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Tylioji didvyrė
Pati ryškiausia moters prigimties savybė ir paskirtis yra 

globoti bei auginti gyvybę. Ši savybė glūdi kiekvienoje sveiko
je moteryje. Ji visu savo turtingumu pilnai išsiskleidžia mo
tinystėje. Nedalomu dėmesiu motina augina, moko ir auklėja 
gležną būtybę, padėdama jai susiformuoti ir subręsti į sveiką, 
pozityvą individą. Besąlyginė meilė teikia jam jausmą pusiau
svyrą, kuri gyvenime taps pagrindu santykiuose su aplinka ir 
žmonėmis. Jos darbas, tas ilgas ištęstas procesas, kurio nega
lima iš karto parodyti ir kuris niekad nesibaigia, yra dažnai ver
tesnis už staigias vienkartines pastangas ir skambius šūkius. 
Pagerbdami motiną, mes įvertiname visa, kas gera ir kilnu.

ŠEIMOJE sukuriamas ideologinės pasaulėjautos klima
tas, padedami moralės pagrindai. Joje taip pat formuo
jamas tautinis apsisprendimas. Matome, kokiu greičiu 

naujasis pasaulis įtraukia ir nusineša jaunąją kartą. Tuštėja 
mokyklos, tuštėja lietuviškos institucijos. Atsidūrę prie tauti
nio išlikimo klausimo, šiandien jau neabejojame, kad atsparu
mo paslaptis glūdi šeimoje. Kadangi auklėjime daug kas remia
si auklėtojo asmenybe, motinos vaidmuo yra lemiantis. Su mei
le įskiepyta vaikui tėvą žemės sąvoka, kultūra, tradicijos su 
meile bus ir įsisavintos, nes visa tai jungs ideologinis įsitikini
mas, kad tikrai ši tauta verta aukos ir pastangą. Prieš šimtmetį, 
anais vargo mokyklos laikais, motina, atitrūkusi nuo darbą, mo
kė vaiką skaityti, o šiandien ne nuo knygos skaitymo, bet nuo 
lietuviško žodžio ištarimo reikia pradėti. Kalba yra raktas į tau
tos sielą ir kultūros lobyną. Ji atveria jaunuoliui kelią bendrau
ti su tėvais ir jungtis į lietuvišką veiklą. Tik jo neturi būti pa
likta vien namą apyvokai nusakyti. Platus, turiningas jos var
tojimas taps ne kliuviniu, bet nauja dimensija jaunuolio asme
nybėje. Išmokęs kalbą šeimoje, puoselės ją ir gyvenime.

ŠIANDIEN motina yra atsidūrusi kryžkelėje. Ji privers
ta nusilenkti įvairiems profesionalams, kurie moko ją, 
kaip reikia mylėti ir auklėti savo vaiką, nors ją teorijos 

keičiasi kas kelinti metai ir dažnai prieštarauja viena kitai. 
Plačioji visuomenė labiau vertina agresyvumą ir sugebėjimą 
išsikovoti pirmaujančias vietas komercijos pasaulyje, negu tas 
vertybes, kurias skiepija motina šeimoje. Visa,’ko ji moko šei
moje, kertasi su tuo, ką jaunuolis randa gyvenime. Motinos dar
bas tebėra izoliuotas privatąus gyvenimo sferoje > t;e+-v4sųo; 
meninio prestižo, nei žymeną neteikia.

Motina, dirbanti už šeimos ribą, patiria aštrą konfliktą 
tarp šeimos ir darbovietės. Abu įsipareigojimai reikalauja ener
gijos, ištvermės ir laiko. Technologinė pažanga jos situacijos 
nepalengvina. Ji jieško kompromisą, karpo ir balansuoja dar
bą, bet, kai jėgos persitempia, nukenčia visi. Nežiūrint visuo
menės liberalią pažiūrą į šeimą ir auklėjimą, didžiausia at
sakomybės ir širdgėlos dalis tenka motinai.

SIAIS laikais daugiau negu bet kada žmonijai reikia mo
tiną: ją proto, širdies ir šilimos. Jei visuomenė nenori 
atiduoti jaunosios kartos šalpos įstaigom ar baudžiamo

sioms institucijoms, ji turi nedviprasmiškai pasisakyti už šei
mą: kurti palankesnes socialines-ekonomines sąlygas, teikti 
jai moralinę paramą ir pripažinimą, kad moteris-motina, atė
jus lemiamam momentui, būtą paskatinta apsispręsti šeimos 
labui. Krikščioniški principai nurodys jai vertybią pirmumą 
ir padės išlaikyti dvasinę pusiausvyrą. Jauna lietuviška šeima 
yra stipriausia tautinė tvirtovė. Įleidusios joje stiprias šaknis, 
mūsą jaunosios atžalos išsiaugins plačius sparnus gyvenime.

Angelika Sungailienė

Pasaulio įvykiai

KANADOS (VYKIAI

Kas bus liberalų vadu?
Kanados liberalą partija jau 

baigia rinkti savo atstovus, 
kuriems teks padaryti spren
dimą naujo vado išrinkime. 
Tą atstovą nuomonę bandė nu
statyti Toronte leidžiamas 
dienraštis “The Globe and 
Mail”. Iš apsisprendusią at
stovą 568 pasisakė už politikon 
norintį grįžti J. Turnerį, 251
— už dabartinį energijos ištek
lią ministerį J. Chretieną. Ki
ti kandidatai į vadus turi labai 
menką rėmėją skaičią: darbo 
ir imigracijos min. J. Roberts
— 33, teisingumo min. M. Mac- 
Guiganas — 33, ekonominią 
reikalą min. D. Johnstonas — 
26, žemės ūkio min. W. Whe- 
lanas — 22, indėną reikalus 
tvarkantis min. J. Munro — 21. 
Susidaro įspūdis, kad partijos 
karūna teks J. Turneriui, ku
rio laimėjimą jau seniai pra
našauja spauda. Praėjusią sa
vaitę J. Turneris padarė svar
bą pranešimą apie Kanados 
biudžetą smaugianti metinį 
$30 bilijoną deficitą. Jis to 
chroniško deficito $15 bilijo
ną įsipareigojo pašalinti kele- 
rią metą laikotarpyje, įvesda
mas socialinią programą refor
mas, pašalindamas nereikalin
gas paslaugas, sumažindamas 
tarnautoją skaičią, bet padi
dindamas ją darbingumą.

Sunkesnę problemą J. Tur
neriui sudaro antroji defici
to pusė, nes ji yra susieta su 
ekonominėmis krašto proble
momis, pakitimais ekonomi

joje. J. Turneris betgi gyvena 
viltimi, kad Kanados ekonomi
ja pagerės, sumažės rekordi
nis bedarbią skaičius, tuo pa
čiu sumažindamas didžiules 
nedarbo draudos išlaidas. J. 
Turneris spaudos konferenci
joje prisipažino žurnalistams, 
kad Kanada būtinai turi paša
linti nuolatinius deficitus, ve
dančius ją į milžiniškas sko
las, kurias anksčiau ar vėliau 
turės padengti dabartiniai vai
kai. Tos mūsą skolos jiems ga
li tapti nepakeliama našta, 
jeigu niekas dabar nepradės 
atsilyginti už jas. Pasak J. Tur- 
nerio, deficito pašalinimas 
atstatytą Kanados dolerio ver
tę užsienyje, grąžintą Kana- 
don ten pabėgusį kapitalą, o 
jo investavimas parūpintą dar
bo bedarbią armijai.

Gallupo instituto kovo 29-31 
d.d. atlikti viešosios nuomo
nės tyrimai nustebino ne tik 
politikus, bet ir visus kanadie
čius. Mat pirmon vieton su 46% 
apsisprendusią kanadiečią ne
tikėtai iškopė liberalą parti
ja, konservatorius palikusi su 
40%. Tai yra neįtikėtinai dide
lis liberalą populiarumo paki
limas net 14% nepilno mėnesio 
laikotarpyje. Ankstesniuose ty
rimuose kovo 1-3 d.d., kai jau 
kanadiečiams buvo žinomas P. 
E. Trudeau praneštas pasitrau
kimas iš liberalą vado pareigą, 
konservatorią populiarumas 
pakilo 6% iki 54%, o liberalą

(Nukelta į 8-tą psl.)

Atbangavusį pavasarį pajutę sužaliavo ir Šiaurės Amerikos beržai, primenantys Lietuvą Nuotr. Vyt. Maco

Lietuvos inteligentai nėra prisitaikėliai
Atsargiau vertinti jų vaidmenį ragina naujas dokumentas

Vakarus pasiekė sovietinės 
cenzūros nesužalotas laisvo
sios spaudos dokumentas “Ka
talikybė ir inteligentija šiuo
laikinėje Lietuvoje”. Autorius 
pasirašęs slapyvardžiu Juozas 
Bočys.

Studijinio pobūdžio doku
mentas pradedamas tokiais žo
džiais: “Neretai tenka išgirsti 
priekaištą dabartinės Lietu
vos inteligentijos adresu dėl 
to, kad didelė dalis inteligen
tą nesirūpina savo tautos kul
tūra ir jos likimu, yra prisitai
kėliai savanaudžiai, perdėm 
lojalūs tarybiniam režimui”.

“Tokie priekaištai, — pripa
žįsta autorius, — žymia dalimi 
yra teisingi, bet vis dėlto rei- 
kėtą pabandyti daugiau išsi
aiškinti, ar visais atžvilgiais 
didžioji Lietuvos inteligentą 
dalis yra pasyvi prisitaikėlė 
prie režimo, o jeigu taip, tai 
kokios priežastys tai nulemia. 
Gal galėtume mūsą inteligen
tijos gyvenime įžvelgti ir kai 
kurią gaivesnią ir optimistiš- 
kesnią niuansą?”

Dokumento autorius paste
bi, kad “inteligentija, ypač 
humanitarinė, yra labiausiai 
ideologizuojama, indoktrinuo- 
jama visuomenės dalis”, ta
čiau retai kada turi “gilius ma
terialistinius įsitikinimus” 
arba moka juos argumentuotai 
ginti.

Šitokie paviršutiniški ma
terialistai paprastai yra in
diferentai, religijai neprie- 
šiški, neretai net daugiau ar 
mažiau jai palankūs. “Dauge
lio netikinčiąją palankumą 
religijai lemia netiesioginiai 
veiksniai, ypač ta aplinkybė, 
kad Bažnyčią persekioja val
džia.” Autorius teigia, kad 
“daug indiferentą religijai 
(Kataliką Bažnyčiai) yra pa
lankūs dėl dorovinią, tauti- 

nią, kultūrinią motyvą”. “Vis 
daugiau žmonią šiandien su
pranta, kad totalinės materia
listinės pasaulėžiūros į žmo
nią sąmonę diegimas yra viena 
iš dvasiniu priežasčią šią die
ną Lietuvoje paplitusią blogy- 
bią, kaip savanaudiškumas, 
gobšumas, korupcija, girtavi
mas, nusikalstamumas”.

Inteligentai, teigia Juozas 
Bočys, yra “labiausiai prie 
režimo pririštas, sociališkai 
mažiausiai savarankiškas gy
ventoją sluoksnis”, todėl la
biau, negu kitą sluoksnią žmo
nės, “tiesiog priversti veidmai
niauti, slėpti, maskuoti savo 
tikruosius įsitikinimus, juos 
reikšti tik siauroje privataus 
gyvenimo srityje”.

“Vidutinioji inteligentija 
yra mažiausiai apmokamas, 
neturtingiausias gyventoją 
sluoksnis, turintis mažiausiai 
nelegalią pajamą, beveik ne
prieinantis prie materialinią 
gėrybią ir negalįs ją vogti”, 
“darbininkas ar kolūkietis 
šiuo atžvilgiu yra savarankiš
kesnis”.

