraiškų, kurios, remiamos 
Amerikoje, paliečia ir kitų 
kraštų lietuvišką veiklą. Pa
minėtina, jog LF turi narių ir 
už JAV ribų.

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).

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Kovo ketvirtoji. San Casi
miro miestelis Araguvos pro
vincijoje, apie 90 km. į pietus 
nuo Venezuelos sostinės.

Baigiasi metinė oktava šv. 
Kazimiero garbei. Didysis 
šventovės varpas aidi kloniais, 
šaukdamas tikinčiuosius Su
mai. Didžiulė kolonijinio sti
liaus šventovė pilna maldinin
kų. Nuo ankstyvo ryto žmonės 
bangomis artinasi prie statu
los ir, laikydami rankose kar
tais net po kelias uždegtas žva
kes, pagarbiai žvelgia į Lie
tuvos šventojo veidą.

Šv. Kazimiero parapija bu
vo įsteigta vyskupo Mariano 
Marti prieš 200 metų, kai Vene
zuela dar nebuvo išsikovojusi 
sau nepriklausomybės ir kai 
1004 asmenų parapijoje 103 
buvo vergai. Šiandien mies
telis ir kalvų pašlaitėse namu
kai talpina apie 12,000 gyven
tojų. Kiekvienais metais jie 
ne tik maldomis, bet ir alum 
atšvenčia šv. Kazimiero okta
vą.

Dvigubas minėjimas
Šiais metais Venezuelos 

Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdyba ir Lietuvių katali
kų misija, atsiliepdamos į Šv. 
Kazimiero sukakties komiteto 
kvietimą paminėti šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukaktį, 
surengė jųgtinį šv. Kazimiero 
— Vasario 16 minėjimą istori
niame San Casimiro miestely
je. Taigi, šį kartą Lietuvos 
Vytis simbolizavo Lietuvos 
karalaitį šventą Kazimierą, 
ant balto žirgo atskubėjusį 
prie Dauguvos padėti lietu
viams gintis nuo maskolių.

Kaip lietuviai iš visur sku
bėjo į Vatikaną kovo 4 dienai, 
taip Venezuelos lietuviai — 
į San Casimiro. Kaip ten, taip 
ir čia lietuviai “suskrido” su 
savo trispalvėm vėliavom ir 
tautiniais drabužiais, o Mišių 
metu giedojo lietuviškas gies
mes. Kaip Vatikane Šv. Tėvas, 
taip San Casimire iš Karako 
atvykęs kardinolo pavaduoto
jas salezietis vyskupas Miguel 
Delgado Avila pripažino ir 
įvertino Lietuvos katalikų ti
kėjimą.

Jaudinantis pamokslas
Vyskupo pamokslas jaudino 

tiek pamaldose dalyvavusius 
apie šimtą lietuvių, tiek tūks
tantinę San Casimiro tikinčių
jų minią. Reikėjo 200 metų, 
kad Venezuela išgirstų tokį 
pamokslą apie Lietuvą ir jos 
šventąjį. Vyskupo pamokslas 
žėrėjo lietuviška dvasia, giliu 
dabartinės lietuvių padėties 
supratimu. Šventojo gyveni
mas buvo labai tiksliai nušvies
tas, atskleidžiantis Kazimie
ro asmenį — “galingo žemėje, 
bet kur kas galingesnio dan
guje”. Vysk. Delgado kvietė 
Venezuelos jaunimą (kuone 
du trečdaliai Venezuelos gy
ventojų neturi nė 30 metų am
žiaus) pavesti save Šventojo 
globai, kaip jo šaukėsi ir te- 
besišaukia katalikai ne tik 
Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
Italijoje, Belgijoje, Maltoje, 
Anglijoje, Argentinoje, Jung
tinėse Valstybėse, Kanadoje. 
Vyskupas kvietė jaunimą sekti 
pavyzdžiu katalikiškojo Lie
tuvos jaunimo, kuris gina sa
vo tikėjimą, nepabūgdamas ka
lėjimų bei trėmimų.

Prieš pamaldas tikintie
siems buvo išdalinta keli šim
tai “San Casimiro” knygelių, 
kuriose yra specialus Šven
tojo liturgijos skyrius. Šią “San 
Casimiro” knygelę naudojo 
koncelebrantai; iš jos buvo 
skaitoma novena, paruošta 
Lietuvos arkivyskupo metro
polito Juozapo Skvirecko.

Mišių metu pranešinėjo inž. 
Antanas Šulcas. Lietuviai gie
dojo “Pulkim ant kelių”, 
“Prieš Tavo altorių”, “Jėzau 
prie manęs ateiki”, “Štai už- 
baigėm auką gausią” ir Šven
čiausiojo sakramento giesmes. 
Mišių pabaigoje, sujudėjus 
eucharistinei procesijai ap
link šventovę, kurios prieky
je buvo nešamas kryžius ir še
šios Lietuvos vėliavos, tautie
čiai giedojo “Marija, Marija”. 
San Casimiro parapijos tikin
tieji nesuprato giesmės žo
džių, bet juos regimai paga
vo giesmės dvasia. Ją baigus, 
venezueliečiai tuojau įsijun
gė su savo tradicine giesme, 
garbindami Kristų Eucharisti
joje.

Vyskupas baigė pamaldas, 
palaimindamas tikinčiuosius 
su Šventojo relikvija, kurią

savo laiku parūpino kun. An
tanas Perkumas, SDB.

Šv. Kazimiero duona
Po pusantros valandos pa

maldų žmonės skubėjo prie al
toriaus gauti šventintos šv. 
Kazimiero duonos, kurios dali
nimas kovo 4 dieną yra tapęs 
tradicija. Mat viena San Casi
miro gyventoja nuo pat jaunys- 
nystės svajojo turėti savo ke- 
pyklėlę, bet buvo labai netur
tinga ir praktiškų galimybių 
svajonei įgyvendinti neturėjo. 
Ji meldėsi į šv. Kazimierą, pa
žadėdama jeigu jos troškimas 
išsipildys, kasmet Šventojo 
garbei keps duonutes, kurias 
prašys palaiminti šventovėje 
ir dalinti žmonėms. Troškimas 
nelauktai išsipildė, ir ji vykdo 
savo pažadą. Net ir sirgdama 
rūpinasi, kad Šventojo dieną 
duonutės būtų laiku pagamin
tos, nuneštos į šventovę ir iš
dalintos tikintiesiems.

Po pamaldų tikintieji veržė
si zakristijon, prašydami “San 
Casimiro” knygelės. Deja, jos 
buvo išsibaigusios. Vienin
telė paguoda buvo pažadas — 
padovanoti tada, kai Šv. Ka
zimiero sukakties komitetas 
išleis antrą laidą.

Netylėjo ir spauda
Šv. Kazimiero atlaidų proga 

lietuvių jaunimas išdalino 
tūkstantį egzempliorių sekma
dieninės “La Religion” laidos. 
Be Vytauto Dambravos apy
braižos apie mūsų šventąjį 
(ji išspausdinta trijose dien
raščio laidose), Bendruome
nės ir Katalikų misijos pastan
gomis buvo išspausdinta pus
antro lapo santrauka Pijaus 
XI enciklikos “Divini Redemp- 
toris” apie ateistinį komuniz
mą. {vade pažymima, jog Vene
zuelos lietuviai neranda nie
ko tinkamesnio šiai sukakčiai, 
kaip naujai priminti encikli
ką, kurios perspėjimai nure- 
ligintame, materialistiniame, 
bolševizmo infiltruotame pa
saulyje šiandien yra aktualūs. 
Taip pat jaunimas dalino pa
trauklius “raudonosios meš
kos” dvilapius, kuriuose gra
fiškai parodomi ne tik sovie
tų agresijos padariniai Euro
poje, bet ir jo grėsmė kituo
se žemynuose, ypač P. Ameri
koje.

Savaitę prieš šventę Vene
zuelos spauda išspausdino vi
są eilę straipsnių Lietuvos ir 
Baltijos valstybių klausimu: 
prezidento Reagano pareiški
mą Jungtinių Tautų valsty
bėms, kuris buvo įteiktas per

tų kraštų delegacijas ir kuris 
liečia Baltijos valstybių lais
vą apsisprendimą; Europos 
parlamento rezoliuciją, kurio
je siūloma Baltijos valstybių 
klausimą svarstyti Jungtinė
se Tautose, kunigų Svarinsko 
ir Tamkevičiaus pareiškimus 
ir kt.

Lietuviai daugiau veikia ...
Sukakties proga Bendruo

menė ir Lietuvių katalikų mi
sija nutarė Šv. Kazimiero šven
tovei nupirkti ir padovanoti 
garsinę sistemą, kurią inž. An
tanas Baronas, talkinamas 
VLKM tarybos pirmininko inž. 
Antano Šulco, įvedė prieš pat 
Šventojo atlaidus. Ši dovana 
atkreipė Maracay vyskupo Fe
liciano Gonzalez dėmesį: “Lie
tuviai daugiau veikia, negu 
kalba” — pastebėjo jis.

Iškilmingose pamaldose ir 
ta proga surengtame jungti
niame Šv. Kazimiero — Vasa
rio 16 minėjime dalyvavo lat
vių atstovė ir lenkų delega
cija, jų tarpe Bendruomenės 
ir “Solidarumo” komiteto pir
mininkai. Labiausiai betgi 
buvo malonu matyti Eleną ir 
Juozą Kojelius, specialiai at
vykusius iš Los Angeles. Žur
nalistas Juozas Kojelis sakė 
buvęs labai maloniai nustebin
tas San Casimiro tikinčiųjų. 
Jo nuomone, “sankazimierie- 
čiai garbina šventąjį Kazimie-

rą gal net didesniu pamaldu
mu už pačius lietuvius. Tai 
daro nepaprastą įspūdį”.

Dėl silpnos sveikatos šv. Ka
zimiero atlaiduose negalėjo 
dalyvauti ilgametis Lietuvių 
katalikų misijos vadovas sa
lezietis kun. A. Perkumas. Jis 
pinigine auka ir darbu prisi
dėjo prie šventės pasisekimo: 
parūpino Šventojo relikviją, 
atidavė likusias San Casimi
ro knygeles pamaldų daly
viams (kum Perkumas finan
savo šios knygelės išleidimą), 
parūpino šv. Kazimiero pa
veikslėlius ir pakvietė kardi
nolo pavaduotoją dalyvauti 
iškilmėse.

Gražus ir organizuotas lie
tuvių pasirodymas, o taip pat 
masinis miestelio ir apylin
kės gyventojų įsijungimas į at
laidus pasiekė savo tikslą. Da
bartinis parapijos klebonas 
kolumbietis Luis Emilio Cha- 
verra pareiškė, jog šioji šven
tė naujai prikėlė parapiją, 
kuri vien per paskutiniuosius 
metus turėjo net tris kunigų 
pakeitimus, kurie neigiamai 
veikė tikinčiuosius.

Jaunasis klebonas nepagai
lėjo darbo parapijai atgaivin
ti; daugiausia betgi ją atgai
vino šv. Kazimiero oktava, su
kakties pamaldos ir aktyvus 
lietuvių dalyvavimas.

Vasario 16 minėjimo aprašy
mas sekančiame “TŽ” nr.

Bendruomenės pranešimai
Tautinių šokių šventė

Būkime Septintosios tautinių 
šokių šventės mecenatais! Pa
aukoję bent $25.00 bus skelbia
mi šventės leidinyje. Paaukoję 
$500.00 gaus po du bilietus į 
šventę, priėmimą ir balių. Pa
aukoję $300.00 gaus du bilietus 
į šventę ir priėmimą. Rėmėjai, 
paaukoję bent $200.00, gaus du 
bilietus į šventę. Visi, paauko
ję $15.00 ar daugiau, gaus iš KLB 
valdybos mokestinių nuolaidų 
kvitus. Norint patekti į šven
tės leidinį, aukos turi būti gau
tos ne vėliau gegužės 12 d. šiuo 
adresu: KLB valdyba, 1011 Colle
ge St, Toronto, Ont. M6H 1A8; 
arba: J. Krištolaitis, Box 446, 
Waterdown, Ont. LOR 2H0.