Autorius teigia, kad pasku
tiniu metu ši inteligentą da
lis darosi vis reikšmingesnė 
išlaikant tautinę sąmonę, 
ypač dorovingumą, netiesio
giai ir religingumą, kaip es
minius tautinės sąmonės ele
mentus. Šiuo požiūriu viduti
nė inteligentija atsistoja ša
lia valstietijos, tradicinės lie
tuviško tautiškumo ir religijos 
saugotojos, o kai kuo pradeda 
valstietiją pralenkti. Pirmiau
sia savo blaivingumu. Šiandie
ninį Lietuvos kaimą ypač žlug
do girtavimas, kuris silpnina 
tradicinius kaimo dorovės pa
matus.

Dėl įvairią priežasčią vidu
tinioji inteligentija, būdama 

gana gausi, darosi Lietuvoje 
pagrindinė, sąmoningai įsiti
kinusi tautinią ir religinią 
vertybią saugotoja. Šias verty
bes, pasak autoriaus, išlaiko 
ir kaimas bei darbininkai, ta
čiau daugiau gaivališkai ir iš
oriškai. “Inteligentija, ypač 
jaunesnė karta, pradeda ge
riau suprasti fundamentalią 
vertybią — dorovės, religijos, 
tautiškumo — svarbą kaip at
skiram žmogui, taip ir tautos 
likimui”.

Autorius pripažįsta, kad 
“kaimo ir mažą miestelią ti
kintieji, ją viešas tradicinis 
arba bažnytinis religingumas, 
dabartinėmis sąlygomis yra 
pagrindinė Lietuvos kataliką 
Bažnyčios atrama”. Inteligen
tija išoriniu požiūriu mažiau 
religinga negu kaimo žmonės. 
Vis dėlto joje paskutiniais me
tais pastebimas dvasinio gy
venimo ir religinės minties 
suaktyvėjimas, kurį Bočys va
dina “nebažnytiniu, neinstitu- 
ciniu religingumu”.

Savo išvadose autorius tei
gia: “Reikia pasakyti, kad baž
nytinį ir nebažnytinį religin
gumą galima atskirti labai apy
tikriai, tačiau neabejotina, 
kad religija Lietuvoje plėto
jasi šiom dviem kryptim, tarp 
kurią iš esmės nėra priešišku
mo. Be to, atrodo, kad tai yra 
tik pradžia įdomaus proceso, 
ateityje galinčio stiprėti, virsti 
plačiu tautos dvasinio gyveni
mo suaktyvėjimu, atgimimu. 
Žymioje vidutiniosios inteli
gentijos dalyje vyksta iš šalies 
nepastebimas, bet tautos atei
čiai svarbus vyksmas. Todėl 
Lietuvos inteligentiją reikėtą 
vertinti atsargiau, įžvelgti jo
je daugiau skirtingą tendenci
ją”, perspėja šio dokumento 
autorius. L.R.

POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II SAVO KELIONĘ AZIJON pra
dėjo susitikimu su JAV prez. R. Reaganu Aliaskoje, Fairbanks 
orauostyje. Susitikimas buvo suorganizuotas prez. R. Reagano 
iniciatyva ir turėjo simbolišką reikšmę: jis pats grįžo iš komu
nistinės Kinijos, o Jonas-Paulius II buvo pakeliui į Pietą 
Korėją. Trumpame pokalbyje R. Reaganas pasiūlė JAV bend
radarbiavimą su Vatikanu, siekiant taikos, skurdo bei alkio, 
ligą pašalinimo pasaulyje. Šioms problemoms aptarti prez. R. 
Reaganas žada nusiąsti specialią savo delegaciją į Vatikaną. 
Tai yra pirmas toks bendradarbiavimo siekimas, JA Valstybėms 
atstačius oficialius diplomatinius ryšius su Vatikanu. Iš Alias
kos į P. Korėjos sostinę Seoulą Jonas-Paulius II skrido pagal 
tą patį skrydžio planą, kuriuo • 
naudojosi keleivinis P. Korė
jos lėktuvas, pažeidęs Sovietą
Sąjungos erdves, sunaikintas 
1983 m. rugsėjo 1 d. Popiežius 
Jonas-Paulius II skrydžio me
tu savo maldoje prisiminė žu
vusius 269 keleivius ir įgulos 
narius. Kataliką Bendrija P. 
Korėjoje švenčia 200 metą su
kaktį. Pastarajame trisdešimt
metyje kataliką skaičius ten 
kasmet paauga 10%. P. Korė
joje, turinčioje 40 milijoną 
gyventoją, kataliką dabar yra 
1,6 milijono. Viešėdamas P. 
Korėjoje, popiežius Jonas- 
Paulius II paskelbė šventai
siais 93 korėjiečius ir 10 pran
cūzą kankinią. Jis taipgi ap
lankė Sorokdo salą, turinčią 
2.300 raupsais sergančią li- 
gonią.

Studentų riaušės
Popiežiaus Jono-Pauliaus 

II viešnagės metu Seoule, Ko
rėjos universiteto rajone, bu
vo įsisiūbavusios studentą 
riaušės prieš prez. Č. D. Hvano 
vyriausybę. Policija prieš riau
šininkus naudojo ašarines du
jas, kurios vienoje vietovėje 
buvo pasiekusios ir Jono-Pau
liaus II akis. Studentams jis 
patarė reformą siekti taikio
mis priemonėmis. Po Seoulą 
Jonas-Paulius II važinėjo auto
mobiliu, kuris buvo uždeng
tas neperšaunamu stiklu. Prie 
automobilio iš minios buvo 
prasiveržęs 22 metą amžiaus 
jaunuolis L. Č. Kiju, paleidęs 
du šūvius. Vėliau paaiškėjo, 
kad jo revolveris nebuvo tik
ras, neturėjo kulką, tik garsą 
sukeliančias kapsules. Po šio 
incidento buvo dar labiau su- 
striprinta popiežiaus Jono- 
Paulius II apsauga. Jo ilgon ke
lionėn yra įtraukti apsilan
kymai N. Ginėjoje, Salomoną 
salose ir Tailandijoje.

Lenino ordinas
Sovietą kompartijos vadą 

K. Černenką Kremliuje aplan
kė iš Varšuvos atvykęs gen. 
W. Jaruzelskis. Už Lenkijos 
išlaikymą Sov. Sąjungos įta
koje jam buvo įteiktas Lenino 
ordinas. Iš tikrąją susitikimas 
nebuvo linksmas, nes Gegužės 
pirmosios paraduose vėl pasi
rodė kompartijos uždrausta 
“Solidarumo” unija. Gdanske 
į kompartijos suorganizuotą 
oficialų paradą įsijungė net 
ir protestuojantis L. Walen- 
sa, nepastebėtas milicininkų. 
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Istorikas J. Jakštas apie naująjį S. Sužiedėlio leidinį

Protesto demonstracijas di
džiausiuose Lenkijos miestuo
se surengė “Solidarumo” uni
jos šalininkai. Milicija prieš 
juos vėl turėjo panaudoti van
dens čiurkšlėmis aprūpintus 
automobilius ir lazdas. Gegu
žės 3 d. buvo švenčiamos Len
kijos 1791 m. priimtos konsti
tucijos metinės, sutraukusios 
tūkstančius lenkų į pamaldas 
Varšuvoje ir Gdanske. Čia vėl 
minios prie šventovių buvo 
sklaidomos vandens čiurkšlė
mis, suiminėjimai protestuo
tojai, reikalaujantys laisvės 
politiniams kaliniams. Atsi
lygindamas už Lenino ordiną, 
gen. W. Jaruzelskis pakvietė 
apsilankyti K. Černenką.

Savieji teroristai
Izraelio policija susekė po

grindinę savųjų teroristų gru
pę, žudančią arabus. Po pen
kiais autobusais R. Jeruzalė
je buvo rastos bombos, kurias 
pavyko laiku pašalinti. Tų au
tobusų keleiviais turėjo būti 
arabai. Tikslus suimtų izraeli
tų skaičius nėra žinomas, nes 
spaudą nutildė karo cenzūra, 
kuri taikoma net ir užsienio 
žinių agentūroms. “Reuterio” 
agentūra prie savo pranešimo 
iš Jeruzalės pridėjo pastabą: 
“Šis pranešimas buvo pateik
tas kariniams Izraelio cenzo
riams, kurie padarė išbrauki
mų”. Vidaus reikalų ministe- 
ris J. Burgas savo radijo kal
boje prisipažino, kad pogrin
dinė teroristų organizacija 
tikrai susekta. Neoficialiai 
kalbama apie 30 suimtų izrae
litų, kurių eilėse yra žymių 
asmenų, net atsargos karinin
kų. Esą trys suimtieji prisi
pažino padėję bombas į auto
busus, o kiti du — nužudę ke
turis arabus Hebrone, va
karinėje Jordano upės pakran
tėje, 1983 m. liepos mėnesį. 
Taip pat neoficialiai kalba
ma, kad yra tiriami vieno spe
cialaus kariuomenės dalinio 
veteranai. Esą tai 45 vyrų gru
pei kadaise vadovavo buvęs 
krašto apsaugos ministeris A. 
Šaronas, kai 1953 m. būdavo 
keršijama arabams įsiverži
mais į Jordaniją ir tada Egip
to valdomą Gazos juostą. Te
roristų grupės atskleidimas 
yra nemalonus premjero J. Ša- 
miro vyriausybei, galintis tu
rėti įtakos parlamento rinki
mams.
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Brangiai Motinai
AfA 

SOFIJAI SKRIPKIENEI 
mirus,

dukteris - LIUCIJĄ, ANTANINĄ ir žentą JUOZĄ 
ASMENAVIČIŲ nuoširdžiai užjaučiame- 

Ap. Pažerienė J. Mildažis
R. Zotovienė A. ir A. Pilipavičiai

Juno Beach, Florida

Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero metai balandžio 8 d. bu
vo iškilmingai paminėti kuror
tiniame Bavarijos mieste Bad 
Viorishofene. Pontifikalines 
Mišias Šv. Ulricho parapijos 
šventovėje atnašavo Augsbur
go vyskupas dr. Stimpfle drau
ge su V. Europos lietuvių vys
kupu A. Deksniu, šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje rektorium 
prel. L. Tulaba ir kitais dva
siškiais.

Augsburgo vyskupas per pa
mokslą pabrėžė visuotinį šv. 
Kazimiero metų pobūdį ir tą 
šventojo kilmės ryšį, kuris 
jungia lietuvių ir vokiečių 
tautas. Mus riša bendras tikė
jimas ir šv. Kazimiero kilmė
— sakė vyskupas Stimpfle. Vi
suotinį šv. Kazimiero metų 
pobūdį ypač išryškino popie
žius Jonas-Paulius II Romoje 
kovo 4-sios iškilmėmis, kurio
se, dalyvavo Europos vyskupų 
konferencijų atstovai ir prie 
Vatikano akredituotų diplo
matų korpusas.

Aiškindamas sekmadienio 
Evangeliją, vyskupas pažymė
jo, kad kaip Lozoriaus mirtis 
buvo reikalinga jo prikėlimo 
stebuklui, taip Lietuvos tikin
čiųjų kančios K. Bendrijos at
sinaujinimui ne tik Lietuvoje, 
bet ir V. Vokietijoje. Augsbur
go vyskupas baigė pamokslą, 
prašydamas šv. Kazimierą iš
melsti Lietuvai tvirto tikėji
mo, laisvės ir taikos.

V. Europos lietuvių vysku
pas padėkojo Lietuvos bičiu
liui vyskupui Stimpflei už pa
ramą ir tikėjimą stiprinančius 
žodžius.

Vokiečių parapijos choras 
sugiedojo dvi lietuviškas gies
mes: šv. Kazimiero giesmę — 
žodžiai kun. St. Ylos, muzika
— kun. K. Senkaus. Galingai 
skambėjo ir giesmė “Apsau
gok, Aukščiausias”. Pamaldo
se dalyvavo keliasdešimt lie
tuvių, kurie sugiedojo gies
mes: “O Kristau, pasaulio val
dove” ir “Marija, Marija”.

Po pamaldų Šv. Ulricho pa
rapijos salėje įvyko iškilmin
gas pobūvis. Vokiečių choras 
pateikė kitą staigmeną — tris 
lietuvių liaudies dainas: “Bi
jūnėli žalias”, “Močiute, šir
dele”, “Sėjau rūtą, sėjau mė
tą”. Dar kartą sugiedojo šv. 
Kazimiero giesmę, kurios žo
džiai prieš tai buvo išversti 
į vokiečių kalbą.

Lietuvių kultūros instituto 
vedėjas magistras Vincas Bar
tusevičius supažindino vokie
čių visuomenę su Lietuvos 
šventojo globėjo sukakties 
programa ir šv. Kazimiero gy
venimu, pabrėždamas jo kultą 
kituose kraštuose, ypač Vo
kietijoje.

Augsburgo vyskupas pašven
tino šv. Kazimiero paveikslą, 
kuris bus laikomas vietos pa
rapijos šventovėje įrengtoje 
šv. Kazimiero koplyčioje, ku
rioje jau kabo Vilniaus Auš

Canadian girt jTlcmoiials Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

ros Vartų Dievo Motinos pa
veikslas.

Parapijos klebonas kun. A. 
Bunga supažindino vokiečius 
su atvažiavusiais lietuviais 
iš Vokietijos, Italijos, Pran
cūzijos, Austrijos ir Ameri
kos. Bad Viorishofeno miesto 
burmistras ir kiti vietos vokie
čių visuomenės atstovai dva
siškiai ir pasauliečiai gražiai 
įvertino klebono kun. A. Ban
gos pastangas supažindinti 
juos su Lietuva, iškelti tai, kas 
riša Bavariją su Lietuva. Vysk. 
A. Deksnys, V. Europos lietu
vių vardu pagerbdamas Augs
burgo vyskupą už jo nuopel
nus Lietuvai, įteikė jam Car
lo Dolči paveikslo kopiją ir 
šv. Kazimiero metų sidabro 
medalį. Medaliais apdovano
jo vokiečių choro vedėją ir 
kun. A. Bungą. Užbaigos žo
dyje kun. A. Bunga, dėkoda
mas visiems prisidėjusiems 
prie kazimierinių iškilmių 
Bad Viorishofene, pagerbė 
savo studijų draugą kun. Al
fonsą Svarinską, jau trečią 
kartą einantį Gulago keliais.

Šventės išvakarių dieną, 
balandžio 7, Bad Viorisho
fene įvyko Vokietijos ateiti
ninkų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 50 asmenų. Iš
klausytos dvi paskaitos. Dr. 
Kęstutis Girnius kalbėjo apie 
branduolinius ginklus ir krikš
čionių dorovę, o magistras ir 
kultūros instituto vedėjas Vin
cas Bartusevičius nušvietė šv. 
Kazimiero sukakties reikšmę. 
Keturi Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai vysk. A. Deksnio 
akivaizdoje atliko ateitinin
kų priesaiką. Juos sveikino 
prel. L. Tulaba, priminęs ku
nigiškų pašaukimų reikalą. 
Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai atliko meninę progra
mą. Visuomenininko premija 
už praėjusius metus buvo-įteik- 
ta dr. K. Čeginskui.

Ateitininkų suvažiavimui 
Bad Viorishofene vadovavo 
Marytė Dambriūnaitė-Šmitie- 
nė ir dr. Jonas Norkaitis. Glo
bojo kun. A. Bunga. A.L.

Išdavikas, kuri mėgo žmonės
Apie netolimą praeitį Grenadoje pasakoja savaitraščio “Grenados balsas” redaktorius

AfA
JONUI LEVERIUI

mirus,
žmoną VALĘ, dukrą GRAŽINĄ su šeima, seserį 
ELENĄ JAV, brolius — VIKTORĄ Toronte, 
ANTANĄ Australijoje, visus gimines tremtyje ir 
Lietuvoje bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
A. ir M. Radžiūnai A. ir G. Slankai
J. ir E. Bakšos J. Žiurinskas

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Trečiadienis yra sunkiau
sia darbo diena “Grenados 
balsui”, kurį Grenados sosti
nėje St. George leidžia ir re
daguoja Leslie Pierre. Savait
raštis pradėtas kaip reakcija 
prieš krašte vestą totalistinę 
režimo politiką, bet po pirmo
jo numerio uždraustas. Keturi 
atsakingieji redakcinio kolek
tyvo nariai atsidūrė kalėjime, 
jų tarpe ir L. Pierre, kuris, jau 
laisvas, sutiko pasikalbėti su 
manimi, sulaužydamas savo 
taisyklę: negaišinti susitiki
mams laiko trečiadieniais, 
kai laikraščio medžiaga turi 
būti atiduota spaustuvei.

Pietavome bene geriausia
me St. George’s restorane “Ru
dolf’. Mane sutiko gilus jo 
žvilgsnis ir tirianti šypsena. 
Žiūrėdamas į gražiai banguo
jančius, bet žilus viduramžio 
asmens plaukus, galvojau: tur
būt ketveri kalėjimo metai 
taip negailestingai “nudažė” 
plaukus ir įrėžė raukšles ma
loniame, kiek melancholiš
kame veide.

“Šiandien man įtempta dar
bo diena, — pradėjo jis,— to
dėl nedelsdami pradėkime”.

Pirmiausia norėjau žinoti, 
kaip jisai vertina buvusio min. 
pirmininko Bishopo valdžią. 
Suminėjęs, kad krašto gyven
tojų tarpe yra tendencija kal
tinti komunistų partijos fana
tiką Coard ir generolu tapusį 
kalėjimo sargą Austin, o ma
žiau patį Bishopą, dariau iš
vadą, kad grenadiečiai savo 
premjerą mėgo, norėjo juo pa
sitikėti. Atrodo, kad ir jis sa
vo žmones mėgo.

“Leiskite man patikslinti”, 
— kalbėjo Mr. Pierre. — Bisho- 
pas buvo tautiečių mėgstamas 
Grenados išdavikas — taip, bet 
tautiečiai jam nerūpėjo. Bi- 
shopas tiktai juos manipulia
vo. Grenadiečiai labai nemė
go buvusio premjero Gairy, 
todėl pradžioje manė Bishopą 
būsiant nuoširdų krašto in
teresų gynėją. Deja, jam rū
pėjo tiktai jisai pats. Su jokio
mis priemonėmis nesiskaitė, 
kopdamas komunistinės kar
jeros laiptais. Būdamas ko
munistas, jis sąmoningai pa
sirinko išdaviko kelią: imtis 
perversmo, o po to laikytis val
džioje Kubos ir Sovietų Sąjun
gos ginklų pagalba.

Išdaviko kelias
“Pasižiūrėkime, kaip Bishop 

‘tarnavo’ savo tautai, — tęsė 
L. Pierre. — Jis nutraukė san
tykius su demokratiniais salos 
kaimynais ir su laisvojo pa
saulio kraštais, aklai parsi- 
duodamas Kubai ir sovietams. 
Jo valdymo metu pasirašyta 
eilė slaptų karinių susitari
mų su Sovietų Sąjunga, Š. Ko
rėja ir Kuba. Jis susidėjo su 
Libija, Bulgarija ir R. Vokie
tija, mūsų ‘prieskonių salą’ pa
vertė karine baze sovietų ag
resijai. Ir didysis orauostis 
buvo statomas Kubos-Sovietų 
Sąjungos iniciatyva”.

Pierre priminė, kad 1980 m. 
Coard pasirašė Maskvoje su 
sovietais sutartį, kuria leidžia
ma sovietiniams lėktuvams 
TU-95 nusileisti Grenadoje. 
1982 m., irgi Maskvoje, pasi
rašyta jo partijos “New Jewel 
Movement” pilno bendradar
biavimo sutartis su Sov. Są
jungos komunistų partija. Ji 
apima visas politinio, ekono
minio ir socialinio gyvenimo 
sritis. Ką kita galėjo reikšti 
slaptas “importavimas” kone 
tūkstančio kubiečių, sovietų, 

bulgarų ir kitų komunistinių 
kraštų “specialistų”, jei ne 
stiprinimą svetimųjų įtakos 
krašte, kuriame gyventojų 
skaičius prašoka vos 100.000 
asmenų. Pierre sutinka, kad 
kol kas Bishopas vengė imtis 
brutalumo plačiu mastu, ta
čiau sakė esąs įsitikinęs, jog 
ir masinėms žudynėms būtų 
atėjęs laikas.

“Bishopą pažemino gyvento
jų akyse ir už Grenados ribų, 
— tęsė Pierre, — panaikinimas 
laisvos spaudos, nenoras pra
vesti žadėtų rinkimų, šnipinė
jimo programa, suiminėjimai 
ir kalinimas politiškai nepa
tikimų asmenų be formalaus 
kaltinimo, be teismo. Vietoje 
to atsirado vadinamasis ‘Lais
vasis Grenados radijas’, va
dovaujamas Coardo jamaikie- 
tės žmonos, fanatikės komu
nistės, kurios vadovybėje ra
dijo stotis tarnavo tiktai tarp
tautiniam komunizmui. Rytų 
vokiečiai šią stotį sustiprino 
nuo vieno iki 75 kilovatų, o so
vietai pastatė stotį-satelitą 
sovietinėms televizijos lai
doms priimti. Bishopas prita
rė, kartodamas, jog šios sto
tys padės Grenadai ‘nusimesti 
imperialistinės kultūros jun
gą’. Visa tai akivaizdžiai ro
do, kad Bishopas buvo sąmo
ningas, piktas tautos intere
sų kenkėjas”.

Grenada naudojosi tiktai 
sovietine TASSO žinių tarny
ba, o daug propagandinės me
džiagos buvo pompuojama į 
vietinę spaudą per sovietų 
ir Kubos ambasadas. 1982 m. 
ir komunistinė Kuba atidarė 
ANSA informacijos įstaigą 
Grenadoje. \

Ekonominė klastotė
Prie kraštui pragaištingų 

pavyzdžių L. Pierre priskaitė 
ir Bishopo perimtąjį sovietinį 
ekonomijos modelį. Tasai mo
delis, kaip ir kituose sovietų 
kontroliuojamuose kraštuose, 
pozityvių rezultatų nedavė. 
Lėšos buvo blogiausioje pa
dėtyje. Pamatęs, kad Tarptau
tinis monetarinis fondas turė
tomis ekonominėmis sąlygo
mis jokių paskolų neduos, Bi
shopas nutarė griebtis falsi
fikacijos — įvesti dvigubą są
skaitybą: vieną sau, o kitą — 
užsienio bankams ir paskolų 
institucijoms. Jis kvietė “spe
cialistus” iš Kubos ir Nikarag
vos, drauge jieškodamas gali
mybių siųsti apmokymui pati
kimus partiečius ir į Sov. Są
jungą ar bent į Kubą, kur jie 
pramoktų finansinių doku
mentų klastojimo, kaip tai yra 
praktikuojama pačioje Kuboje 
ar Suriname.