Šventei remti komitetas Kanadoje
Aukos bendruomenės veiklai
Gautos apylinkių aukos KLB 

veiklai Vasario 16-tos proga iš 
Winnipego: $25.00 — Mykolas Ja
nuška, Vincas Januška; iš St. 
Catharines: $2.00 — M. Statke- 
vičius; $5.00 — V. Satkus, A. Pa- 
numis, J. Skeivelas, J. Grigas, 
Pr. Meškauskas, A. Kuraitis, Ka

raliūnai; $10.00 — P. Baronas, 
J. Žemaitis, J. Tauteras, J. Gu- 
dinskas, S. Šetkus, S. Gudaitis, 
P. Šukys, Vyt. Zubas, J. Dervai- 
tis, St. Janušonis, O. Jusienė, 
J. Vyšniauskas, P. Balsas; $15.00
— A. Šetikas; $20.00:— N. Zaliz- 
nak, J. Alonderis, Pr. Gabrėnas, 
A. Staugaitis, J. Kalainis; $25.00
— kun. J. K. Butkus; $50.00—Juo
zas Girevičius.

Iš Otavos apylinkės: $5.00 — K. 
Povilonis, J. Juraitis, J. Buivy
das, P. Ancevičienė; $10.00 — G. 
Mitalas, VZVZ, R. Vilbikaitis, A. 
Tamulevičiūtė, R. Taaffe, V. Ra- 
džius, G. Procuta, J. Morkūnas, 
V. Kongelis, A. Jurkus, P. Jur
gutis, E. Brikis, J. Augaitis; $15.00
— dr. M. Ramūnienė, A. Danaitis, 
V. Trečiokas; $20.00 — A. Paške
vičius, K. Gudžiūnas, K. Čeputis, 
S. Bilevičienė; $25.00 — K Dau
nienė, kun. V. Skilandžitinas; 
$75.00 — J. V. Danys; $100.00 — 
P. Regina.

Iš Etobicoke: $10.00 — J. Pužas. 
Iš Toronto: $15.00 — O. Gailiū- 
naitė; $50.00 — V. Skrebutėnas; 
$20.00 — A. Basalykas.

J. Krištolaitis,
KLB iždininkas

Arūnas Kaminskas, 
dirigentas

Darrel Rowader, 
Faustas

Anita Pakalniškytė.
Margarita

Algirdas Brazis. 
Valentinas

Aldona Stempužienė. 
Morta

Gounod opera

FA U STA 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.

Christian Smith, 
režisierius

Violeta Karosaitė, 
choreografija

Jonas Vaznelis, 
Mefistofelis

Margarita Momkienė, 
Siebelis

C r



Draudžiamosios lietuvių spaudos parodoje Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose 1984.III.31, kur čikagietis
BR. KVIKLYS buvo išdėstęs istorinius rodinius Nuotr. St. Dabkaus

Karolio Milkovaičio eilėraščiai

Lietuvos šventovės skaidrėse
Draudžiamosios spaudos paroda Toronte ir leidinio 

“Lietuvos bažnyčios” sutiktuvės

K. BARĖNAS

Kartais imame ir susirau
kiame ar net burbėti pradeda
me, kai į rankas patenka lie
tuvio parašyta ne kažin kokio 
lygio knyga. Tačiau prof. dr. 
Jonas Grinius savo “Veidai ir 
problemos” II tomą yra baigęs 
tokiu atlaidumą reiškiančiu 
sakiniu: “... visi lietuviškai 
rašantieji svečiose šalyse yra 
sveikintini, nes tai liudija jų 
veiklią dvasią”. Rodos, kad to 
idealaus lietuviško rašto bran
ginimo neneigia ir Kęstutis 
Keblys straipsnyje “Golfas, 
Kairys ir literatūra” (“Drau
gas”, 1984.1.21), tačiau rašan
tiems apie knygas jis siūlo pri
silaikyti gradacijos, kaip esą 
golfe: “Golfininkai suskirstyti 
į klases, ir niekas nė nesap
nuotų vertinti F klasės žaidiką 
A klasei' būdingais standar
tais. Tuo tarpu mūsų recenzi
jose šnekama tarsi visi litera
tūros žaidikai priklausytų A 
klasei”.

Šitie abiejų kritikų pasisaky
mai labai pravartus, kai ryžtie- 
si pakalbėti apie šiemet Čika
goje poezijos mėgėjų būrelio 
išleistą Karolio Milkovaičio 
pirmąją eilėraščių knygą “Sau
lėtekių upės” (viršelis Jono 
Paštuko, spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 100 psl., kaina 5 
dol.). Autorius yra žinomas 
visuomenininkas, o ši eilėraš
čių knyga dabar “liudija jo 
veiklią dvasią” ir kitoje, bū
tent, rašto, srityje. Pagal įsi
galėjusią madą bus ar jau bu
vo surengtos knygos sutiktu
vės. Ta proga susirinks būriai 
autoriaus bičiulių ir kitų lie
tuvių savo dvasios pajudinti — 
pasiklausyti skaitomų eilėraš
čių ir jų vertinimo. Jeigu kal
bantieji apie šią knygą bus įsi
dėmėję K. Keblio siūlymą, tai, 
žinoma, nesistengs per jėgą iš
kelti į aukštybes, kas šioje kny
goje sudėta.

O sudėta joje gana nemaža: 
net 75 eilėraščiai, kurie sugru
puoti į penketą skyrių. Vienur 
eilėraščiai rašyti daugiau gam
tos motyvais, kitur religiniais, 
patriotiniais ir net lyg ir hu
moristiniais.

Poetai apskritai yra ar turė
tų būti kūrybiškai ambicingi. 
Jeigu ryžaisi pasukti į tą sri
tį, tai norėdamas ne tik pavyti, 
bet gal ir pralenkti kitus ar 
prisistatyti kuo originaliau
siai. Tokia kūrybinė ambicija, 
atrodo, nesvetima ir K. Milko- 
vaičiui, nes eilėraštyje “Purs
lai skambučiais skamba” jis 
skelbia:
Aš negaliu dainuot dainos, ne man 

sukurtos,
Aš nepažįstu takto nuovylio aidų. 
Bet koks gaivus, koks stebuklingas 

sielos burtas,
Sukurti dainą žemišką, skirtingą 

nuo kitą.

B. VYTIENĖ

Velykos
Šiandien Kristus prisikėlė, 
prisikeik, širdie ir tu!
Skamba džiaugsmas mūsų 

žemėj
su pavasariu kartu . . .
Tiems, kur klydo — vėl atleista 
ir mažiem, ir dideliem.
Šviesa, meilė visur sklinda 
ir laisviem, ir pavergtiem.
Su pavasariu ir saule, 
su pirmais švelniais žiedais 
grįžta džiaugsmas į pasaulį 
su velykiniais varpais!

Toliau sakydamasis, kad 
“girių posmus vėjo fugomis 
posmuoju/ Gaidžiais brendu 
aušron saulutės pasiimt./ Gels
va nastrucija rasos taku giliuo
ju/ Atbridus gundo Dievo me
ną išpažint”, suminėdamas dar 
upokšnyje skambančius skam
bučius, saulės šilko kaspinus, 
žiogo dviskiemenį jambą ir sie
lą sklidinai tvindančius mei
lės žodžius, — keturposmį eilė
raštį baigia pakartodamas pra
dines keturias eilutes. Reikia 
manyti, kad tai mūsų naujojo 
poeto programinis pasisaky
mas. Tasai, sakyčiau, papras
tybes ir nepaprastybes maišąs 
ypatingas stilius išlaikytas 
per visą rinkinį, ir už jo skai
tytojas užkliūva. y

Turėjome nemaža poetų, ku
rie paprasta, lengvai supran
tama kalba reiškė savo įspū
džius ir jausmus. Jie atėjo ir 
nuėjo. Kai kurie šiek tiek ori
ginalesni, tiesa, buvo įamžinti 
antologijose ir literatūros is
torijose. Bet K. Milkovaitis 
nėra iš tų paprastųjų, primity
viųjų. Jis stengiasi būti moder
nesnis už kokius nors Ksaverą 
Vanagėlį, Matą Grigonį ar 'de
šimtis kitų, tačiau manytume, 
kad čia bus nemaža jo klaida. 
Kas gi pajėgs suprasti tą jo iš
sireiškimą “Aš nepažįstu takto 
nuovylio aidų” ar pripažins, 
kad nors šiek tiek poetiškas 
įvaizdis yra gal labiau laikraš
tininkams tinkamas pasaky
mas “skirtingą nuo, kitų”? Gal
vos, rodos, nėra ko per daug 
sukti, kad suprastume tuos pos- 
mavimus vėjo fugomis ar dvi
skiemenį žiogo jambą, bet bri- 
dimas gaidžiais tokiame iškil
mingumo siekiančiame eilė
raštyje, bent man, truputį juo
kingas. Lyg kokioj pasakoj: 
pasikinkai gaidžius ir važiuo
ji sau į erdves saulutės pasi
imti ... Čia truputį ir pajudini 
savo makaulę ir pradedi spė
lioti, ar tai kartais nereiškia, 
kad išbrendi, kai gaidžių gie
dojimas jau pranašauja rytą? 
Jeigu taip, tai tada sakytume, 
kad poetas pradeda nepriimti
nai tvarkyti lietuvių kalbą.

Yra rinkinyje ne tik atskirų 
posmų, bet ir ištisų eilėraš
čių, kurie skamba be jokių 
kliuvinių ir mįslingų išsireiš
kimų:
Parašyk man, Sesute, laiškelį, 
Parašyk, koks šį rytą dangus. 
Ar važiuoji mišioms į miestelį? 
Ar keliukas dar vis toks dulkus?

Montrealio lietuvaičių choras “Pavasaris" trejų metų sukakties koncerte 1984.III.3. Prie pianino — muzikė 
MADELEINE ROCH. Muzikinė choro vadovė — sol. G. ČAPKAUSKIENĖ Nuotr. J. V. Danio

Arba eilėraščio “Vasaros 
naktį” pradžia, kurio ritmas 
toks maironiškas, kaip ir di
džiojo meistro, net ir su pana
šiomis žvaigždėmis:
Rėžia ausį tyla. Vien tik žvaigždės 

danguj,
O mėnuo — tartum įsimylėjęs . . . 
Per marias, per miškus debesys 

pakeliui —
Ant sparnų plaukia vasaros vėjas.

Tačiau į tą paprastumą toli
mesniuose posmuose čia įsi
brauna tokie išsireiškimai, 
kaip “Sudrebėjo nakties pan
teonai”, “Nusispiovęs ugnim, 
nusikeikė dangus”, “Plakė 
žlugtą lietus kultuvėm Pane
riuos”. Pradžia maironiška, o 
toliau — primaišyta, kas, ro
dos, galėję būtų tikti keturvė- 
jininkams ar kam.

Ta mišri K. Milkovaičio poe
tika gal ir bus didžioji.jo pir
mojo rinkinio bėda, tie šen ir 
ten kaišiojami visokie “amazo
nės rūbo rifai”, “viesulo siau
bingo avangardo šūviai”, 
“paukštės keistaplaukės”, 
“nakties epopėjos gyliai”, “veš
lus vynuogynas gimty” ar “Ran
du vėliau aš savo laimės pe
lenus ' Švento Jono vabalėlio 
susideginime”, “kai tavo šir
dį savon įmečiau” ir kiti pa
našūs.

Jo eilėraščiai beveik visi 
rimuoti. Kartais tie rimai, tie
sa, graudžiai sušlubuoja ar 
skurdūs būna (altoriaus-Lozo- 
riaus, pasiimt-išpažint, debe- 
sų-keliu, žydruma-palša, nak- 
tys-jas, kaina-tauta .. .).

Kokių laimėjimų gali pa
siekti K. Milkovaitis, jeigu 
nepasitenkins ta viena knyga 
ir toliau rašys, rodydamas sa
vo “veiklią dvasią”? Jei rašys, 
turėtų susirasti savo origina
lų stilių — pasirinkti arba pa
prastumą, arba madingą išpūs
tą poetiką, taip pat ir eiliavi
mą labiau sudrausminti, rimų 
išradingesnių pasijieškoti. 
Poetu save juk jis laiko, nes 
eilėraštyje “Tu praėjai” į Vieš
patį kreipiasi tokiu prašymu:
Nebenueik rūstus poeto 

neišgirdęs.
Poezijos skaitytojai, ypač 

įpratę į meistrų kūrinius, taip 
pat norėtų, kad sekantis rinki
nys, jei toks būtų, tobulesnis 
pasirodytų ir teiktų daugiau 
pasigėrėjimo ne tik tiems poe
zijos mėgėjams, kurie pager
bė poetą, išleisdami šią jo kny
gą, bet ir visiems, net ir dau
giau išlepintiems.