Smogikų kadrai
Nuslopinęs visų laisvųjų par

tijų veiklą ir sovietiniu pavyz
džiu įvedus policinę valdžią 
Grenadoje, Bishopas steigė ko
munistines organizacijas, sa
vo kontrolėn perėmusias jau
nimo, moterų, ūkininkų, dar
bininkų ir net karinių insti
tucijų veiklą. Naujosios orga
nizacijos buvo savo ruožtu vi
siškoje partijos (New Jewel 
Movement) kontrolėje. Maža 
to. 1983 m. birželio mėnesį Ha
vanoje buvo pasirašytas susi
tarimas su Kubos komunistų 
partija smogikų kadrams pa
ruošti kovai su religija, infil
tracijai Socialistų internacio
nale ir komunistinei užsienio 
politikai propaguoti Karibų 
kraštuose. Susitarimu pabrėž
tas reikalas stiprinti partijos 
veiklą, plėsti kadrus, aštrin
ti antinacionalistinę propa
gandą. Keista, bet tuo metu 

Bishopo partija išgyveno kri
zę: narių skaičius byrėjo ir 
tirpo. Jai nepriklausė nė 200 
narių.

Pažeistos žmogaus teisės
Šiuo metu kalėjime laikomi 

Coard, Austin ir kiti tautos 
nusikaltėliai atsisako priimti 
nutarimus, kuriais jų kalini
mas yra motyvuojamas, reika
lauja paleisti laisvėn ir skun
džiasi kalėjimo sąlygomis, kur 
“net antros antklodės naktį 
negalima gauti”. L. Pierre, lin
guodamas galva, tarė: “Taip, 
taip, dabar jie kalba apie ka
linių ir žmogaus teises, kurias 
jie savo batais trypė. Jų teisės 
yra respektuojamos, o kalinių 
padėtį tikrina Tarptautinis 
raudonasis kryžius”.

L. Pierre priminė, kad jam 
būnant kalėjime, apie Raudo
nojo kryžiaus įsileidimą ne
buvo nė kalbos, o politiniai 
kaliniai buvo laikomi be for
malaus kaltinimo bei teismo. 
Kaliniams teko kęsti alkį, li
gas, nuolatinius užgaulioji
mus, o naktį tekdavę miegoti 
ir visai be antklodės. “Pažįstu 
grenadiečius, kuriems medici
nos priežiūra turėjo gyvybi
nės svarbos, tačiau kalėjimo 
administracija tyčia į juos ne
kreipė dėmesio, ir jie kalėji
me mirė, nesulaukdami pagal
bos. Dar blogiau, — aiškino L. 
Pierre, — ne vienas komunis
tų nuteistas ir bausmę atlikęs 
asmuo nebūdavo paleidžiamas 
iš kalėjimo. Aš nebuvau kan
kinamas fiziškai, tačiau ne
buvau teisiamas ir ketverius 
metus iškalėjau, nežinodamas, 
ką atneš rytojus. Tai paryški
na valdžios brutalumą ir visiš
ką nesiskaitymą su pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis. Kalė
jimuose buvo politinį-demo- 
kratinį darbą dirbusių asme
nų, žurnalistų, darbo unijos 
vadų, net daug jų pačių parti
jos ar vadinamojo “sąjūdžio” 
narių, kurie, valdžia ir komu
nizmu nusivylę, atsidūrė už 
grotų. O ką bekalbėti apie val
džios įsakymus suimti ir įmes
ti į kalėjimą nepatikimuosius, 
apie įsakymą šaudyti visus, ku
rie dėl bet kokios priežasties 
pasirodytų gatvėje apsiausties 
stovio metu bet kurią dienos 
ar nakties valandą?

Kalėjimas už pastabas
Grenadietis Antonio Lang

don, JAV gyventojas, 1979 m. 
lankėsi Grenadoje, buvo suim
tas ir be teismo išlaikytas ka
lėjime ketverius metus. Kalė
jime jam buvo pranešta esą jis 
kalinamas už kritiškas pasta
bas apie Grenados revoliuciją, 
kurias jis padarė ... Brukly- 
ne. Kartą kalėjime įtūžęs sar
gas paleido į jį tris šūvius iš 
sovietinio “automato” AK-47. 
Krūtinė buvo žiauriai sužalo
ta, kairė ranka paralyžuota. 
Tiktai karinė gelbėjimo misi
ja, užėmusi kalėjimą, grąžino 
jam laisvę, kaip ir redaktoriui 
Leslie Pierre.

“Bishopo asmenį atskleidžia 
du atvejai, — tęsė L. Pierre. 
“Kartą, kalbėdamas su draugu, 
jis perpyko ir čia pat į jo no
sies skylę sukišo degančią ci
garetę. Nuvertus premjerą 
Gairy, riaušėse žuvo Bishopo 
tėvas. Už poros valandų pas 
jį nebuvo gedulo nė ženklo, ir 
jis jau šnekučiavo su savo tė
vo žudikais”.

Baigiant pietus, kurie susi
dėjo iš vietinės “kalalloo” la
pų sriubos ir delfino žuvies 
patiekalo, L. Pierre kvietė ma
ne sekančią dieną aplankyti 
“Grenados balsą”.

Krmituvė^tidarjdo^’u^^alando^yt^k^^ral^rakaroj^

PADĖKA
Mūsų mylimam tėveliui

a.a. PETRUI LĖLIUI
mirus,reiškiame nuoširdžią padėką visiems draugams ir 
artimiesiems, lankiusiems jį ligoninėje, ir visiems, palydėju- 
siems jį į amžino poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame kun. J. Staškui, kun. Aug. 
Simanavičiui, OFM, ir kun. P. Sharp, OFM, už laidotuvių 
Mišias.

Nuliūdę: sūnus Jonas, duktė Laima Brakienė, 
vaikaičiai - Jonukas, Danius ir Rita

PADĖKA
Mirus mielam tėveliui

a. a. JUOZUI RAČIUI,
nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos kunigams už mal
das laidotuvių namuose, gedulingas šv. Mišias, palydėjimą 
į amžino poilsio vietą, o sol. L. Marcinkutei už giedojimą per 
šv. Mišias.

Ačiū draugams ir pažįstamiems už lankymą velionies 
laidotuvių namuose, užprašytas šv. Mišias, gėles, pareikš
tas užuojautas žodžiu bei spaudoje ir palydėjimą į kapines.

Ypač nuoširdus ačiū karsto nešėjams, S', ir K. PivOtų 
šeimai, A. V. Karauskams už didelę pagalbą liūdesio va
landose.

Su nuoširdžiu dėkingumu visiems -
Duktė Regina su šeima

PADĖKA
1984 m. vasario 22 d., staigiai širdies priepuolio ištiktas, 

atsiskyrė su mumis brangus vyras, 
tėvelis, uošvis ir senelis,

a.a. GRACIJONAS JASEVIČIUS.
Nuoširdi padėka visiems, kurie dalinosi neapsakomai 

dideliu mūsų skausmu, palydint a.a. Gracijoną į amžinojo 
poilsio vietą.

Dėkojame Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už du vakarus laidotuvių namuose, 
sukalbėtą Rožinį, gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississaugoje. Taip pat dėkojame V. 
A. Paulioniams už giedojimą AV šventovėje, K. Mileriui už 
atsisveikinimo žodį.

Ypatinga padėka mieliems draugams už karsto nešimą, 
gražias gėles, užprašytas už velionį šv. Mišias, užuojautas 
laiškais bei žodžiu, aukojusiems Tautos fondui ir ta proga 
skirtas aukas lietuviškai spaudai. Ačiū mieloms ponioms už 
skanius pyragus ir visiems, kurie prisidėjo bet kokiu būdu 
mūsų sunkiose valandose.

Išėjai Tu, mano mylimas Graceli, tikruoju keliu į Vieš
paties namus, palikai mus dideliame liūdesyje. Buvai Tu 
mūsų švyturys, kuris šviesi mums visą likusį gyvenimą.

Didelio skausmo prislėgti:

žmona Elena, duktė Gvina, duktė Rasa su vyru, 
sūnus Rolandas su šeima, broliai Petras ir Juozas, 
uošviai Antosė ir Vytautas.

Hamilton, Ont.

c3farniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

★
Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Ave. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
.2448 DANFORTH Aye. 

Tel. 699-4444



Poetas ANTANAS MIŠKINIS okupuotoje Lietuvoje su savo dukraite 1965 m. rugpjūčio 18 d. Jam tada buvo 60 
metų, o dukraitei — penkeri metai. A. Miškinis, grįžęs iš Sibiro, mirė Vilniuje 1983 metais

ANTANAS MIŠKINIS

Pasimatymai su motina
Dar niekur nespausdintas eilėraštis

O tu šviesi baltuos drobiniuos rubuos 
Šypsodama mane pasitinki.

Nuo tavo žvilgsnių net naktis šviesėja, 
Ir atminimų sklaidosi rūkai.
Tu klausi iš krikštasuolės išėjus,
— Sūneli mano, kur taip užtrukai?

— Apie Tave be perstojo galvoju, 
Gulu ar anksti rytą aš keliu.
— Man teko, mama, pereit daug pavojų. 
Lankyt neleido margu laiškeliu.

Languos pamėlę, užušautos durys. 
Žvelgiu akis įbedęs tolumon. . .
Tu klausinėj! vėl mane pridūrus. 
Kada pareisiu visiškai namo.

— Kai mėnulėlis šildys kaip saulužė. 
Vidur žiemos pražydindams medžius, 
Kai ąžuolai atžels audroj palūžę, 
Kai vandenėliai ežeruos išdžius . . ,

— Nenusitark', vaikeli, taip nereikia.
Ar tu tiesos j ieškojai vis tuščiai?
Pažvelk, jau debesėliai pasidraikę 
Ir švinta jau danguosnų pakraščiai

— Dievulio Motina Sopulingoji 
Apveizdi visa, aš meldžiuosi jai.
Prigulk, saldaus miegelio nemiėgojai, 
O šitokį kelelį atėjai.

— Aš pabudėsiu prie gluodnios galvelės, 
Parodyk, ar tik nb karšta kakta ?
Užtvindę galvą mintys maišos, velias . . . 
Mama žiedais žiedeliais apsnigta.

Mamužė kalba, kalba visą laiką.
Ir skamba, skamba balsas per ausis.
Vis ranką ant galvos uždėjus laiko. 
Ir nyksta, blėsta mano liūdesys.

— Žiūrėk, jau vyšnių burbuolytės kečias. 
Paskui ramunėm geltonuos kalva.
Tu būsi mūsų pirmutinis svečias. 
Vienintelis brangus, kaip Lietuva.

Red. pastaba. Antanas Miškinis (1905—1983) 
jau garsėjo nepriklausomoje Lietuvoje kaip bran
dus poetas. Sovietinės valdžios buvo ištremtas 
Sibiran 1947 m. Grįžo Lietuvon 1956 m., prisitaikė 
prie sovietinių sąlygų, išleisdino 6 poezijos kny
gas, kuriuose tilpo tik sovietiniam režimui priim
tini eilėraščiai. Čia spausdinamas eilėraštis “Pa
simatymai su motina” priklauso prie dar niekur 
nespausdintųjų. Jame aidi Sibiro kančios.

Pranesimas is Europos

Lietuvos vardas Paryžiaus katedroje

I
Motule mano, vai miela mieloji, 
Vienintelė man tu, kaip Lietuva. 
Ar durys brakšteri, ar šuo suloja - 
Langan kaip saulė. Tavo švyst galva.

Tu lauki vis, kaip aš namo sugrįžčiau 
Bet... nesulauksi niekad niekados.
O bus pavasaris, o paukščiai krykštaus, 
O gegužėlės raibosios raudos!

Nakčia aš paukščių tuo keliu plačiuoju 
Mintim tavęs lankyt skrendu, skrendu... 
Sidabro galvą tavo išbučiuoju, 
Po stiklo langu rymančią randu.

Man veidą ašarom karštom aplieji, 
Sušildai mano stingstančius pirštus, 
Sušvinta prieš akis namai mielieji 
Ir visa, kas kur buvo, užmirštu.

Tu kIausinėj!, kur buvau pražuvęs. 
Ko taifLflgai nesilankiatCnhmuos: ’ 
Gerklėj apkarsta, stingsta man liežuvis, 
Kaip tiek ilgai galėjau be mamos?...

— Mane ilgai, ilgai uždarę laikė, 
Suraišiojo rankas vielom kietom.
Ne kartą, mama, naktužėlę klaikią, 
Su giltine sėdėjau pakaitom.

Atklydau mintimi vogčiom ištrūkęs, 
Kaip šešuolėtis prislinkau gatve.
Pakol žvaigždes pridengęs laiko rūkas, 
Pabūsiu, motinėle, pas tave.

Mane bučiuoji, glostai ir teiraujies 
Kada visai pargrįšiu pagaliau.
Aš sverdėju, per burną trykšta kraujas 
Ir sukniumbu ties kojom tolėliau.

Kad Tu brangiausia, visados žinojau — 
Ir džiugesy, ir ašarų klane.
Matau, kaip kryžium dideliu žegnoji. 
Ranka dešiniąja laimini mane —

Dievulis geras, lengvins Tavo kelią. 
Su juo tave išleisti nebijau.
Dabar jau kelkis ir keliauk, vaikeli.
Pro rūką žvaigždės pražydės tuojau...

II
Dar šalta. Rankos nejučiom nugrubo. 
Drabužiai išnešioti ir menki.

Jaunimas skatina remti Vasario 16 gimnaziją
PLB švietimo vicepirmininkės 

B. Jasaitienės rūpesčiu jau anks
čiau sudarytas centrinis komi
tetas Vasario 16 gimnazijai rem
ti Jaunimo centro kavinėje Či
kagoje kovo 30 d. suruošė vaka
ronę, į kurių atsilankė apie 20 
Vasario 16 gimnazijos auklėti
nių ir beveik pilnutėlė kavinė 
klausytojų. Vakaronę pradėjo 
komiteto pirm. Karolis Milko- 
vaitis. Jis supažindino su šios 
vakaronės tikslu — remti Vasa
rio 16 gimnazijų ir vakaronei 
vadovauti pakvietė Rūtų Muso- 
nytę.

Pranešimus padarė Vasario 16 
gimnazijos auklėtiniai: Rūta 
Musonytė, Algis Sodonis, Kris
tina Kotovaitė, Algis Stankus- 
Saulaitis. Kalbėjo ir daugiau 
tos gimnazijos auklėtinių, bet 
jų pavardės buvo neaiškiai pra
neštos. Jaunieji pranešėjai pa
pasakojo apie gyvenimų ir moks
lų, apie gimnazijos istorijų, atos
togas po įvairius kraštus ir t.t. 
Parodė ir daug skaidrių iš tos 
gimnazijos gyvenimo. Vakaronė
je dalyvavo šie gimnazijos auklė

tiniai: Rūta Musonytė, Algis So
donis, Kristina Kotovaitė, Neda 
Žiliūtė, Laima Šulaitytė, Snaigė 
Zalatoriūtė, Daina Fernandez 
(iš Kalifornijos), Žilė Rekašiū- 
tė-Martinkienė, Vidas Rekašius, 
Rimas Rekašius, Andrius Dau
girdas, Sofija Žutautaitė (iš Bra
zilijos), Vidas Germanas, Alber
tas Kiela, Andrius Narbutis, Al
gis Stankus-Saulaitis ir kiti. A. 
Sodonis perskaitė Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus A. Smi
to laiškų ir papasakojo apie sa
vo mokslų gimanzijoj. Sakė, kad 
prieš išvykdamas jis labai mažai 
mokėjo lietuviškai, o per viene
rius metus išmoko gerai kalbėti 
lietuviškai ir gali laisvai dary
ti pranešimus sueigose. Vasario 
16 gimnazijoje pasijuto esųs lie
tuvis. Pastebėtina, kad visi vie
nerius metus ar ilgiau lankę šių 
gimnazijų gražiai kalba lietu
viškai.

Tai buvo išskirtina ir maloni 
vakaronė, kurioje šį kartų ne 
vyresniojo amžiaus lietuviai 
susirinko rūpintis Vasario 16 
gimnazijos išlaikymu bei moki

nių į jų siuntimu, o pats jauni
mas. Gausus būrelis tos gimna
zijos auklėtinių atvyko papasa
koti apie tos gimnazijos reikš
mę visai lietuvių išeivijai ir 
paskatinti vyresniuosius rūpin
tis vienintelės mūsų švietimo 
tvirtovės išlaikymu bei savo jau
nimo siuntimo į jų, kad išliktų 
lietuviais.

Vasario 16 gimnazijoj du treč
daliai visų pamokų dėstoma lie
tuviškai. Mokslo lygis yra aukš
tas, nes mokiniai ruošiami uni
versitetui. Šiuo metu gimnazi
joje mokosi 63 mokiniai iš viso 
pasaulio: Vokietijos, Amerikos, 
okup. Lietuvos, Afrikos ir kitų 
kraštų.

Vasario 16 gimnazija buvo 
įsteigta 1950 m. Diepholze, o 
1954 m. perkelta į Huettenfiel- 
dų, Rennhofo pilį, kurių tuo
met nupirko Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė. 1963 m. buvo pa
statytas mokyklai naujas pasta
tas, o 1973 m. — mergaičių bend
rabutis. 1984 m. numatyta pasta
tyti ir berniukų bendrabutį, 
kuris iki šiol buvo įrengtas pi
lyje. Berniukų bendrabučio pa
statymas kainuos apie 3 milijo
nai markių. Du su puse milijo-

Kovo 25 Prancūzijos lietu
viams buvo ypatinga diena — 
maldos diena už Lietuvą. Kun. 
J. Petrošiaus rūpesčiu iškil
mingos pamaldos įvyko garsio
je Notre Dame katedroje. Mi
šias atnašavo arkiv. kardino
las Jean-Marie Lustiger, jam 
asistavo kun. J. Petrošius ir 
20 Rytų Europos kraštų kuni
gų. Pilnutėlė katedra (arti 
5000 maldininkų) klausė kar
dinolo žodžių, skirtų Lietu
vos krikščionims, ištikimiems 
Dievui ir savo tikėjimui. Sva
rinsko ir Tamkevičiaus, pa
šventusių savo gyvenimą už ti
kėjimo laisvę, vardai skambė
jo šioje katedroje ir pasiekė 
Prancūzijos tikinčiuosius. Kar
tu su Mišiose dalyvaujančiais 
lietuviais jie meldė stiprybės 
ir ištvermės Lietuvos krikščio
nims. Kardinolas Lustiger sa
vo pamoksle taip pat paminė
jo, jog Lietuva ir viso pasau
lio lietuviai šiemet švenčia 
savo tautos globėjo šv. Kazi
miero 500 m. mirties sukaktį. 
1958 m. Paryžiuje buvo pami-, 
nėtos šv. Kazimiero 500 gimi
mo metinės.

Šiose Mišiose už Lietuvą da
lyvavo nemažas skaičius Pary
žiaus lietuvių. Mišių aukas prie 
altoriaus atnešė Prancūzijos 
lietuvių jaunimo atstovai, mal
das už Lietuvą skaitė Vytas 
Bačkis. Giedojo didžiulis ka
tedros choras ir Vasario 16 
gimnazijos choras, kuriam tal
kino ir choro vadovo A. Palti- 
no žmona Nelė Paltinienė. 
Gimnazijos choras sugiedojo 
dvi giesmes: išeivių giesmę 
“Kaip grįžtančius namo paukš- 

Šešeri lietuvio
KUN. HERMANAS ŠULCAS
Prieš šešeriūs metus nuvy

kau vienų vienas į Ruandą, 
Centrinėje Afrikoje, kur atsi
dūriau tarp kitų, įvairių tau
tybių misijonięrių. Pradžia 
buvo labai sunki — viskas sve
tima, be to, dar reikėjo išmokti 
vietinę bei prancūzų kalbą, ku
ri čia vartojama kaip oficiali 
kalba. Ačiū Dievui, greitu lai
ku pasijutau, kad.čia nesu vie
nišas: visų pirma kitų misijo- 
nierių nuoširdus broliškumas 
man labai padėjo priprasti. 
Draugystė su vietiniais, ypač 
su jaunimu, man padėjo trum
pu laiku čia jaustis nebe sve
timam. Be to, daug brolių tau
tiečių, nors ir toli JAV-ėse, 
Kanadoje, Pietų Amerikoje, 
net Australijoje ir Europoje, 
nepaliko manęs vieno: laiš
kais, siuntiniais, maldomis 
ir aukomis mane ir mus rėmė 
ir teberemia, todėl ir noriu 
čia visiems pareikšti viešą pa
dėką bei informuoti, ką per 
tuos 6 metus ir Jūsų dėka ga
lėjome įvykdyti.

Pirmuosius metus praleidau 
sostinės pakraštyje, kur vy
resnieji man buvo paskyrę 
rūpintis ypač tuo jaunimu, 
kuris neturi jokio paruošimo 
nei mokykloje, nei praktinia
me gyvenime. Tad griebiausi 
jiems organizuoti susitikimo 
centrą, kur jauni žmonės ga
lėtų bendrauti ir tokiu būdu 
lengviau rasti amatinio paruo
šimo ir darbo. Centras išdygo 
vietoje, kur valdžia buvo da
vusi saleziečiams didelį skly
pą žemės pelkėje. Pats jauni
mas sausino tą pelkę, ir dabar 
jis ten augina saldžių bulvių, 
daržovių ir pan. Be to, salezie
čiai ten suorganizavo didelį 
amatų centrą: dabartiniu metu 
ten apie 180 jaunuolių gauna 
pilną profesinį paruošimą.

Po metų sostinėje viršinin
kai mane paskyrė į misiją kraš
to viduje — Paroisse Musha. 
Ta misija-parapija turi apie 
65.000 sielų. Kai ten pradėjau 
dirbti kartu su vienu bendra- 
broliu belgu, svarbiausias dar
bas būdavo lankyti išsklaidy
tus mūsų krikščionis: gyvenda- 

no markių šiai naujai statybai 
skiria Vokietijos valdžia su są
lyga, jeigu ir lietuviai savo da
limi, apie 200,000 dol., prie šio 
bendrabučio statybos prisidės.

Didžiąją Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymo naštą neša Vokie
tijos valdžia. Kad lietuviai įro
dytų tos gimnazijos reikalingu
mą sau, kad joje būtų reikiamas 
mokinių skaičius, reikalauja pri
sidėti mažesne dalimi pinigų. 
Jei lietuviai nepajėgtų bent da
limi prisidėti prie jos išlaiky
mo, tikriausiai ji užsidarytų, o 
kad tai neįvyktų, PLB valdyba su 
visų lietuvių pagalba rūpinasi 
tos gimnazijos išlaikymu.

Juozas Šlajus 

čius” ir “Marija, Marija”. Po 
pamaldų katedros choristai ir 
maldiningai reiškė susižavė
jimą šių giesmių melodingu
mu, prašė gaidų, chorvedys 
A. Paltinas jas choristams do
vanojo. Dalis Prancūzijos lie
tuvaičių ir gimnazijos choras 
vilkėjo tautiniais drabužiais, 
kurie atkreipė publikos, o 
ypač fotografų dėmesį.