Judrus ir ryškesnio kultū
rinio atspalvio savaitgalis (ko
vo 31 — balandžio 1) Toronto 
Prisikėlimo patalpose vakaro
nės ir parodos lankytojus ati
traukė nuo įprastinio gyveni
mo, kuriame visada “nieko 
naujo”. Bronius Kviklys, au
torius 4 tomų “Mūsų Lietuva”, 
13 metų dirbęs “Draugo” re
dakcijoje, įpusėjęs savo seri
jinį šešių tomų veikalą “Lie
tuvos bažnyčios” su savo drau
džiamosios spaudos paroda, 
su skaidrėm, knygų aptarimu 
išjudino ir abi dienas sutelkė 
Toronto bei kitų vietovių ga
na gausius lankytojus. Susido
mėjimas parodė, kad rimtes
nio pobūdžio kultūriniai ren
giniai yra laukiami ir pagrįs
tai vertinami. Tai geras ženk
las tiems, kurie savo veiklos 
planuose stengiasi įterpti pa
našių renginių. Šį kartą Prisi
kėlimo parapijos visuomeni
nės veiklos sekcija, vadovau
jama Vytauto Biretos, padarė 
gražią pradžią, kazimierinių 
metų pirmam ketvirčiui pasi
baigus.

Pirmoji renginio dalis — 
draudžiamosios spaudos paro
dos atidarymas, išreikštas Č. 
Senkevičiaus simboliškomis 
mintimis apie spaudos reikš
mę ir jėgą. Šiek tiek svečiams 
susipažinus su išdėstytais ir 
sukabintais rodiniais, perei
ta į didžiąją salę, kurioje kun. 
dr. P. Gaida trumpai apibūdi
no renginio autorių Br. Kviklį 
bei jo darbus ir ilgiau susto
jo prie knygų “Lietuvos bažny
čios”. Linkėjo autoriui tęsti 
tą monumentalinės vertės seri
jinį darbą, sutelkti medžiagą 
ir išleisti atskirais tomais kny
gas ir apie nekatalikų šven
toves Lietuvoje bei išeivijo
je. Be to, kun. Pr. Gaida pami
nėjo, kad išeivija neturi pla
tesnio masto etnografinio-kul- 
tūrinio muziejaus,, kur vertin
gieji rodiniai galėtų būti sau
gomi ateičiai ir kur rastų glo
bą privatūs rinkiniai. Atsiliep-

“Pavasaris” po trijų pavasarių
J. V, DANYS

Prieš trejus metus įvyko pir
mas didelis Montrealio mergai
čių choro “Pavasaris” koncer
tas ir krikštynos, nors choras, 
vadovaujamas seselės Teresės, 
mokėsi ir veikė jau prieš tai 
beveik metus. 1984.III.3 kon
certas buvo lyg trejų metų veik
los šventė. Tiesa, tai buvo ir 
Užgavėnių — kaukių balius, to
dėl prie koncerto programos 
buvo pridėta pasakojimai apie 
Užgavėnių papročius, spėlio
jimus ir tradicijas, kurias api
būdino choro dalyvės Daiva Pie- 
čaitytė ir Teresė Keršytė.

Koncerto programoje choras 
atliko lietuvių autorių ir kom
pozitorių dainas “Kaukių ba
liaus daina” (žodžiai ir muzika 
Onos Metrikienės), “Oi, gražios 
mūs dienelės” (ž. D. Augienės, 
muz. V. Viltenio), “Žiema” (ž. P. 
Lemberto, muz. G. Gudauskie
nės), “Tyli naktis” (ž. K. Jonai- 
čio-Žilvičio, muz. J. Stankūno) 
ir devynių liaudies dainų pynę: 
“Saulė siuvo marškinaičius”, 
“Vilkas grikius sėjo”, “Vijo liz
dą pelėda”, “Čip čipo”, “Juoda 
kuosa”, “Pasėjau dobilą”, “Per 
šilelį jojau”, “Tui, tui, tui, obe
lėle” ir “Oi, tu, rugeli”.

Specialus dalykas buvo G. 
Rossini “Kačių duetas”. Į dvi 
grupes pasidalinusioms choris
tėms reikėjo žinoti tik vieną žo
dį “Miau, miau ...” Bet muziki- 

damas į šią užuominą, Br. Kvik
lys pareiškė: “Pastatykite To
ronte tokius namus, o aš per- 
leisiu savo rinkinius”. Jis taip 
pat pasidžiaugė torontiečių 
organizuotumu, papasakojo 
apie medžiagos rinkimo sunku
mus ir galimybes, nusiskundė 
kai kurių tautiečių šaltumu 
jo darbams ir pabrėžė pagrin
dinę užsimoto darbo kliūtį — 
lėšų stoką. Alg. Nausėdui tal
kinant, buvo rodomos ir Br. 
Kviklio aiškinamos skaidrės 
apie Lietuvos ir Gudijos šven
toves bei kitus istorinės reikš
mės paminklus. Vakaronėje 
dalyvavo arti 200 žmonių.

Rytojaus dieną, sekmadie
nį, parodos lankytojų buvo la
bai daug. Labiau besidomin
tieji lankymui paskyrė ištisas 
valandas — stoviniavo, skaitė, 
prašė paaiškinimų. Kai kurie 
lankytojai autoriui padovano
jo senų fotografijų, dokumen
tų, ženklų. Nemažai užsiprenu
meravo “Lietuvos bažnyčios” 
visus ar trūkstamus tomus, 
kiti paliko stambesnių aukų. 
Paroda besidominčiam jauni
mui autorius leido kai kurias 
knygeles perkopijuoti.

Maironio mokyklos mokiniai 
parodą aplankė šeštadienį. 
Autorius liko sužavėtas mo
kinių drausme ir domesiu, 
ypač senienom, kurių centre 
— 1812 m. lietuvio kario ke
purė.

Autorius Br. Kviklys po pa
rodos uždarymo Toronte dar 
paviešėjo tris dienas, aplan
kė gen. Lietuvos konsulą dr. 
J. Žmuidziną, “Tėviškės žibu
rius”, Anapilio sodybą, “Vil
niaus” rūmus, E. Jankutę, tu
rėjo įdomių pokalbių priva
čiuose rateliuose ir balandžio 
5 d. grįžo į Čikagą tęsti savo 
didelių darbų.

Toronte jis pardavė apie 40 
egz. veikalo “Lietuvos bažny
čios” ir gavo visą eilę užsaky
mų. Be to, ir anksčiau daug kas 
jau buvo tą leidinį įsigiję per 
vietinius spaudos kioskus. Č.S.

nis dialogas turi daug muzikos 
variacijų ir yra labai gyvas. Sa
koma Rossini išsireiškęs, kad 
moterys dainininkės yra pana
šios į kates, todėl ir sukūrė šį 
duetą . . . Duetas reikalavo iš 
chorisčių ne tik operetės tipo 
dainavimo, bet ir judesio ir in
scenizavimo. Visa tai jos labai 
gerai atliko, ir publikai (moterų 
buvo nemažiau kaip vyrų) taip 
patiko, kad iššaukė chorą pakar
tojimui.

Lietuviškų dainų atlikimas 
irgi buvo geras, drausmingas, 
išlygintas. Penkiolikos mergai
čių sutartinis žodžių ištarimas 
buvo aiškus, taisyklingas ir bal
singas. Antros ir trečios kartos 
lietuvaitėms teko gerokai pa
dirbėti.

Jau pusantrų metų chorą sėk
mingai moko sol. Gina Čapkaus- 
kienė. Jos paruoštame koncerte 
dainuota tik dalis visai naujai 
paruošto repertuaro, kuriame 
yra ir religinio pobūdžio daly
kų, skirtų šv. Kazimiero metams. 
“Pavasaris” po trejų gyvavimo 
pavasarių muzikiniu požiūriu 
sustiprėjo ir vis siekia aukštes
nio lygio dainavimo. Nors cho
ristės jaunos, choras nedidelis, 
bet įstengia apsieiti be mikro
fonų, tuo išlaikydamos gryną 
muzikinį toną.

Mūsų chorai gyvena nelengvas 
dienas: trūksta muzikų-vadovų, 
trūksta choristų, ypač pasiryžu
sių ištesėti ilgesnius metus. 
Tie sunkumai reiškiasi ir Mont- 
realyje. Yra du parapijos cho
rai: Šv. Kazimiero — per 60 metų 
amžiaus, Aušros Vartų parapi
jos — 30. Yra ir vyrų oktetas, bet 
nė vienas jų nenuvažiavo į VI 
JAV ir Kanados dainų šventę 
1983 m. Čikagoje. Likus “Pavasa
riui” vienam, teko organizuoti 
lėšas kelionei. Įvykdė net “eity
nes”, kur choristės vadovauja
mos dirigentės sol. G. Čapkaus- 
kienės ir J. Baltuonienės, žygia
vo nemažai kilometrų, už ku
riuos rėmėjai aukojo pinigus.

Jaunų moksleivių chorai turi 
kasmetinę kaitos problemą, kai 
mokslo metams pasibaigus daž
nai atkrinta ir kai kurie choris
tai. Taip pat ir mūsų jaunimo 
prieauglis mažėja. Todėl džiau
giantis “Pavasario” pažanga, 
reikia jam ir kitiems panašiems 
dainos vienetams linkėti ne tik 
sėkmės bet ir ištvermės.

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

J. ERETAS
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<1 KLIITŪKIIMEJE VEIKLOJE
Niujorkietis dail. Vladas Žilius 

su šešiais savo serijos “Juodieji 
koralai” paveikslais dalyvavo pa
rodoje, kuri kovo 12-26 d.d. buvo 
surengta Niujorke, “Artistic Ex
pressions” galerijoje.

Vytės Nemunėlio (Bernardo 
Brazdžionio) poezijos rinktinė 
vaikams “Mažųjų dienos” jau 
atspausdinta Tėvų pranciškonų 
spaustuvėje Brukline, N. Y. Kny
ga brošiūruojama ir netrukus bus 
pasiųsta ją leidžiantiems ateiti
ninkams sendraugiams Los Ange
les mieste. Leidėjai nori, kad 
vaizdingi ir lengvai skaitomi B. 
Brazdžionio eilėraščiai pasiektų 
lietuviškąsias mokyklas bei vaikų 
turinčias lietuvių šeimas.

Penkių jaunų dailininkių paro
dos atidarymui buvo skirta kovo 
11 d. popietė Ateitininkų namuo
se Lemonte, III., JAV. Su įvai
riais kūriniais parodoje dalyvavo 
— Daina Žemliauskaitė-Juozevi- 
čienė, Daiva Karužaitė-Gogola, 
Jonė Karužaitė, Rūta Končiūtė 
ir Kristina Kotovaitė. Popietės 
dalyvius su jomis supažindino J. 
Švabaitė-Gylienė, apibūdindama 
jų nueitą kelią meno srityje. Pla
tesnę jaunųjų dailininkių darbų 
apžvalgą pateikė Viktorija Kašu- 
baitė-Matranga, baigusi meno ir 
architektūros studijas, meno klau
simais rašanti lietuvių spaudoje. 
Kelis savo eilėraščius skaitė D. 
Karužaitė-Gogola, ruošianti poe
zijos rinkinį.

Čikagos “Dainavos” ansamb
lis savo vadovo a. a. Stepo Sodei
kos 20 metų mirties sukaktį pa
minėjo kovo 11 d. Velionis buvo 
dainininkas, chorų organizato
rius bei vadovas ir taipgi kompo
zitorius. 1945 m. su G. Velička 
Bamberge, V. Vokietijoje, suor
ganizavo tautinį ansamblį, kuris 
1949 m. susijungė su Hanau sto
vykloje Br. Jonušo įsteigtu choru 
“Dainava”. Vadovybę perėmė S. 
Sodeika. “Dainavos” ansamblis 
buvo atgaivintas Čikagoje 1951 
m. Su juo S. Sodeika tęsė Hanau 
pradėtą darbą. Su rež. G. Velič
ka vėl buvo atnaujintas V. Vo
kietijoje jų paruoštas spektaklis 
“Nemunas žydi”. “Dainavos” re
pertuarą papildė “Šienapjūtė”, 
“Vestuvės bę piršlybų", "Išei
viai”, “Prie ežero” bei kiti kūri
niai. Velionies mirties dvidešimt
mečio minėjimas pradėtas kun. J. 
Borevičiaus, SJ, atlaikytomis Mi- 
šiomis ir pasakytu pamokslu Tė
vų jėzuitų koplyčioje. Akademi
nė dalis įvyko Jaunimo centro sa
lėje. Apie velionies gyvenimą ir 
veiklą kalbėjo P. Gaučys, buvo 
rodomos nuotraukų skaidrės, su
sietos su velioniu. Jas aiškino B. 
Sodcikaitė-Skorubskienė. ' Kon
certinę programą atliko sol. J. 
Vaznelis, buvusi S. Sodeikos mo
kinė sol. D. Stankaitytė, rage
liais grojusi trijulė — L. Bichne- 
vičius, V. Vaitkevičius ir B. Pakš
tas. Koncertinę dalį užbaigė “Dai
navos” ansamblis, diriguojamas 
A. Gaižiūnienės.

Melburno lietuviai Australijoje 
vasario 19 d. susipažino su ten gy
venančios ir kuriančios Lidijos 
Šimkutės-Pocienės antrąja poezi
jos knyga “Prisiminimų gintarai”. 
Apie jos gyvenimą ir kūrybą kal
bėjo A. Staugaitis, primindamas, 
kad lietuvių spaudoje poetė reiš
kiasi jau nuo 1975 m. L. Šimku- 
tei-Pocienei paskaičius keletą ei
lėraščių iš “Prisiminimų inkarų”, 
platesnį naujosios knygos aptari
mą pateikė J. Grigaitienė. Pasak 
jos, jaunosios mūsų poetų kartos 
koncentruojasi į vidinį savo pa
saulį, palikdamos nuošalyje pat
riotizmo temas. L. Šimkutės-Po
cienės poezijoje atsispindi ilge
sio, meilės, gyvenimo trapumo, 
nusivylimo ir lūkesčio jausmai. 
Kiekvieną J. Grigaitienės api
būdinimą D. Antanaitienė iliust
ravo konkrečiais L. Šimkutės-Po
cienės eilėraščių posmais. Aptar- 
ties užbaigai pati autorė ir D. Anta
naitienė perskaitė paskutinį “Pri
siminimų gintarų” skyrelį “Atsu
kau laikrodį”. Knygos sutiktuvė
se dalyvavo vyresniosios kartos 
atstovai ir poetės amžininkai, 
beveik lygiomis pasiskirstę. Dis
kusijose iškilo nuomonių nevie
nodumas. Vienas klausytojas nusi
skundė, kad jis tokios poezijos 
negali suprasti. Kita klausytoja 
pareiškė, kad L. Šimkutės-Pocie
nės poezija iš tikrųjų vyrams gali 
būti nesuprantama, nes ji yra mo
teriška. Tokias išvadas paneigė 
dail. A. Vaičaitis, poeziją paly
gindamas su daile ir muzika. Esą 
visose meno srityse dabar nuo 
realizmo ir konkretaus vaizdo 
krypstama prie abstrakto, vidinės 
būsenos atspindžio. Į tokio meno 
smapratą žiūrovas arba klausyto
jas turi įjungti ir dalį savo širdies.

Liaudies menininkų darbų pa
rodos jau dešimt metų rengiamos 
Pakruojo rajone. Šiemetinėje da
lyvavo 16 menininkų su 77 kūri
niais. Lankytojai domėjosi pynė
jos Ramutės Korsakaitės darbais, 
Rimvydo Šimkevičiaus skulptū
romis, audėjos Kazimieros Ado
maitytės, auksakalio Jono Žibū- 
do, mezgėjų Onos Gasiūnienės, 
Stefos Danauskienės ir kitų kū
ryba.

Juozas Lygutas, dirbantis vyr. 
dėstytoju Šiaulių K. Preikšo peda
goginio instituto muzikos kated
roje, didelį dėmesį skiria vaikams, 
jiems kurdamas daineles. Šiuo me
tu, paskatintas docento Eduardo 
Balčyčio, jis kuria operą vaikams 
dainelės “Du gaideliai” motyvais. 
Pats planuoja paruošti jos spek
taklius, pasikvietęs apie 20 dai
nininkų, sudaręs nedidelį orkest
rėlį.

Šiaulių dramos teatras žiūrovus 
pakvietė į ketvirtąją šio sezono 
premjerą, kuriai buvo pasirink
ta A. Gelmano pjesė “Suolelis”. 
Spektaklį režisavo Rygos jauni
mo teatro rež. V. Brikmanis, sce
novaizdžius sukūrė latvė dail. Z. 
Atalė, pagrindinius vaidmenis pa
ruošė aktoriai — O. Dautartaitė 
ir L. Vinciūnas.

Vilniaus operos ir baleto teat
re operų arijų bei duetų koncer
tą surengė solistai — lyrinis sopra
nas 1. Milkevičiūtė ir tenoras G, 
Grigorianas, sąjunginių ir tarp
tautinių konkursų lauretai. Savo 
koncertui jiedu buvo pasirinkę 
klasikines operas, ištraukas iš 
teatro repertuaro spektaklių ir 
klausytojams dar negirdėtų kū
rinių. Populiariosioms operoms 
atstovavo G. Verdi “Rigoletto”, 
“Traviata”, Ch. Gounod “Romeo 
ir Džiuljeta”, G. Bizet “Carmen”. 
Akompanavo pianistai G. Ručytė 
ir R. Biveinis.

Penktasis Balio Dvariono jau
nųjų pianistų konkursas jo vardo 
muzikos mokykloje Vilniuje, skir
tas velionies gimimo 80 metų su
kakčiai, susilaukė apie 140 daly
vių iš vaikų muzikos mokyklų ir 
meno mokyklų. Konkursan įsi
jungė ne tik Lietuvos, bet ir Lat
vijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, 
Gudijos, Moldavijos bei kitų res
publikų atstovai. Vertintojų ko
misija dėl didelio laureatų skai
čiaus nutarė neskirstyti' įprasti
nių I-III vietų. Specialiais prizais 
už geriausią B. Dvariono kūrinio 
atlikimą apdovanoti: A. Abolas iš 
Rygos, E. Baranauskaitė ir J. Ko
rys, abu vilniečiai. Maskvinės 
kompozitorių sąjungos įsteigti 
prizai daugiausia vilčių teikian
tiems pianistams buvo paskirti 
Lietuvos atstovams — S. Kežytei 
iš Klaipėdos, A. Juodėnaitei iš 
Utenos ir D. Račiui iš Vilniaus. 
Jauniausio konkurso dalyvio pri
zą Utenon išsivežė vaikų muzi
kos mokyklos pirmoke L. Mame- 
niškytė.

Sol. Antanas Šabaniauskas, lie
tuviškosios estrados pradininku 
laikomas lyrinis tenoras, pernai 
atšventė amžiaus aštuoniasdešimt
metį. Jis yra gimęs Jurbarke 1903 
m. gruodžio 20 d. Ten surengtose 
pagerbtuvėse A. Šabaniauskąsvei
kino gimtojo miesto atstovai. 
Jis pats kalbėjo apie savo vaikys
tę, kelią į estradinės dainos vir
šūnes. Pagerbtuvių dalyviams 
skambėjo sukaktuvininko įdainuo
tų plokštelių įrašai, buvo rodo
mi dokumentinių kino filmų frag
mentai. A. Šabaniauskas keletą 
metų dainavimą studijavo Itali
joje. Grįžęs Lietuvon 1927 m., 
dainavo Kauno operos chore, kar
tais atlikdamas ir nedidelius so
listų vaidmenis. Estradoje pla
čiau pradėjo reikštis 1930 m. kaip 
solistas, Kauno vyrų kvarteto ir 
okteto dalyvis. Tiems pagarsėju
siems ansambliams vadovavo 1983 
m. Klivlande miręs muz. Alfon
sas Mikulskis. Prieškariniais me
tais A. Šdbaniauskas Kaune, Ko
penhagoje ir Londone įrašė apie 
30 plokštelių, į kurias buvo įtrauk
tos šlageriais vadinamos populia
rios įvairių kompozitorių dainos. 
Dar prieš karą A. Šabaniauskas 
aplankė beveik visus Lietuvos 
miestus ir didesnius miestelius, 
bendradarbiaudamas su akordeo
nistu Povilu Četkausku, “Links
mųjų brolių” grupe. Jis taipgi 
dainuodavo Kauno radiofone, ne
nutraukdamas darbo operoje. Po-> 
karyje A. Šabaniauskas dirbo Vil
niaus filharmonijoje, dalyvau
damas ios estradinių ansamblių 
pasirodymuose, dainavo Vilniaus 
“Dainavos” ir “Šaltinėlio” nakti
niuose restoranuose. Iš aktyvios 
koncertinės veiklos pasitraukė 
ir pensijon išėjo prieš porą metų.

V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
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AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

= 90 dienų termin. indėlius
= 180-185 d. termin. ind. ...

Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius įmetu....
= term, indėlius 2 metų....

Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų....
Trečiadieniais uždaryta = .............J = spec. taup. s-tą..............
Ketvirtadieniais 10-8 = taupomąją s-tą..............
Penktadieniais 10-8 H ^Itų-žekių s-tą 

Šeštadieniais 9-1 = duoda paskolas:
Sekmadieniais 9-12.30 = mortgičius nuo..............

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

8V2% 
83/4% 
9 % 
9’/4% 
91/2% 

10 % 
8 % 
73/4% 
6 %

11’/2%

Torontiškis “Volungės” choras, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS, koncertuoja Ročesteryje šv. 
Kazimiero sukakties iškilmėje Nuotr. V. Staškevičiaus

SM SI’Oli I \S

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: = IMA:

81/2% už 90 dienų term, indėl. 5 už asmenines
83/<% už 6 mėn. term, indėlius 3 tiirtn na°— uz nekilnojamo turto pa-
9 % už 1 m. term, indėlius S skolas (mortgages):
91/4% už 2 m. term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu 
91/2% už 3 m. term, indėlius Z įmetu ....................11 %

10 % už pensijų planą Ę metų.................................. !L ’/
9 % už namų planą = (fixedHrate)
8 % už specialią taup. s-tą ~ 
73/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

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

STEPHAN’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.

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

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

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 M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

★ 
★ 
★

Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * 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. Sąjungą

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

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės bus Toronte balandžio 
28-29 d.d. Programoje — krepši
nis, tinklinis, stalo tenisas, šach
matai ir ledo ritulys.

Krepšinio varžybos bus šiose 
klasėse: vyrų A, vyrų B, jaunių A, 
B ir C; tinklinio: vyrų, moterų, 
jaunių A, mergaičių A, B ir C kla
sėse. Krepšinio ir tinklinio regis
tracijos privalo būti atliktos pas 
Rimvydą Sondą, 158 Howard Park 
Ave., Toronto, Ont. M6R 1V6. Tel. 
(416) 769-0671.

Ledo ritulio pirmenybės bus tik 
vyrų klasėje (amžius neribotas). 
Registruotis pas Rimą Kuliavą, 
297 Kennedy, Toronto, Ont. M6P 
3C4. Tel. (416) 766-2996.

Šachmatų pirmenybės bus tomis 
pačiomis dienomis Toronto Lietu
vių namuose. Pirmenybės bus A ir 
B klasėse, išvedant jaunių ir mo
terų laimėtojus. Bus žaidžiama 
5-kių ratų šveicarų sistema. Re
gistruotis pas Vytautą Genčių, 39 
Clissold Rd., Toronto, Ont. M8Z 
4T6. Tel. (416) 239-7524. A klasės 
laimėtojui; teks dr. Algirdo Nasvy- 
čio pereinamoji taurė. 1983 m. 
laimėtojas — dr. Kazys Jakštas iš 
Čikagos.