Kardinolas Lustiger susiti
ko ir kalbėjosi su gimnazijos 
mokiniais. Buvo lengva susi
kalbėti, nes kardinolas lais
vai kalba vokiškai. Jis buvo 
nustebintas įvairove kraštų, 
iš kurių mokiniai susirenka į 
lietuvių gimnaziją. Vien tarp 
choristų buvo ir neseniai atvy
kusių iš Lietuvos, iš Australi
jos bei Amerikos, ir tokių, ku
rie gimę ir augę Vokietijoje. 
Pokalbis buvo paprastas ir 
nuoširdus.

Vakare kun. J. Petrošius su
rengė savo bute priėmimą su 
vaišėmis, kuriame dalyvavo 
Prancūzijos LB pirm. p. Tom
kus, keletas svečių iš Čikagos, 
būrys Paryžiaus lietuvių ir mū
sų choras.

Mane maloniai nustebino 
dvasinis jaunimo ryšys su lie
tuvių tauta. Anksčiau įsivaiz
davau, kad Prancūzijos lietu
vių jaunimas jau beveik nutau
tėjęs. Pobūvis buvo jaukus ir 
malonus. Vasario 16 gimnazi
jos chorui buvo didelė garbė 
dalyvauti šiose iškilmingose 
pamaldose. Nuoširdžiai dėko
jame kun. J. Petrošiui už kvie
timą ir už nuolatinį rūpinimą
si mumis Paryžiuje.

Bronė Lipšienė 

metai Afrikoje 
vome palapinėje, šv. Mišias 
laikydavome po medžiu ar pri
mityviose trobose. Dabartiniu 
metu toje misijoje turime tris 
gražias šventoves įvairiose 
vietose. Viena jų didele da
limi pastatyta lietuvių suau
kotomis lėšomis.

Didžiausia problema šiame 
krašte yra jaunimo užsiėmi
mas, darbas. Jaunimas jau turi 
daug kontaktų su modernesniu 
gyvenimu, todėl nebenori pa
silikti pusplikiai ant savų, kal
vų ir vien kapstuku apdirbti 
turimus sklypelius, kaip čia 
įprasta. Todėl Mushos misijoje 
įsteigiau skautų grupę, kad 
jaunimą būtų galima organi
zuoti, paruošti gyvenimui, nes 
auklėjime vien teorijos neuž
tenka. Dosnių geradarių Itali
joje dėka galėjau jiems suor
ganizuoti motorinį malūną, 
kur dalis jų turi darbo ir gau
na šiek tiek pinigų į bendrą 
kasą. Tai buvo pirmutinis 
žingsnis.

Šiame krašte nėra jokios pra
monės, žmonės pragyvena vien 
iš žemės ūkio, kuris dar yra 
labai primityvus: žmonės ap
dirba sklypelius vien primi
tyviais kapstukais. Todėl kar
tu matėme būtiną reikalą suor
ganizuoti jaunimui pavyzdin
gą ūkį, kur jaunimas galėtų 
išmokti pažangiau apdirbti 
žemę ir tokiu būdu auginti gy
vulius, kad būtų tikrai naudos 
iš to, o ne kaip daro daugumas 
vietinių gyventojų: laiko net 
po keletą karvių, bet pieno 
neturi.

V. Vokietijos vienos minis
terijos dėka galėjome prieš 
metus pastatyti jaunimui gra
žų ūkį: dabar skautai ten turi 
savo namus, keletą tvartų, ku
riuose augina kiaules, karvę, 
antis, vištas ir pan. Kasdien 
jie savo kapstukais sunkiai 
dirba ir po truputį didelę pel
kę paverčia derlingu lauku.

Gali kilti klausimas: “Užsi
ėmęs statybiniais darbais, ka
da, Kunigėli, turėjai laiko 
skelbti Dievo žodį?” Pats Kris
tus savo pavyzdžiu teikia ge
riausią paaiškinimą: Gyvojo 
Dievo Sūnus tapo žmogumi, 
kad būtų artimas kiekvienam 
žmogui. Jis keliavo per Pales
tiną, skelbdamas Dievo kara
lystę pamokymais, gydydamas 
ligonius, teikdamas maisto 
alkaniems, guosdamas liūdin
čius bei kenčiančius. Aš čia 
Ruandoje, nedrįsčiau pasakyti 
žmonėms, kad Dievas juos my
li, juos visus atpirko Jėzuje 
Kristuje, jei nieko nedaryčiau, 
kad jų juodas vargas būtų šiek 
tiek palengvintas. Tikiu, kad 
Dievo meilė turi būti skelbia
ma vispusiškai — pamokymais 
ir konkrečiais artimo meilės 
darbais, kurių, ačiū Dievui, 
galėjome nemažai atlikti, dau
gelių žmonių tikros ir konkre
čios meilės dėka.
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Tau, mamyte, šios gėlės, pražydusios Tavo kantrybės dėka St. Dabkus

Mama, šiandien Tavo diena!
AUDRIUS ŠARŪNAS

Mama, šiandien yra Tavo 
diena! Prieš Tave lenkiame 
galvas, atsidėkodami už Tavo 
meilę, už Tavo pasiaukojimą, 
kurio apimties žodžiais nega
lime išreikšti, kaip negalime 
suskaičiuoti plačiųjų erdvių 
žvaigždžių visatoj. Mūsų visų 
pagarba Tau, motule, nes Tu 
daug iškentėjai ir daug mūsų 
tautai davei. Tu išugdei Vy
tautą ir kitus tautos galiūnus, 
kurių dėka Lietuvą galime va
dinti didvyrių žeme. Tu pergy
venai baudžiavą ir kitų prie
spaudą kančias ir vis tiek iš
likai patriote lietuve!

Tu davei Lietuvai knygne
šius, Basanavičius, savano
rius, Darių ir Girėną, partiza
nus ir pogrindžio veikėjus, 
kurių dėka į pasaulio sąžinę 
beldžiasi visa eilė pogrindžio 
leidinių. Jie kalba ne plačio
sios “tėvynės” propagandos 
melu, bet... sunkiai supran
tamais, tačiau tikrais ir apgai
lėtinais faktais apie žiauriąją 
sovietinę vergiją.

Lietuve motina, Tu pergyve
nai sunkiai suprantamas kan
čias, draskančias Tavo širdį, 
kai Tavo nekalti sūnūs, savo 
tėvynės mylėtojai, buvo paka
binti turgaus aikštėse nežmo
niškam išniekinimui ir bai
siom kančiom bei mirčiai!

Tavo dėka gimė kunigai Sva
rinskai, Tamkevičiai, Sadū- 
naitės ir Sadūnai, sutikę ge
riau kentėti ir mirti, negu tė
vynės ir savo religijos išsiža
dėti. Kalantos liepsnos mėgino 
pabudinti užsnūdusią pasau
lio sąžinę, kartu broliams ir 

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 j 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 St. W. (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

sesėms primindamos, kad tėvy
nei jokia auka nėra per dide
lė! Tai pagrindinis jų visų prin
cipas!

Motule sengalvėle, Tu prie 
ratelio savo ir savo vaikų vai
kučius išmokei rašto bei tėvy
nės meilės. Nuo darbo sugru
busiomis rankomis Tu stengei
si juos apsaugoti nuo žandarų 
grėsmės. Tavo dėka išaugo ne
palaužiami dvasios milžinai. 
Ne vienas ir ne du, bet... ko
lonos iškeltomis galvomis ke
liauja į katorgas, į Sibiro dy
kumas nežinomam likimui. Di
džiosios “tėvynės” raketos, 
psichiatrinės ligoninės ir tan
kai yra bejėgiai palaužti už 
granitą stipresnę jų karžygiš
ką dvasią!

O kad ir jaunosios kartos 
mamytės pasistengtų savo vai
kučiams įkvėpti nors dalelę to, 
ką savo vaikams tada davė tos 
mažamokslės motulės! Tėvynė 
tikisi iš Jūsų tos nedidelės 
aukos ir tegul ši diena būna to 
naujo užmojo pradžia, kad 
ateities kartos apie Jus galė
tų panašiai atsiliepti, kaip da
bar yra atsiliepiama apie anų 
laikų motules.

Tėvynė laukia ir ... tikisi.

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.
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® PAVERGTOJE TEYfflEJE
O LIETIMAI PASAULYJE

SVEČIAI IŠ GIMNAZIJOS
“Gimtasis kraštas” balandžio 

19 d. laidoje paskelbė trumpą 
pranešimą “Vieši išeivijos jau
nimas”. Gintarės Kotkės vado
vaujamą grupę sudarė 20 jau
nuolių, dauguma jų iš lietuviš
kosios gimnazijos V. Vokietijo
je. Kaip jau įprasta, tokiuose 
pranešimuose nutylimas kom
partijai nepriimtinas Vasario 
16 gimnazijos pavadinimas. Gru
pę pakvietė “Tėviškės” draugi
ja. Be pačios vadovės G. Kot
kės, minimi: Irena Gečas ir Li
nas Kastys iš JAV, Marytė Ba- 
laišytė iš Kanados, Dana ir Ro
bertas Baltučiai iš Australijos, 
Marcos Lipas iš Brazilijos, 
Stephan Kairys, Karina Roma- 
schewski iš V. Vokietijos. Vie
šnagei buvo skirta 11 dienų. Ke
lionės programon buvo įjungti 
susitikimai su moksleiviais, 
studentais, ekskursijos po Vil
nių, Kauną, Druskininkus, Tra
kus, Elektrėnus bei kitas vietas.

SUMOKĖJO BAUDA
Automobiliams taisyti Lietu

voje yra įsteigtas iš anglų kal
bos pavadinimą gavęs gamybi
nis “Autoserviso” susivieniji
mas, priklausantis buitinio gy
ventojų aptarnavimo ministe
rijai. A. Požarskas “Komjauni
mo tiesos” balandžio 5 d. laido
je praneša, kad susivienijimo 
klientai pasigedo daugelio rei
kalingų dalių. Tas atsargines 
dalis “Autoservisui” turėjo tiek
ti Toljačio Volgos automobilių 
gamykla, kuri betgi nesilaikė 
pasirašytos sutarties. Iki joje 
nurodyto termino negautų da
lių vertė prašoko trečdalį mi
lijono rublių. Darbo tada ėmė
si susivienijimo teisininkai. 
Tiekėjai atsisakė patenkinti 
pretenziją, nepristatytas dalis 
žadėjo patiekti vėliau. Teko 
kreiptis į valstybinį Rusijos 
respublikos arbitražą. Jame 
“Autoserviso” atstovai įrodė 
jieškinio pagrįstumą. Toljačio 
Volgos gamykla turėjo sumokė
ti 17.000 rublių baudą. Esą da
bar ji griežtai laikosi į sutar
tis įtrauktų įsipareigojimų.