Stalo teniso varžybos tuo pačiu 
laiku bus Toronto Table Tennis 
Club patalpose, 944 Lawrence Ave. 
West, Toronto, Ont. Programoje: 
vienetai — vyrų, moterų, vyrų sen
jorų (50 m.), jaunių ir mergaičių; 
dvejetai — vyrų, moterų ir miš
rūs; komandinės varžybos — vyrų 
ir moterų. Registruotis pas Joną 
Nešukaitį — 255 Silver Birch Ave., 
Toronto, Ont. M4E 3L6. Tel. (416) 
691-7798. Varžybos visoms kla
sėms prasidės 10 v.r. balandžio 
28 d. ŠALFASS centro valdyba

ŠAUDYMAS LAISVĖS 
OLIMPIADOJE

Laisvės olimpiados dalyviai nu
tarė rengti ir šaudymo varžybas. 
Numatyta įtraukti šaudymą šautu
vais, “trap” ir pistoletais. Varžy
bos bus latvių šaudykloje “Berzai- 
ne” šautuvų ir “trap” — birželio 
23 d., pistoletų — birželio 30 d. Ati
darymo iškilmės numatomos bir
želio 23 d. latvių šaudykloje. Lai
mėtojams paskirtos dovanos, ku
rios bus įteikos “Olympium” pa
talpose Laisvės olimpiados metu. 
Lietuvių šaudymo sekcijos atsto
vai yra J. Usvaltas ir Balys Sa
vickas, 340 Dixon Rd., Apt. 2004, 
Weston, Ont. M9R 1T1. Tel. (416) 
244-2267. Šaudymo sekcija

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
Baltiečių veteranų lyga gegu

žės 19 d. rengia šaudymo pirme
nybes Geneva, Ohio, šaudykloje, 
apie 400 km nuo Toronto.

Bus šaudoma 30 kai. “English 
Mach” šautuvais po 60 šūvių iš 
200 jd. atstumo. Kviečiami daly
vauti visi Kanados ir JAV šau
liai. Laimėtojams baltiečių ir lie

tuvių grupėse paskirtos dovanos. 
Lietuvių koordinatorius šioms pir
menybėms yra Algis Garlauskas, 
20550 Ball Ave., Euclid, Ohio 44123. 
Tel. (216) 486-6987.

LAUNA šaudymo sekcija

VYČIO ŽINIOS
Vytis — Kovas 91:77. Vyčio jau

niai A balandžio pradžioje lankė
si Hamiltone, kur sužaidė drau
giškas rungtynes su Kovo jauniais 
A. Vyčio jauniai išvystė sėkmingą 
žaidimą ir laimėjo rungtynes 14 
tšk. skirtumu. Žaidė: Ažubalis 30, 
Karpis T. 29, Karpis P. 6, Stanu- 
lis R. 16, Blondie 4, Dunderas 6. 
Komandoje ypatingai gerai žaidė 
L. Ažubalis, T. Karpis ir R. Stanu- 
lis.

Krepšininkai North York lygos 
pusbaigmio peržaidimuose įveikė 
Sport Supports komandą 76:64. 
Komandoje žaidė: T. Karpis 10, 
Jebbeson 23, Duliūnas 8, L. Ažu
balis 6, R. Stanulis 4, Pollman 19, 
Klimas 4, Stravinskas 2. Vytie- 
čiai savo grupėje jau laimėjo tre
jas rungtynes ir šioje grupėje pir
mauja.

Mūsų rėmėjams — Kanados lie
tuvių fondui, “Paramos” ir Prisi
kėlimo par. kooperatyvams, nuo
širdžiai dėkojame.

Jaunieji krepšininkai sėkmin
gai žaidžia Toronto mokyklų ko
mandose. R. Stanulis ir L. Ažuba
lis žaidžia St. Michael mokykloje. 
Ten pat jaunių komandoje žaidžia 
A. Šimonis. E. Stanulis žaidžia 
Michael Power jaunių komandoje, 
T. Karpis — Martin Grove ir P. 
Karpis — Burnhamthorpe. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Balandžio 6, 7, 8 d. d. Martin

grove, Westway, Burnhamthorpe 
ir Vincent Massey gimnazijos pa
talpose įvyko krepšinio turny
ras, kurį surengė Molsons Onta
rio Breweries, Adidas, Skyline 
Hotel. Buvo pakviesta ir “Aušros” 
vyrų komanda, kuri laimėjo III 
vietą. Ji nugalėjo “Biter” 95:79 
(47:32). Antras rungtynes laimė
jo prieš “Lennox” 107:94 (51:47). 
Pralaimėjo “Drifters” komandai — 
turnyro nugalėtojai. Molsonas 
tokį turnyrą rengia kasmet ir kvie
čia pajėgiausias krepšinio koman
das. Aušros komandoje žaidė: S. 
Žulys 50, R. Kaknevičius 61, R. 
Underys 13, K. Bartusevičius 8, 
V. Gataveckas 31, A. Valickas 10, 
E. Norkus 3, A. Baziliauskas 25, 
V. Demantavičius 10. K. Š.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

__ „ — linen loppeR 
staltiesės 

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

platininės*, rausvos*.

Topper Linen Supply Limited
54 Junction Road, Toronto, Ontario

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

Ateitininkų žinios
Budėjimo valandos Prisikėli

mo šventovėje: D. penktadienį 
4 v.p.p. — 4.30 v.p.p. jaunučiai ir 
jaunesnieji ateitininkai; 4.30- 
5.00 moksleiviai, 5.00-5.30 studen
tai; D. šeštadienį 8 v.v. — 8.30 sen
draugiai.

Koordinacinis komitetas savo 
posėdyje aptarė metinės šventės 
programą, kandidatų egzaminavi
mą ir kitus ruošos darbus. Šventė 
bus gegužės 26-27 d.d. Numatyta 
suruošti vakaronę šeštadienį. L.U.

Skautų veikla
• Pradėdami sąjungos vadovų- 

vių rinkimus, šiais kazimieriniais 
metais dėkokime Prisikėlusiam 
Vadovui, kuris leidžia mums bu
dėti Šv. Velykų sulaukus. Svei
kiname.

• Vienetai prašomi dalyvauti 
Švč. Sakramento adoracijoje 
jiems skirtu laiku.

• Romuvos stovyklos ūkinių 
reikalų aptarimas — balandžio 30 
d., 7,30 v.v., skautų būkle. Posė
dis programos reikalais šaukia
mas gegužės 7 d. 7.30 v.v., sk. būkle.

• Skautiškas ačiū Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvui, 
paskyrusiam “Šatrijos” tuntui 
$200.

• Vienetų vadijų sąrašai rin
kimų reikalams išsiunčiami iki 
balandžio 21 d. LSS rinkimų pre
zidiumui: v.s. L. Ramanauskas, 
7143 S. Troy St., Chicago, IL 60629, 
USA. Rinkimų dalyviai turi būti 
užsimokėję nario mokestį už pa
skutiniuosius 3 metus. Metinis 
LSS nario mokestis: skautai-tės 
— $3, prityrę skautai-tės — $4, sk.- 
vyčiai, vyr. skautės ir vyr. amžiaus 
sk. — $5, skautininkai-kės — $8, 
nedirbantieji $6, akademikai-kės 
$8 ar $6. Kandidatais į renkamuo
sius vadovybės narius gali būti 
siūlomi LSS nariai bent 21 metų 
amžiaus ir turį bent paskautinin- 
kio-kės laipsnį.

• Skautiškos susitiktuvės “Vil
nius” įvyks gegužės 26—28 d.d. Dai
navoje. Sąskrydžio mokestis $35 
asmeniui; reg. mokestis $10 įskai
tomas į suv. mokestį. Registraci
jos lapus siųsti iki gegužės 12 d. 
ps. J. Orentui, 26808 Simone, Dear
born Hts., MI 48127, tel. (313) 274- 
4136. Programoje — Vilniaus le
gendos, universitetas, teatras, 
Kaziuko mugė, kunigaikščių rū
mai, smagūs žaidimai. Organizuo
ja LSS tautinio auklėjimo sky
rius. Daugiau informacijų teikia 
tuntininkai. Č. S.

Spaustuvės mašinų 
vajus

$100; Prel. Jonas Balkūnas, 
St. Petersburg Beach, Fl.; $75: 
F. Mackevičius, Čikaga, II.; $50: 
J. Palys, Weston, Ont., Marci- 
jonas Juodis, Hamilton, Ont., 
Kostas Lukošius, Toronto, Ont., 
Aldona Biliūnienė, Juno, Fl., 
A. Valavičius, Čikaga, II., J. 
Mockus, Sault Ste. Marie, Ont.; 
$27: EI. K. Gudinskai, Hamil
ton, Ont.; $25: P. Gulbinskas, 
Gulfport, Fl., Petras Malis, 
Georgetown, Ont, Annie Kutis, 
Hamilton, Ont., kun. P. Kairiū- 
nas, Calgary, Alta., V. Kudžma, 
London, Ont., P. Skablauskas, 
Toronto, Ont., Juozas Girėnas, 
Islington, Ont; $20: B. Grinius, 
Hamilton, Ont., S. Povilenskis, 
Toronto, Ont.; $17: S. Barančiu- 
kas, Toronto, Ont., V. Marcin
kevičius, Toronto, Ont.; $15: 
Elena MacNamara, Montreal, P. 
Q.; $12: A. Pauliukas, Hamil
ton, Ont., Ig. Girdzevičius, Sault 
Ste. Marie, Ont.; $10: Jonas Ba
ronaitis, Toronto, Ont., K. Bal
čiūnas, Samia, Ont, kun. V. 
Katarskis, Dayton, Ohio, Leo 
Narkevičius, Mt. Brydges, Ont.; 
$8: Stasys Dačkus, Toronto, 
Ont; $7: Jurgis Kriaučeliūnas, 
Sudbury, Ont

Nuoširdi padėka visiems lie
tuviškosios spaudos rėmėjams.

• Kas neskaito lietuviškos spau
dos, bėga ir nuo Lietuvos

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LePAGE

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiullenei

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.

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 
k * 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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

Zlllcfatn Simpson’s, 176 Yonge St.,
/nilOICllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus



IS TORONTO
Velykos pasaulyje. Š. m. ba

landžio 15 d. Kanados etninio 
meno tarybos iniciatyva buvo 
suruoštos Toronto miesto rotu
šėje įvairių tautų “Velykos 
pasaulyje”. Dalyvavo 19 gru
pių su velykiniais stalais.

Jų tarpe — ir Lietuvių tauto
dailės instituto Toronto sky
riaus. Lietuviškus rūdinius 
stebėjo daug lankytojų. Ant 
stalų, užklotų gražiomis tau
tinėmis staltiesėmis ir plačio
mis juostomis, buvo daug ke
pinių: ežiukų, auselių, beržo 
šaka, grybai, kelios pintinės 
su margučiais, želmenys, gė
lės. Už stalų matėsi 16 tauti
nių lėlių, rankšluosčiai, go
belenai. Prie vieno stalo L. 
Nakrošienė margino vašku ve
lykaičius. Už stalų tautiniais 
drabužiais pasipuošusios sto
vėjo rengėjos: pirm. A. Vai- 
tonienė, G. Baltaduonienė, B. 
Čepaitienė, H. Lasienė, Ire
na Normantaitė, Irena Pošku- 
tė, O. Taseckienė, Al. Zande- 
rienė. Joms pagelbėjo J. La
sys ir VI. Nakrošius. 2 v.p.p. 
miesto burmistras Eggletonas 
su. palydovais visus pasveiki
no, pasidžiaugė visų tautų gra
žiu pasirodymu. Po to kai ku
rios grupės visus palinksmino 
muzika. V.M.

Lietuvių informacijos cent
ras ir Religinės Lietuvos šal
pos įstaiga Niujorke jieško stu
dento, norinčio dirbti joje šią 
vasarą (8 savaites). Bus parū
pintas kambarys ir $1000 sti
pendija. Iš kandidato reika
laujama gero lietuvių ir anglų 
kalbos mokėjimo, bent 18 me
tų amžiaus ir mokėjimo vairuo
ti automobilį. Prašymus su bio
grafiniais duomenimis siųsti 
iki š. m. gegužės 25 d.: Lithua
nian Catholic Religious Aid, 
351 Highland Blvd., New York, 
N.Y. 11207, USA. Tel. (212) 647- 
2434.

Dienraštis “The Sunday Sun” 
skelbia sąrašus sąžinės kali
nių, laikomų Sov. Sąjungos ka
lėjimuose ir lageriuose. Ba
landžio 8 ir 15 d. laidose bu
vo paskelbtos šios lietuvių pa
vedės: Edita^ ABrutienė, Jad
vyga Kaušienė, Danutė Kel- 
melienė, Vladas Lapienis, Da
lia Tamutytė, Julius Sasnaus
kas. Dienraščio skaitytojai 
raginami rašyti laiškus tiems 
kaliniams. Šį vajų organizuoja 
Interreligious Task Force, 
1835 Yonge St., Toronto, M4S 
1X8. Tel. 486-8046. Laikrašty
je pažymima, kad laiškų rašy- 
mo vajus plečiasi. Tuo norima 
parodyti, kad Vakarams rūpi 
kovotojai už žmogaus teises.

Patikslinimai. “TŽ” 15 nr. pa
rašyta, kad St. Jokūbaičio pagerb- 
tuves suruošė VI. Pūtvio šaulių 
kuopa. Turėjo būti — sukaktuvi
ninko draugai. — Tame pačiame 
nr. 3 psl. yra iškritusi pavardė 
prie straipsnio “Su aukštaisiais 
sostinės pareigūnais”. Turėjo 
būti: Mūsų bendradarbis Vašing
tone. — Toronto kronikos žinu
tė apie Marijos-Rūtos Tamuliony- 
tės mergvakarį taip papildoma: 
“Jaunoji buvo apdovanota gau
siu kraičiu. Ypač jautriai praėjo 
simbolinių dovanų įteikimas — 
ji buvo papuošta lietuviška juos
ta, apdovanota gintaru, rūtom, 
lino audiniu ir Lietuvoj suskin
tom ramunėm”. ■— “TŽ” 15 nr. 
spaustuvėje buvo sumaišytas 
straipsnis “Jūs nešate laisvės 
vėliavą”; jis ištisai spausdinamas 
16 nr.

A.a. Leonardo Kalinausko 
atminimui Marija Skučienė 
paaukojo “TŽ”$10.

A.a. Leonardo Kalinausko at
minimui “Paramos” bendra
darbių aukojusių KL Fondui, 
atsitiktinai buvo praleistos 
dvi šeimos — V. ir D. Rama
nauskai ir A. D. Zakarevičiai. 
Atsiprašome.

A. a. Juozo Baryso ir Gracijo- 
no Jasevičiaus atminimui pa
aukojo “TŽ” $20 Urbonavičių 
šeima iš Delhi, Ont.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius “TŽ” paaukojo $100 ry
šium su šio savaitraščio pa
tarnavimu skyriaus veiklai. 
Ši draugija dosniai remia lie
tuviškąją spaudą.

Lenkų kultūros centre (206 
Beverly St.) balandžio 11 d. 
etninės spaudos draugijos at
stovai susitiko su Ontario dau- 
giakultūrių reikalų ministere 
Susan Fish. Draugija ją pakė
lė į garbės nares ir įteikė len
kų išleistą knygą apie unijų 
istoriją Kanadoje. Ministerė 
savo kalboje priminė, kad svar
bu etninėje spaudoje apibū
dinti įvairias provincijos pro
gramas naujiems imigrantams 
padėti, o taip pat informaci
jos šaltinius, pvz. Multicultu
ral History Society of Ontario 
archyvus; ragino visus prisi
dėti prie Ontario 200 metų su
kaktuvinių projektų.

Toronto žydų švietimo vadyba 
iš daugiakultūrių reikalų mi- 
nisterio D. M. Collenette gavo 
$257,639.00 jidiš ir hebrajų 
kalbų mokymui 39-se mokyklo
se. Vasario 22 d. buvo įteiktas 
pirmas čekis $128,819.50

“Technikos žodis”, Pasaulio 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos dvimėnesinis žur
nalas, 1983 m. 4 nr. išspausdi
no J. Gimbuto straipsnį apie 
architektą dr. A. Kulpą-Kulpa- 
vičių jo amžiaus 60-čio proga. 
Prie straipsnio pridėta kele
tas nuotraukų, rodančių jo 
architektūrinius kūrinius — 
šventoves, pastatus, kryžius. 
Žurnalo viršelis .papuoštas- 
Lietuvos kankinių šventovės 
projekto piešiniu. Tame pa
čiame žurnalo numeryje įdė
tas sąrašas lietuvių inžinie
rių straipsnių, išspausdintų 
įvairiuose profesiniuose žur
naluose. Sąraše yra ir keletas 
kanadiečių, būtent: E. L. Ču- 
plinskas, Juozas V. Danys, Vi
lius Fidleris.

“Multifax” bendrovės surink
tais duomenimis, jau keliuose 
Kanados miestuose daugumą 
gyventojų sudaro neanglai ir 
neprancūzai, t.y. etninės gru
pės. Pastarųjų skaičius Toron
te, Winnipege ir Edmontone 
siekia 58%, Vankuveryje ir 
Kalgaryje — 54%. Montrealyje 
etninės grupės pralenkia ang
lus proporcija 1:2.

Pastorius M. Wurmbrand, 
prieš keliolika metų atvykęs 
iš Rumunijos, kur pergyveno 
religijos persekiojimą, apsi
gyveno JAV-se ir leidžia žinia
raštį “The Voice of the Mar
tyrs”. Jame dažnai minimi ir 
lietuviai kaliniai. 1984 m. 2 nr. 
pažymėti: Sister Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė (ji nebuvo vie
nuolė, Red.), kun. Laurinavi
čius, Viktoras Petkus, kun. Al
fonsas Svarinskas.

Klivlando lietuvių vyrų oktetas koncertuoja su sol. IRENA GRIGALIŪ- 
NAITE. Šis oktetas atliks koncertinę programą “Tėviškės žiburių” spaudos 
baliuje balandžio 28, šeštadienį, Anapilio salėje, Toronte-Mississaugoje

Pasaulio estų festivalis įvyks 
Toronte liepos 8-15 d.d. su la
bai plačia programa, kurios da
lis skiriama plačiajai kanadie
čių visuomenei. Tikimasi 
20.000 estų iš viso laisvojo 
pasaulio. Festivalio dalyviai, 
turizmo įstaigos apskaičiavi-- 
mu, išleis 10 mil. dolerių mais
tui, nakvynėm, bilietam, suve
nyram. Festivalio globėjai: 
Ontario premjeras W. G. Davis, 
Toronto burmistras A. Eggle- 
ton, metropolinio Toronto ta
rybos pirm. P. V. Godfrey, 
East Yorko burmistras D. J. 
Johnson, gen. Estijos konsu
las JAV-se E. Jaakson, Esti
jos garbės konsulas Kanadoje 
L Heinsoo. Šis estų festivalis 
jungiamas su Toronto miesto 
150 metų sukaktimi.

Parlamento narys Jesse P. 
Flis kovo 23 d. padarė pareiš
kimą Kanados parlamente, 
skatindamas vyriausybę oficia
liai pripažinti Baltijos vals
tybių konsulus, įrašant juos į 
oficialų diplomatų sąrašą lei
dinyje “Diplomatic Corps And 
Consular And Other Represen
tatives In Canada”. Tame lei
dinyje esančios įrašytos tarp
tautinės- agentūros bei jų at
stovai, juo labiau turėtų būti 
įrašyti Baltijos valstybių at
stovai.

Rytų Europos konservatorių 
sąjungos susirinkimas įvyko 
kovo 4 d. vengrų kultūros cent
re St. Clair Ave. W. Dalyvavo 
500 asmenų. Buvęs ministeris 
M. Wilsonas savo kalboje pa
reiškė, kad Kanada turi pagel
bėti pavergtom tautom, plės
dama savo įsipareigojimus 
Atlanto sąjungoje ir Š. Ame
rikos gynyboje. Taiki koegzis
tencija su Sov. Sąjunga esanti 
nepriimtina, nes sovietai ją 
panaudoja savajai imperijai 
plėsti be karo. Daugiakultū
rių reikalų kritikas Jack Mur- 
ta pabrėžė reikalą kovoti už 
žmogaus teises visame pasau
lyje. Buvęs “The Toronto Sun” 
red. P. Worthingtonas pareiš
kė, kad R. Europos kanadie
čiai gerai žino laisvės kainą 
ir pažįsta sovietinės žvėries 
prigimtį. Šį susirinkimą pla
čiai aprašė “The Toronto Sun” 
1984.III.5 laidoje.

rius, estus, latvius, lietuvius 
ir žydus bei paneigiančią jų 
teises puoselėti savąją kultū
rą.

Daugiakultūrė Ontario są
junga buvo įsteigta 1983 m. 
vasario 12 d. Keith A. McLeod 
iniciatyva. Vasario 25 d. įvy
ko pirmasis metinis suvažiavi
mas Guelph, Ont., mieste. Pir
mininku išrinktas dr. Walter 
Temelini, Windsoro un-to pro
fesorius, sekretore — Genia 
Lorentowicz (Metro Toronto 
Library Board, 789 Yonge St., 
Toronto, Ont. Tel. 928-5326). 
Paskelbtame vadovybės narių 
sąraše nematyti nė vienos bal- 
tiečių pavardės.

Calgary, Alberta
KL BENDRUOMENĖS vietinės 

apylinkės valdyba surengė iškil
mingą šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties minėjimą. Kun. dr. 
V. Skilandžiūnas, atvykęs iš Ota
vos, atlaikė pamaldas Šv. Onos pa
rapijos šventovėje balandžio 8 d. 
Pamokslą paskyrė šv. Kazimiero 
gyvenimo išryškinimui, jo vietai 
religiniame Lietuvos gyvenime se
novėje ir dabar.

Po pamaldų parapijos salėje bu
vo suruošta bendra vakarienė, ku
rioj gausiai ir gražiai dalyvavo 
jaunimas. Kun. dr. V. Skilandžiū- 
nui palaiminus valgiu stalą, jam 
teko pakartoti pagrindines min
tis apie šv. Kazimierą. Nors mir
tis pakirto jauną šventąjį, bet jo 
pavyzdys ir jo dorybės yra gyvos 
lietuvių tautoje ir turi būti toliau 
brandinamos.

Meninę programos dalį atliko 
vaikų ratelis — pašoko ir padai
navo: Brigita ir Alisa Šlekytės, 
Kristina Jaugelytė ir Rūta Astra- 
vaitė. Sesutės Julie ir Lisa Kern 
paskambino solo pianinu. Nancy 
Baruta ir Loreta Whitehouse pa
dainavo dvi daineles. Dovydas Du
bauskas gitara paskambino savo 
kūrybos.

Atvykusi Velykų bobutė (V. Gri
gienė) apdovanojo vaikučius ir 
dalyvius dovanėlėmis. Minėjimo 
programai vadovavo K. Dubaus
kas. Apylinkės pirm. Al. Šukys 
padėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie šventės renginio, ir prane
šė, kad už lietuviškos veiklos rė
mimą, ypač prisimenant Šv. Kazi
miero sukaktį, įteikiami meda
liai: V. Grigienei, Pr. Gluoksniui, 
P. Balsaičiui, M. Vanagaitienei, 
A. Janel, Wandai Wideen, Idai 
Barutai, A. Kaziūnui, V. Dubaus-

Perkant ar parduodant namus
skambinti ANTANAS GENYS

231-2839
Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

“Toronto Star” 1984. III. 10 
išspausdino UPI pranešimą iš 
Ženevos, kur posėdžiavo Jung
tinių Tautų žmogaus teisių 
komisija. Ten JAV atstovas 
R. Schifter pasakė išsamią 
kalbą, kurioje kaltino Sov. Są
jungą, nuolat palaikančią bai
mės atmosferą krašto viduje, 
persekiojančią Krymo toto-

kienei.
Šv. Kazimerio medalis šeimoms 

skiriamas: Petrui ir E. Deveniams, 
Stepui ir Aldonai Žaldokams, Kos
tui ir Petronėlei Astravams, An
tanui ir Mikasei Nevadoms.

Minėjimas visiems dalyviams 
paliko gilų įspūdį. Buvo gerai or
ganizuotas, ir kun. dr. V. Skilan- 
džiūno apsilankymas Kalgaryje 
bus ilgai prisimintas. S. K.

1984 metų ekskursijos:
HOME Taupyk laiką ir pinigus

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

telefonas 769-4558

VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

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

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

IN THE HESaS ll/Tini n"

“ALL THE

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) Y BACENAS

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Literatūrinė Krėvės 
premija

Jau penkioliktą kartą Aka
deminis lietuvių sambūris 
Montrealyje paskirs Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją 
už grožinės lietuvių literatū
ros kūrinį, išleistą 1982-1983 
metais išeivijoje. Iki šiol tą 
premiją yra laimėję mūsų rašy
tojai: Jonas Aistis, Jonas Me
kas, Algimantas Mackus, Kos
tas Ostrauskas, Vincas Ramo
nas, Marius Katiliškis, Anta
nas Vaičiulaitis, Liūne Sute
ma, Kazimieras Barėnas, Juo
zas Kralikauskas, Eduardas 
Cinzas, Tomas Venclova, Hen
rikas Nagys ir vėl Eduardas 
Cinzas.