TRIUKŠMINGA MUZIKA
Gedvydas Vainauskas “Tie

sos” 67 nr. vėl palietė triukšmin
gos, bet ręe^jcavertės muzikos 
nesibaigiančias problemas. Esą 
redakcija gauna vis daugiau 
laiškų, kuriuose skaitytojai pik
tinasi trankia muzika, bana
liais dainų tekstais, nekultū
ringu atlikėjų elgesiu restora
nuose ir kavinėse. Vilniuje seno
kai veikia estradinių orkestrų 
bei ansamblių susivienijimas, 
jungiantis restoranuose ir ka
vinėse grojančius muzikantus. 
Deja, triukšmas nesumažėjo, 
kokybė nepagerėjo: “Buvo pri
pažįstama, kad kritika teisinga, 
ir iškart nurodomos tariamai 
objektyvios priežastys, patei
sinančios triukšmo agresiją. Bė
dą vertė senai aparatūrai, inst
rumentams, teigė, jog kalta blo
ga patalpų akustika, o ne muzi
kantai, aiškino, kad daugelio 
ansamblių vadovai neturi spe
cialaus muzikinio išsilavini
mo ... Galbūt taip ir yra iš tik
rųjų. Gerai, kad minėto susivie
nijimo vadovai žino padėtį. Ta
čiau kas konkrečiai padaryta,

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

11 DIENŲ LIETUVOJE
Gegužės 15 Rugsėjo 4

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

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

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

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

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
■ sutvarkant dokumentus iškvietimams
k 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

kad šie trūkumai būtų ištaisy
ti? Kaip ir anksčiau. ‘Dainavos’, 
‘Lazdynų’, ‘Palangos’, ‘Šaltinė
lio’, ‘Turisto’ bei daugelyje ki
tų sostinės restoranų įmanoma 
susišnekėti tik rankomis, lan
kytojai priversti taikstytis su 
muzikantų maivymusi..Gar
so triukšmas yra matuojamas 
decibelais. Pasak G. Vainaus
ko, garso stiprumas dažname 
restorane — 90-110 decibelų. 
Esą tokį triukšmą sukelia ora- 
uostyje kylantis ar besileidžian
tis lėktuvas, o 140 decibelų už
tenka, kad žmogus taptų invali
du visam gyvenimui. Vasaros 
mėnesiais kai kurios muzikinės 
grupės iš Vilniaus restoranų 
groja Palangoje. Gamtos prie
globstyje ten taip pat įsišėlsta 
decibelų audra: “Ką jau kalbėti 
apie kultūringą bendravimą, 
pavyzdžiui, ‘Baltijos’, ‘Vasaros’ 
restoranuose, jei iš čia sklin
danti muzika puikiausiai girdė
ti už kelių šimtų metrų. Dažniau
siai — iki koktumo įgrisusi, at
virai pataikaujanti miesčioniš
kam skoniui...”

KALTI IR RESTORANAI
G. Vainauskas prisimena, kad 

kurį laiką Vilniaus “Neringos” 
kavinėje grojo P. Vyšniausko 
vadovaujamas džiazo kvarte
tas, sąjunginio estrados kon
kurso laureatas: “Džiazo vaka
rai sutraukdavo daug muzikos 
gerbėjų, suteikdavo jiems ma
lonių valandėlių. Dabar šis an
samblis nebegroja. Kodėl? Ieš
kodami atsakymo į šį klausimą, 
užtikome oficialų ‘Neringos’ ka
vinės šeimininkų raštą. Jame, 
be kitko, buvo paaiškinta, jog 
muzikantai išprašyti lauk, nes 
sumažėjo kavinės pajamos už al
koholinius gėrimus. Ar minėtu 
atveju nenueita pačiu lengviau
siu keliu, ar į naujesnę, galbūt 
perspektyvią meninės progra
mos formą nepasižiūrėta vien
pusiškai? Kaip paaiškinti, kad 
mūsų respublikos sostinėje, sie
kiančioje grožio ir kultūringo 
elgesio, už kavinės durų atsidū
rė ansamblis, pasižymintis sce
nine bei garso kultūra? ...” Esą 
diletantiški ansambliai triukš
mo chaose stengiasi paslėpti 
savo nemokšiškumą, išoriniu 
abejotinos vertės tviskesiu-pri
blokšti klausytoją. Nukentėjo 
net ir lietuvių liaudies dainos. 
Pasak G. Vainausko, klaiku klau
sytis gražios, visų mėgstamos 
dainos, atliekamos su iškraipy
tais žodžiais, užsienietišku ak
centu: “Nei liaudies daina, nei 
šlageris. Tokią kryptį pasirin
ko ne vienas ansamblis, grojan
tis Kauno, Šiaulių, Panevėžio 
restoranuose ir kavinėse ...” 
Pseudoliaudiškos dainos iš mag
netofoninių įrašų skamba net 
ir poilsio vietose, kai kurios ba
nalios, sudarkytais tekstais dai
nos pasiekia radiją ir televizi
ją. Garso įrašymo studijos mie
lai gamina ir skleidžia menka
verčius kūrinius. Triukšmingos 
muzikos skleidėjai restoranuo
se ir kavinėse nesijaudina: “Jie 
žino, kad išvyti iš vieno resto
rano išskėstomis rankomis bus 
sutikti kitame. Laiškų srautas 
į redakciją byloja — būtina šią 
garsų ir maivymosi agresiją pa
galiau sutramdyti.. ..”

V. Kst.

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19

Lietuviai klierikai gieda šv. Kazimiero giesmę šv. Tomo Akviniečio šventėje Angelicum universitete Romoje

Ir jis iškeliavo . . .
Mirtis palietė gausią ir 
veiklią Mažeikų šeimą

Juozas Mažeika, gyvenęs 
Karake, Venezueloje, 1984 m. 
balandžio 9 d. iškeliavo am
žinybėn. Pasiliko didžiai nu
liūdę sūnūs: Linas su žmona 
Nijole ir vaikais, Saulius su 
žmona Jūrate ir vaikais, Aras 
su žmona Sandra, Rimas, Da
rius ir duktė Angelė; 3 sese
rys — Anastazija Tamošaitie
nė, Juzė Šumskienė (Lietuvo
je), Aldona Veselkienė (Čika
goje); 4 broliai — Povilas ir 
Vladas (Venezueloje), Petras 
ir Kazys (Montrealyje).

A. a. Juozas Mažeika gimė 
1918 m. balandžio 18 d. Vainu
te, Tauragės aps. Baigė Done
laičio gimnaziją Pagėgiuose. 
Studijavo architektūrą Vytau
to Didžiojo universitete Kau
ne ir Graco universitete Aus
trijoje. Po II D. karo vedė me
dikę Rimą Bielevičiūtę ir emi
gravo į Venezuelą.

Visa Mažeikų šeima daug 
dirba kultūros srityje. Velio- 
nies Juozo Mažeikos vaikai 
Venezueloje yra veiklūs jau
nimo veiklos dalyviai bei va
dovai, organizatoriai išvykų, 
svarstybų, tautinių šokių bei 
sporto.

Mažeikų šeimos senelis Juo
zas buvo Lietuvoje kalvystės 
menininkas, puošė koplytėles 
metalo kryžmomis, statė ka
puose paminklus. Palikęs savo 
kraštą, atkeliavo Kanadon ir 
mirė 1963 m. A.T.

Hamilton, Ontario
NAUJOJI KLB HAMILTONO 

APYLINKĖS VALDYBA balan
džio 24 d. buvo sukvietusi apy
linkės liet, organizacijų pirmi
ninkų ir apyl. krišto tarybos at
stovų susirinkimą. Čia buvo ap
tarti visi metų svarbesnieji ren
giniai ir pasitarta dėl ateities 
veiklos. Ir šiemet lietuviai dėl 
Klivlande įvyksiančios tuo laiku 
tautinių šokių šventės Gage parke 
birželio 31 ir liepos 1 d.d. rengia
mame tautybių festivalyje nega
lės dalyvauti. Pernai tuo laiku 
buvo dainų šventė Čikagoje.

“AIDO” DAINININKĖS su savo 
vad. muz. D. Deksnyte-Powell ba
landžio 28 d. buvo nuvykusios į 
Otavą Bendruomenės rengiama
me šv. Kazimiero minėjime at
likti meninės programos. Progra
moj taip pat dalyvavo ir sol. G. 
Čapkauskienė.

MIRTIES METINĖS a.a. Povilo 
Vaitonio buvo paminėtos balan
džio 28 d. Šv. Mišias atnašavo AV 
par. klebonas kun. J. Liauba ir iš 
Toronto atvykęs prel. J. Tadaraus- 
kas. Po pamaldų Jaunimo c. salėje 
visi dalyvavusieji buvo pavaišin
ti. A.a. P. Vaitonis Hamiltono lie
tuviškajame gyvenime yra palikęs 
gilius savo pėdsakus, tad ir į jo 
mirties metinių prisiminimą bu
vo suėję labai daug hamiltoniečių.

ATVELYKIO POPIETE mūsų 
medžiotojų-žūklautojų klubas už 
Kaledonijos savo stovyklavietė
je surengė metinį kalakutų pri
zinį šaudymą. Diena pasitaikė 
graži, tad į varžybas buvo priva
žiavę daug klubo narių ir svečių.

DVEJOS SUTUOKTUVĖS įvyko 
balandžio 28 d. Daina Jurgutytė 
ištekėjo už Bernhardo Miulerio, 
o Vytautas Kezys vedė Anne Le
gendre.

B. ALF. JUOZAPAVIČIAI par
davė savo namą ir išsikelia gy
venti į Torontą. Ten gyvena ir dar
bus turi trys jų dukterys, kurių 
vyriausioji yra ištekėjus ir jau 
augina dukrelę. B. Alf. Juozapa- 
vičiai išvažiuodami palieka čia 
daug savo draugų. Jiedu čia buvo 
labai veiklūs ir daug pasidarba
vo lietuvių visuomenei.

IŠ FLORIDOS atvykus pas sa
vo seserį ir svainį S. P. Eisman- 
tus kelias savaites viešės Vt. Ma
žeikienė. Alb. V. Mažeikos ilgus 
metus yra gyvenę Hamiltone, 
paskui kelerius metus Delhi ver
tėsi tabako auginimu ir dabar gy
vena Floridoje, kur Seminole vie
tovėje turi gražią nuosavybę. K. M.

“GINTARINIŲ AIDŲ” radijo 
programos 5 metų sukaktis balan
džio 8 d. paminėta koncertu, ku
riame dalyvavo gausus būrys sve
čių iš Hamiltono ir apylinkių. Sol. 
Anita Pakalniškytė ir sol. Slava 
Žiemelytė, akompanuojant muz. J. 
Govėdai, atliko koncertinę dalį. 
Koncertas prasidėjo su tradicine 
“Gintarinių aidų” radijo progra
mos daina, “Lietuva brangi”, dek
lamuojant radijo pranešėjai Auš
rai Pleinytei. Radijo programos 
įsteigėjas ir buvęs vedėjas inž. 
Eduardas Stungevičius padare, 
trumpą radijo programos apžval
gą. Įžanginį žodį ir sveikinimus 
sukakties proga tarė Aušros Var
tų par. klebonas kun. J. Liauba. 
Be solisčių, programoje girdėjo
me visus radijo bendradarbius ir 
vietinius talentus: A. Paulių su 
savo humoristine kūryba, A. Matu
lienę, L. Stungevičienę su savo 
gyvenimo prisiminimų epizodais, 
scenos mėgėjas M. Kalvaitienę 
ir V. Stanevičienę. Naujoji ir vy
resnioji karta davė progos pasi
džiaugti gražiai surengtu koncer
tu ir vaišėmis. Su dovanomis, gė
lėmis ir gražiais linkėjimais svei
kino K. Mikšys, P. Kanopa ir p. 
Liaukienė. R. Pakalniškienės ini
ciatyva buvo1 meniškai išpuošta 
scena.

Koncerte dalyvavo ir sveikini? 
mo žodį tarė McMasterio univer
siteto daugiakultūrės radijo pro
gramos vedėjas, F. Saunorine, ku
ris buvo maloniai nustebintas 
gražia programa ir tokiu gausiu 
radijo klausytojų skaičiumi. Po
nių — Petkevičienės, Labuckie- 
nės, Pakalniškienės, Bajoraitie- 
nės dėka po koncerto vyko puikiai 
paruoštos.vaišės.

“Gintariniai aidai” transliuo
jami kas sekmadienį 2 v.p.p. CFMU 
FM banga 93.3 iš stoties.

Sukakties proga gautos aukos 
“Gintariniams (aidams”: iš pensi
ninkų klubo $75, K. Mikšio $40, J. 
Romikaičio $50, DLK Algirdo šau
lių kuopos $25, p. Pajarskų $10, p. 
Garkūnų $20, M. J. Tarvydų $20.

A. L.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. ,

(Esu “Union Gas" A 
atstovas) Gjį.