Leidyklos arba patys auto
riai prašomi atsiųsti bent po 
vieną egzempliorių 1982-1983 
metais išleistųjų kngyų šiuo 
adresu: H. Nagys, 700-B Cham- 
pagneur Avė., Montreal-Outrė- 
mont, Quebec, H2V 3P8, Cana
da. Neatsiųstos knygos nebus 
svarstomos. Inf.

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIS VILKAS” — me

džiotojų ir žūklautojų klubas, su
ruošė Šv. Kazimiero parapijos 
(lenkų) salėje tradicinį-metinį 
pobūvį, bendrą narių ir svečių va
karienę, pažymėjimo ženklų įtei
kimą už 1983 m. sėkmingiausią 
žvejybą ir medžioklę. Taurę gavo 
K. Poderis už sužvejotą didžiau
sią žuvį. Be narių, dalyvavo daug 
vietos ir apylinkės lietuvių, sve
čių ir klubo narių iš Toronto: Sa
lomėja Poderienė su drauge, Po
vilas Jutelis, Antanas, Juzė Ga- 
taučiai. Šiais metais klubui va
dovauja: pirm. Valys Bružas, ižd. 
Justinas Stankus, sekr. Leonas 
Baltutis, sportinio šaudymo va
dovas Kęstutis Poderis. Klubas 
turi Ontario provincijos leidimą- 
(Čarter). Klubo valdyba dėkoja 
visiems aukojusiems laimikius lo
terijai.

SESUTĖS Diana Stankutė, Joana 
Stankutė su Sudburio jaunimo or
kestru išvyko į Kanados jaunimo 
dviejų savaičių orkestrų festi
valį Albertoje, Banff mieste. Joana 
ir Diana yra pasižymėjusios smui
kininkės, aplankiusios daug Ka
nados ir Amerikos lietuvių ko
lonijų ir parengimuose atliku- 
sios meninę programą.

SUDBURIO MIESTAS turi 100 - 
000 gyventojų. 1983 m. šventė 100 
metų sukaktį. Miesto valdžios at
stovai atkreipė dėmesį į asme
nis, kurie tame laikotarpyje daug 
nusipelnė mestui kultūriniuo
se, savišalpos, švietimo, religi
niuose ir kt. reikaluose. Sudbu
rio miesto vadovybė parinko iš 
įvairių tautybių, bet jau mirusių, 
100 asmenų, pravedė teisinius ty
rimus ir suteikė garbės piliečio 
vardus. Jų nuotraukas, garbės pa
žymėjimą sudėjo į specialiai pa
darytą urną, užantspauduotą, už- 
lakuotą ir padėtą į specialų sei
fą. Atidaryti bus galima tik po 100 
metų. Iš lietuvių garbės piliečiu 
pripažintas a.a. kun. Antanas Sa
bas, buvęs Lietuvių katalikų mi
sijos vedėjas ir Christ the King 
parapijos vikaras. Jo fotografija 
ir garbės dokumentas įdėtas į ur
ną. Kadangi jis ėia neturėjo arti
mesnių giminių, garbės pažymėji
mą miesto vadovybė perdavė apyl. 
v-bai ir bus persiųstas Kanados 
valdžios archyvui, lietuvių sky
riui Otavoje, nuorašas — lietuvių 
spaudai. Džiugu, kad ir lietuvis 
buvo teisingai įvertintas ir pa
teks į Sudburio miesto istoriją.

J. Kručas

‘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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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Detroit, Michigan
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORAS “ARAS”, pakviestas Lie
tuviško balso radijo klubo pirm. 
Kazio Gogelio, koncertuos gegu
žės 6, sekmadienį, 4 v.p.p., Crest
wood High School auditorijoje, 
1501 Beeach Daly Road, Dearborn 
Heights priemiestyje.

Su 45 “Aro” choro dainininkais 
atvyks choro vadovas sol. V. Veri- 
kaitis, sol. R. Strimaitis ir akompa
niatorius J. Govėdas. Tai bus kon
certas su gražiausiomis patrioti
nėmis, tėvynės ilgesio, meilės, 
studentų, karių ir liaudies dai
nomis.

Detroitiečiai “Aro” chorą gerai 
pažįsta iš jo išleistos gražių dai
nų plokštelės “Aras”, grojamų 
“Lietuviško balso” radijo progra
mose ir dėl to nekantriai laukia 
jo koncerto.

Jonas Kriščiūnas, 
Lietuviško balso radijo programos 

direktorius

Edmonton, Alberta
GRAŽIOS REKOLEKCIJOS. Ba

landžio 6-8 d.d. gavėnios rekolek
cijas su pamaldomis ir išpažin
timis Lietuvių namuose vedė iš 
Otavos į Edmontoną atvykęs kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas. Tai 
buvo tikrai gražios ir įspūdingos 
dvasinio atgimimo dienos edmon- 
toniečiams. Ilgai pasiliks mūsų 
širdyse ir atmintyje girdėtos gi
lios mintys bei turiningi, inspi
ruojantys pamokslai, persunkti 
ne tik Dievo bei artimo, bet ir tė
vynės meile.

Svečią kunigą dr. V. Skilandžiū- 
ną apnakvydino, globojo bei po 
Edmontoną pavežiojo ilgamečiai 
mūsų kolonijos gyventojai dr. Juo
zas ir Bronė Pilipavičiai.

Po sekmadienio, balandžio 8, 
pamaldų, pakalbėjęs ir kartu su 
rekolekcijų dalyviais pasistipri
nęs prie bendros kavutės Lietuvių 
namuose, svečias išskrido tęsti 
misijų Kalgario lietuviams.

Dobilas

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts international inc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

TORONTO MIESTAS

Dienos šviesos 
taupymo laikas -

nuo 1984 metų balandžio 29 iki spalio 28 
dienos

Jo Kilnybė miesto burmistras paskelbė, kad dienos 
šviesos taupymo laiko būtų laikomasi Toronto mieste 
1984 metais nuo balandžio 29, sekmadienio, 2.00 
v. r., iki spalio 28, sekmadienio, 2.00 v.r.

Laikrodžių rodykles pasukti VIENĄ VALANDĄ PIRMYN.

Roy V. Henderson, 
Miesto raštvedis

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393 

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

A. E. LePAGE .
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REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE
SKAMBINKITE

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

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469
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12 psi. Tėviškės žiburiai 1984. IV. 19 — Nr. 16 (1783)

Neužmirškime lietuviškos spaudos! _ ^J'
Metinis “Tėviškės žiburių" S P 3 U O O S
vakaras-balius** **1 ** I darbo sukaktį

O MONTREAL

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.

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

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

Bilietai — $6.00 asmeniui. 
Studentams ir 
moksleiviams - $3.00. 
Stalai (po 10 asmenų) 
rezervuojami iš anksto 
“TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672.

TORO N T©"
Anapilio žinios

— Verbų sekmadienį per 11 v.r. 
pamaldas “Volungės” choras, vad. 
D. Viskontienės, giedojo Faure 
“Requiem” Mišias.

— Didžiosios savaitės pamal
dos: D. ketvirtadienį — 7 v.v., D. 
penktadienį — 3 v.p.p., D. šešta
dienį — 7 v.v., Velykų sekmadie
nį — 7 v.r. (Prisikėlimas), 10 v.r. 
ir 11 v.r.

— Kat. moterų draugijos ir pa
rapijos tarybos socialinės sek
cijos suruoštos vakaronės pelnas 
$800 paskirtas religinei Lietuvos 
šalpai.

—Pirmoji Komunija — Atvely
kio sekmadienį per 11 v.r. Mišias. 
Giedos Maironio mokyklos cho
ras, vad. D. Viskontienės.

— Maironio mokykla balandžio 
29, sekmadienį, Anapilio salėje 
rengia atliktų darbų parodą.

— Religinei Lietuvos šalpai 
surinkta: Sudburip lietuvių ko
lonijoje — $633.00, Sault Ste. Ma
rie — $241.00, Lietuvos kankinių 
parapijoje Mississaugoje — 
$8,538.00. “Share Life” surinkta 
$597.00.

— Parapijai paaukojo $100 dr. 
G.M. Skrinskai.

— Motinos dienos pietūs — ge
gužės 13, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių, Anapilio salėje.

— Mišios balandžio 22, sekma
dienį, 7 v.r. — už a.a. kun. P. 
Ažubalį, 10 v.r. — už a.a. Alfon
są Kupreišį, 11 v.r. — už Šulcų šei
mos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos D. penktadienį 

su šv. Vakariene — balandžio 20 
ir Velykų dieną (bal. 22) įprastu 
laiku. D. penktadienį giedos pa
rapijos choras. Pamaldas laikys 
kun. P. Dilys.

— Konfirmacijos pamokos — pir
madieniais — balandžio 23 ir 30 
d.d., 6.30 v.v., parapijos salėje.

— Choras renkasi pirmadie
niais — balandžio 23 ir 30 d.d., 
7.30 v.v., parapijos salėje.

— Kas norėtų svečio teisėmis 
dalyvauti 12-me Amerikos liu
teronų suvažiavime Toronte š. 
m. birželio 28 — liepos 5 d.d., pra
šomi registruotis pas kun. P. Di
lį tel. 588-1130 iki balandžio 30 d.

Lietuvių namų žinios
— Velykų stalo meninę progra

mos dalį atliks sol. I. Černienė 
iš Londono ir mažieji menininkai. 
Bus ir P. Markuškio rankdarbių 
paroda.

— Balandžio .15 d. įvykusiame 
LN moterų būrelio visuotiniame 
susirinkime buvo padaryta perei
tų metų apžvalga, aptartos gai
rės tolimesniam būrelio veikimui 
ir išrinkta nauja valdyba: B. Abro- 
maitienė, G. Butkienė, S. Cipli- 
jauskienė, D. Dargienė, P. Jan- 
kaitienė, A. Jucienė, L. Mačio- 
nienė, B. Norkienė, B. Romeikie- 
nė, I. Žemaitienė, B. Žiobienė. 
Į revizijos komisiją išrinktos: 
V. Grybienė, A. Jankaitienė ir L. 
Matulevičienė.

— LN bus uždaryti D. penktadie
nį ir Velykų dieną. Norintieji įsi
gyti bilietus Velykų stalui pra
šomi tai padaryti darbo dienomis.

— Socialinės pagalbos darbuo
toja V. Duliūnienė išvyko atosto
gų, tačiau jos darbas tęsiamas. 
Kreiptis į A. Vaičiūną 532-3311 
arba V. Kulnį 769-1266.

A. a. Balys Radzevičius mirė 
balandžio 16 d. Šv. Mykolo ligo
ninėje. Pašarvotas Turnerio- 
Porterio laidotuvių namuose. 
Laidotuvės — balandžio 19, 
trečiadienį, 11 v.r., iš Prisikė
limo šventovės lietuvių kapi
nėse. Velionis ilgą laiką gyve
no Vankuveryje. Išėjęs į pensi
ją, persikėlė į Torontą, kur bu
vo ištekėjusi jo dukra už Eug. 
Girdausko.

PARDUODU skalbiamą mašiną. 
Skambinti tel. 767-2479 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pasi

baigė rekolekcijos, kurias vedė 
kun. dr. F. Jucevičius. Penktadie
nio vakarą per rekolekcijas giedo
jo “Volungės” ir “All Saints” pa
rapijų chorai Faure “Requiem” 
Mišias.

— Pamaldos D. ketvirtadienį — 
7.30 v.v., D. penktadienį — 3 v.p.p., 
D. šeštadienį — 10 v.v., Prisikė
limo Mišios —10.45 v.v.

— Budėjimas prie Kristaus kars
to vyks visą D. penktadienio nak
tį. Suinteresuoti prašomi palikti 
savo pavardę ir telefoną švento
vės prieangyje padėtam sąraše.

— Ruošiasi tuoktis Donatas Šal- 
vaitis su Marlene Belson.

— Balandžio 18 d. palaidotas 
a.a. Jonas Vėtą, 66 m. amžiaus;

— Šv. Rašto būrelis renkasi pa
skutinei studijų sesijai balan
džio 24 d., 7.30 v.v., Parodų sa
lėje.

— Parapijai aukojo: St. Povilens- 
kis $1000; po $100: M.S. Meškaus
kai, N.S. Mickevičiai, B. Stalio- 
raitienė, St. Barančiukas; po $50: 
J.L. Geniai, K. Aranauskas, P. Ūke- 
lienė, M. Jasionytė; $30: A. Sudi- 
kienė; Velykų gėlėms pirkti: St. 
Povilenskis $50, M. Jasionytė $30; 
klierikų fondui: P. Ūkelienė $200, 
A.M. Basalykai $200, B. Staliorai- 
tienė $100, U. Žilinskienė $20; 
Religiniam pasaulio liet. kat. kon
gresui: St. Povilenskis $1,000; re
liginei Lietuvos šalpai Prisikė
limo parapija surinko $10,013.40.

— Velykų dienos Mišios: 8.30 v.r.
— už Morkūnų ir Leskauskų šei
mų mirusius, 9.30 v.r. — už Povi
lą Bubnį, 10.15 v.r. — už Stasį Be- 
kerį, 11.30 v.r. — už Tėvų pranciš
konų geradarius; 7 v. vakaro Mi
šių nebus.

“Paramos” darbo valandos 
D. savaitę: D. ketvirtadienį 
10 v.r. — 8 v.v., D. penktadie
nį — uždaryta, D. šeštadienį 
9 v.r. — 1 v.p.p. Velykų pirma
dienį, balandžio 23, uždaryta.

Vedėjas
Prosovietinės taikos šalinin

kai balandžio 28 d. prie Onta
rio parlamento rūmų rengia 
demonstraciją. Tą pačią die
ną, 11- v.r., prie Toronto rotu
šės Nathan Phillips Square ka
nadiečių organizacija “Cana
dian Coalition For Peace 
Through Strength” rengia lais
vės demonstraciją, kurioje 
bus išryškinta sovietinė ver
gija, dalyvaujant gausiai viet
namiečių grupei. Organizato
riai kviečia ir lietuvius daly
vauti toje demonstracijoje. 
Organizaciniam komitetui va
dovauja dr. L. Tretjakewitsch.

Visuotinis Kanados lietuvių 
fondo suvažiavimas šaukiamas 
š. m. balandžio 28, šeštadienį, 
12 v. Toronto Lietuvių namuo
se. Valdybos pirmininku yra 
inž. H. Lapas, vicepirm. dr. 
A. Pacevičius, ižd. A. Bersė- 
nas, tarybos pirmininku — H. 
Stepaitis.

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės suvažiavimas
— gegužės 2, trečiadienį, 10 
v.r., Prisikėlimo par. patalpo
se.

Maironio mokyklos ir Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientų išleistuvės — ge
gužės 11, penktadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Bus baigimo pažymėjimų įtei
kimas, vakarienė ir kultūrinė 
programa, atliekama pačių 
abiturientų. Įėjimas suaugu
siems — $10, jaunimui — $6, 
abiturientams — nemokamas. 
Tėvų komitetas prašo tėvus ir 
norinčius dalyvauti įsigyti 
bilietus mokykloje iki gegu
žės 5 d. arba paskambinti D. 
Karosui 221-6250.

metinį pavasario

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

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, 
$10 studentams. Remkime šokantį-dainuojantį Jaunimą! Tėvų komitetas

“Gintaro” ansamblis š. m. bir
želio mėnesį dalyvaus “Vil
niaus” paviljono programoje 
visą savaitę. Birželio 28 d. iš
vyks į Klivlandą dalyvauti tau
tinių šokių šventėje su 143 šo
kėjais. Liepos 19 d. 38-rių gin- 
tariečių grupė išskris Britani- 
jon, kur dalyvaus tarptautinia
me tautinių šokių festivalyje, 
po to koncertuos lietuviams 
Glasgove ir Londone. Grįš į To
rontą rugpjūčio 2 d. Lapkričio 
24 d. “Gintaras” koncertuos Či
kagoje. Ansambliui vadovauja 
Rita ir Juozas Karasiejai.

A. a. inž. Petras Lelis, visuo
menės veikėjas ir spaudos 
bendradarbis, mirė balandžio 
15 d., Šv. Juozapo ligoninėje. 
Pašarvotas Turnerio-Porterio 
laidotuvių namuose, Ronces- 
valles gt. Laidotuvių pamal
dos — balandžio 18, trečiadie
nį, 12 v.r., iš Prisikėlimo šven
tovės. Laidojamas Mount Hope 
kapinėse, kur anksčiau yra pa
laidota jo žmona.

Dr. Kęstutis Valiūnas su žmo
na persikelia balandžio 20 d. 
iš savo rezidencijos New Ro
chelle, NY, į 37 Kenwood Rd., 
Southampton, NY 11968, USA. 
Tel. 516-283-6977.

Lietuvių filatelistų draugi
ja š. m. balandžio 14-15 d.d. 
suruošė pašto ženklų ir lietu
viškų pinigų parodą Toronto 
Lietuvių namuose. Paroda bu
vo gausi rodiniais. Į parodą 
atvyko svečių iš Čikagos, Niu
jorko, Filadelfijos ir kitų vie
tų. Plačiau — kitame “TŽ” nr.

Naujas adresas. Lietuvių tau
todailės institutas (The Lithua
nian Folk Art Institute), 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont., 
M6P 1A6, Canada. Ligšiolinis 
adresas buvo 243 South Kings- 
way.

34-tos Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės Toronte 
Šeštadienis, balandžio 28

A. Krepšinis 9.00 v.r. -18.00 v.v. sekančiose salėse:
Vyrų A - Kipling Coll. Institute, 380 The Westway 
Vyrų B - Humber College, 205 Humber College Blvd. 
Jaunių A - Humber College, 205 Hummber College Blvd. 
Jaunių B - Martingrove Coll. Institute, 50 Winterton Dr. 
Jaunių C - Martingrove Coll. Institute, 50 Winterton Dr.

B. Tinklinis 9.00 v.r. - 18.00 v.v. - Silverthorn Coll. Institute,
291 Mill Rd.

C. Ledo ritulys 8.45 v.r. - 18.00 v.v. - Meadowvale Four Rinks, 
2160 Torquay Mews; No. 401 & Mississauga Rd.

D. Šachmatai 9.00 v.r. -18.00 v.v. Toronto Lietuvių namai,
1573 Bloor St. West

E. Stalo tenisas-9.00 v.r. - 18.00 v.y. - Toronto Table Tennis
Centre, 944 Lawrence Ave. West

F. Susipažinimo vakaras-balius - visose trijose Prisikėlimo
parapijos salėse 7.00 v.v. -1.00 v.r. Prisikėlimo parapija, 
1021 College St.

Programa: sportininkų apdovanojimas, šilto ir šalto maisto 
bufetas, baras, šokiai, grojant Hamiltono orkestrui “Čigonai”. 
Įėjimo bilietas - $5.00.

Sekmadienis, balandžio 29
A. Krepšinio finalai 10.00 v.r. -18.00 v.v. Humber College,

205 Humber College Blvd.
B. Tinklinio finalai 10.00 v.r. -15.00 v.v. Silverthorn Coll. Institute,

291 Mill Rd.
C. Šachmatų finalai 9.00 v.r. - 18.00 v.v. Toronto Lietuvių namai,

1573 Bloor St. West
Sporto mėgėjus bei plačiąją visuomenę, kviečiame praleisti 

savaitgali su sportininkais.
34-tų žaidynių komitetai

Vasario 16 gimnazijai aukų 
Toronte surinkta prie Prisikė
limo par. šventovės $420, Lie
tuvių namuose $250 ir prie Lie
tuvos kankinių šventovės $70. 
Dėkojame aukotojams. Nega

lėjusius rinkliavos diei.” jai 
paaukoti prašome savo aukc.^ 
įnešti į mūsų bankelius apy
linkės valdybos sąskaiton.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

Inž. Algis Kličius, aktyvus Mont- 
realio lietuviškoje veikloje, su
laukė 50 m. amžiaus. Ta proga jis 
kovo 31 d. susikvietė gausų būrį 
giminių bei artimųjų į savo na
mus vaišėms. Dr. P. Lukoševičius 
visų svečių vardu sukaktuvinin
ką pasveikino, o Algio vyresnio
ji duktė Kristina įteikė įvairių 
dovanų. A. Kličius visiems sve
čiams nuoširdžiai padėkojo. Po 
to buvo rodomos skaidrės iš A. 
Kličiaus ypatingesnių gyvenimo 
momentų. Vakarą paįvairino 
windsoriečių Rasos irx Pauliaus 
Kuru užsakyta dovana su glėbiu 
balionų ir bonka šampano.

Rimai Jurkutei kovo 30 d. sese
lių namuose buvo suruoštas merg
vakaris. Moterys sunešė naujam 
gyvenimui tinkamų dovanų.

Rimui Piečaičiui balandžio 6 d. 
tėvų namuose buvo suruošta prieš- 
vestuvinė staigmena. Būsimas jau
nasis buvo gausiai apdovanotas. 
Rimo ir Rimos Jurkutės vestuvės 
numatomos birželio 2 d. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Di
džiosios savaitės pamaldų tvar
ka: D. ketvirtadienį, 7.30 v. vaka
ro, Mišios su apeigom, D. penkta
dienį, 3.00 v.p.p., Kryžiaus keliai,

D. šeštadienį, 6.30 v.v., vigilijos 
Mišios, vandens, ugnies šventini
mai; sekmadienį, 6.30 v. ryto — 
Prisikėlimas. Svetainėje — kava 
ir vynas. — Sekmadienį po Mišių 
parapijos svetainėje įvyko choro 
susirinkimas, dalyvaujant klebo
nui ir chorvedžiui. Iš pirminin
kės pareigų Elena MacNamara 
atsisakė. Išrinktas pirmininku 
Juozas Skėrys, kuris darbo pa
lengvinimui išsirinko: sekr. So
fiją Skučienę, iždininke Mildą 
Pališaitienę, giesmių ir choro 
knygų — gaidų prižiūrėtoja Ge
nę Benienę ir Zigmą Skučą, pa
rengimų šeimininkėm Teofilę Šmi
tienę ir Izabelę Ambrasienę, nau
jų balsų teikėju — Joną Dalmotą, 
padėjėju ir patarėju — Juozą Sku
čą. Garbės pirmininkas ir choro 
globėjas — Kazys Ch. Ambrasas. 
Visi šie asmenys sudaro choro 
valdybą. Daug laiko ir darbo pa
aukoja parapijai kiekvienas cho
ro dalyvis, o ypač choro vadovas. 
Jo rūpestis šiuo metu yra padi
dinti chorą naujais balsais, ku
rių labai trūksta. Jei choras pa
rapijai aukojasi, argi iš parapi
jos neatsiras balsingų asmenų 
sustiprinti chorui? Sk.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

MONTREALIO LIETUVIŲ 
I KREDITO UNIJA ___

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

MOKA UŽ: 
certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ......................... 9.5
Terminuotus indėlius:

1 metų ........................
180-364 d.................
30-179 d.................

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios............
su drauda ..................

Čekių sąskaitos: ...............

9
8.5
8

%

%
%
%

7.25%
7 %
5 %

DUODA 
PASKOLAS:

I

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

4.00 - 8.00
2.00 - 6.00

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

JIEŠKAU MOTERS prižiūrėti 20 
mėnesių berniukui. Skambinti tel. 
286-1231 Toronte.

“VILNIUS MANOR” langų valymui 
Toronte reikalingas studentas-tė. 
Skambinti darbo valandomis tel. 
762-1777.

JIEŠKAU netoli Toronto Sunny- 
brook ligoninės kambario su gali
mybe virti nuo gegužės 14 d. iki rug
sėjo 1 d. Skambinti tel. 545-5432 
Hamiltone, Ont.

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.

“VILNIUS MANOR” išnuomoja
mas vieno miegamojo butas. Kaina 
— $469.50 mėnesiui. Skambinti dar
bo valandomis tel. 762-1777.

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

PARDUODAMAS trijų miegamų
jų namas 34 Varsity Rd., Toronte. 
Teirautis tel. 767-3897.

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

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

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.

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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

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. tėl. 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.

ė