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Hamiltono lietuvių pensininkų 
pastate “Rambynas”

dar yra laisvų vieno miegamojo butų po $340-350, 
įskaitant šildymą ir elektrą.

Adresas:!880 Main St. West. Tel. 526-8281.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI 1Z A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLlYn
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...................6%
santaupas........................ 71A%
kasdienines palūkanas
už santaupas........................7%
term, indėlius 1 m............
term, indėlius 3 m............... 10%
reg. pensijų fondo............ 9’/«%
90 dienų indėlius................. 9%
(minimum $5.000)

KREPŠINIS. Balandžio 14 d. 
1984 m. Westdale gimnazijos sa
lėje įvyko krepšinio rungtynės. 
Hamiltono vyrų A komanda nu
galėjo “Renkev” komandą 87:84. 
Žaidė: Antanaitis 18, E. Zubas 
18, R. Butkevičius 16, R. Kalvai
tis 14, J. Riekus 10, R. Šiūlys 9, R. 
Bartninkas 2, A. Šeštokas.

Tą pačią dieną “Kovo” vyrų B 
komanda nugalėjo “Vyčio” koman
dą 55:43. Žaidė: L. Meškauskas 8, 
B. Butkevičius 4, V. Stukas 4, E. 
Tirilis 23, R. Urbantas 4, R. Bume
lis 3, B. Tatti 9.

YMCA patalpose “Kovas” laimė
jo prieš “Rams” komandą 69:39. 
Žaidė; R. Bartninkas 5, B. Tatti 
9, R. Bumelis 3, R. Urbantas 6, R. 
Butkevičius 12, R. Antanaitis 9, 
J. Riekus 11, C. Coaglin 8. J. Irwin 
6, A. Šeštokas, V. Stukas, D. Rear
don. R.A.Š.

A. a. SOFIJAI SKRIPKIENEI 
mirus, jos atminimui aukojo Tau
tos fondui: 20 dol. — J. EI. Bajo
raičiai, A. Didžbalis, J. B. Sadaus
kai, A. G. Skaisčiai, Al. Šilinskis; 
po 10 dol. — S. E. Bilevičiai, A. 
Petraitienė, P. St. Kanopos, M. 
D. Jonikai, A. A. Patamsiai, Z. 
Didžbalis, M. A. Garkūnai, A. Liau- 
kus, E. J. Bersėnas.'J. A. Ališaus
kai, St. Matulionis, Al. Falikaus- 
kienė; po 5 dol. — M. Borusienė, 
A. Kerutytė, E. J. Mažulaičiai, V. 
Blauzdys, St. A. Šukaičiai.

Nuoširdus ačiū visiems auko
tojams.

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

Delhi, Ontario
KUNs.DR. j. GUTAUSKAS, ku

rį laiką sirgęs plaučių uždegimu 
Simcoe ligoninėje, persikėlė į 
seselių vienuolių aptarnauja
mus poilsio namus. Dabartinis 
jo adresas: Rev. J. Gutauskas, 
Sacred Heart Villa, P. O. Box 249, 
Courtland. Ont. N0J 1E0. Tel. (519) 
842-4313.

GRUPĖ TAUTIEČIŲ balandžio 
28 d. dalyvavo metiniame “Tė
viškės žiburių” spaudos vakare- 
baliuje Anapilio salėje, kur bu
vo paminėta 35-rių metų savait
raščio sukaktis. Krs.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........1O'/4%
asmenines paskolas.... 12'6%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
Šv. Kazimiero muzėjų Putna- 

me, ALKOS patalpose, nutarė 
suorganizuoti šv. Kazimiero 500 
mirties metų minėjimo komite
tas Bostone. Archyve jam bus 
skirtas specialus skyrius, ku
riame norima sutelkti visas apie 
šv. Kazimierą išleistas knygas, 
brošiūras, laikraščių iškarpas, 
minėjimų programas, nuotrau
kas bei kitą su 500 metų sukak
timi susijusią medžiagą ir ją 
išsaugoti ateičiai. Viską pra
šoma siųsti šiuo adresu: ALKA, 
J. C. C. Putnam, CT 06260, USA.

Specialiu koncertu balandžio 
1 d. Bostone auksinę savo veik
los sukaktį paminėjo Stepono ir 
Valentinos Minkų lietuviškoji 
radijo valandėlė, darbą pradė
jusi 1934 m. balandžio 1 d. 
Abu nepailstantys sukaktuvinin
kai susilaukė gausių sveikini
mų. Steponas buvo apdovanotas 
“Šiaulių žvaigždės” ordinu, o 
Valentinai įteiktas padėkos raš
tas už jos pastangas lietuvybei 
išlaikyti. Estradinių dainų pro
gramą atliko Jurgio Petkaičio 
vadovaujama moterų trijulė — 
Irena Petkaitienė, Sofija Alienė, 
Gražina Aleksandravičienė iš 
Hartfordo. Visus dalyvius hu
moru ir satyromis linksmino ak
torius Vitalis Žukauskas, už teat
rinę veiklą laimėjęs JAV LB 
kultūros tarybos 1983 m. pre
miją.

Čikagoje veikianti K. Done
laičio mokykla 25 metų sukaktį 
kovo 31 d. atšventė didžiojoje 
Jaunimo centro salėje. Iš tik
rųjų tai yra dvi lituanistinės 
mokyklos — pradinė ir aukštes
nioji. Visus pasveikino tėvų ko
miteto pirm. Jonas Variakojis. 
Apie . mokyklų veiklą kalbėjo 
ilgametis jų rėmėjas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Platesnę ap
žvalgą padarė mokyklų vicedi- 
rektorė Danutė Bindokienė. Ji 
džiaugėsi, kad mokiniai gausiai 
dalyvauja rašinių ir eilėraščių 
konkursuose, kad prieš keletą 
metų pavyko sustabdyti moki
nių skaičiaus mažėjimą. Šiais 
mokslo metais mokosi 200 moki
nių, dirba 24 mokytojai. Lietu
viškai nekalbančių vaikų klasę 
papildė panaši klasė, įsteigta 
lietuvių kalbos nemokantiems 
suaugusiems lankytojams. Tylos 
minute buvo pagerbti pastarai
siais metais mirę du mokytojai
— Jonas Bagdonas ir Jonas Ja
saitis. Tėvų komiteto pirm. J. 
Variakojis gyviesiems mokyto
jams padėkojo jų iškvietimu 
scenon, gėlės prisegimu. Mo
kyklų direktoriui Juliui Širkai 
už jo 25 metų darbą buvo įteik
tas meniškai iš vario ir gintaro 
padarytas mokyklų ženklas. Už
baigai buvo suvaidinta D. Bin- 
dokienės šių dienų pasaka “My
lėsi Lietuvą iš tolo”, režisuota 
Gražinos Sturonienės. Pagrindi
nis veikėjas yra visagalis kom
piuteris, vaikus nukėlęs j lie
tuvių tautos praeitį, ją padaręs 
suprantama ir įdomia. Sukak
ties šventė užbaigta vaišėmis.

Lietuvių moterų federacijos Či
kagos klubas savo metiniame 
posėdyje kovo 11 d. Jaunimo 
centre aptarė veiklos planus 
išrinko naują valdybą, kuri jau 
pasiskirstė pareigomis: pirm.
— Jolanda Kerelienė, vicepirm.
— Aleksandra Likanderienė, vi
cepirm. informacijai — Kazi
miera Leonaitienė, sekr. — Sva
jonė Kerelytė, ižd. — Albina 
Paškienė, vaišių vadovės — Ma
rija Macevičienė ir Gražina Vai- 
čaitienė.

Australija
Hobarto lietuviai Tasmanijos 

saloje šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktį kukliai paminė
jo kovo 25 d. Paskaitą skaitė 
Aleksandras Kantvilas, šventa
jam skirtą eilėraštį — R. Tar
vydas. Po šios kuklios progra
mėlės buvo pradėtas metinis 
ALB Hobarto apylinkės narių 
susirinkimas. Visi džiaugėsi 
sėkminga Australijos lietuvių 
sporto švente Hobarte 1983 m. 
užbaigoje. Perinkta ta pati val
dyba: pirm. J. Paškevičius, sekr. 
S. Domkus, ižd. B. Šikšnius. A. 
Taškūnas pranešė susirinkimo 
dalyviams, kad Hobarte jis pro
jektuoja įsteigti Kryžių kalną. 
Tuo reikalu jau yra turėjęs pa
sitarimus su Hobarto arkivys
kupu. Talkon kvietė ALB narius.

Akademinio skautų sąjūdžio 
Melburno skyrius kovo 24-25 d.d. 
surengė studijų savaitgalį ne
toli šio miesto esančioje sto
vyklavietėje. Buvo susilaukta 37 
stovyklautojų. Savaitgaliui va
dovavo skyriaus pirm. fil. A. Ži
linskas. Paskaitą apie sociali
nių darbuotojų veiklą ligoninė
se skaitė D. Žilinskienė, dirban
ti vienoje Melburno ligoninėje. 
Architektas J. Zaikauskas pro
gramon įsijungė paskaita “Lie

tuvių studentų veikla iki 1940 
m.”, pateikdamas daug įdomių 
duomenų apie lietuvius studen
tus bei jų korporacijas Kara
liaučiaus, Petrapilio, Tarų, 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose XIX-XX š. D. Baltutienė 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
jaunimo organizacijas Austra
lijoje ir jų ryšius su ALB orga
nizacija.

Rodezija
Brolis Mykolas Andriejaus- 

kas, lietuvis jėzuitas, dirban
tis Rodezijoje, kuri dabar vadi
nasi Zimbabwe, vienuolinio gy
venimo penkiasdešimtmetį nu
tarė atšvęsti su savo giminėmis 
Lietuvoje. 1983 m. lapkričio mė
nesį iš Lusakos orauosčio jis iš
skrido Maskvon ir laimingai 
pasiekė Vilnių. Ten prasidėjo 
netikėtos problemos: paaiškė
jo, kad yra dingęs vienas jo la
gaminas. Iš orauosčio M. Andrie- 
jauskas paskambino savo gimi
nėms, kurie tuojau atvyko Vil
niun. Bejieškant dingusio laga
mino, jam buvo pranešta, kad 
kažkas yra netvarkoje su įvažia
vimo viza jo užsienio pase ir kad 
jis negali būti įsileistas Lietu
von. Iš orauosčio buvo nugaben
tas viešbutin, ten izoliuotas iki 
ryto ir sekančią dieną grąžintas 
Maskvon. Dingęs lagaminas stai
ga atsirado Maskvos muitinė
je. Ten M. Andriejauskui buvo 
patvirtinta, kad jo užsienio pa
sas yra netvarkoje ir kad jis tu
ri išvykti iš Sovietų Sąjungos. 
Milicininkai M. Andriejauską 
palydėjo ir įsodino į lėktuvą, 
skrendantį Londonan. Taip bai
gėsi lietuvio jėzuito vienuolio 
kelionė į gimtąjį kraštą, kurio 
nebuvo matęs beveik 50 metų. 
Tikroji ištrėmimo priežastis ne
buvo atskleista.

Britanija
XXXVI-sis metinis DBLS su

važiavimas kovo 31 — balandžio 
1 d.d. įvyko Londone, Lietuvių 
namuose. Dalyvius sveikino Lie
tuvos atstovas V. Balickas, šven
čiantis savo amžiaus aštuonias
dešimtmetį, kurį planuojama pa
minėti specialiu jo pagerbimu 
gegužės 12 d. Lietuvių namuose. 
Pagrindiniai DBLS vadovų pa
reiškimai jau buvo paskelbti 
“Europos-lietuvyje*'. Tad'dėme- 
sys teko diskusijoms.*<Ilgesnį 
pranešimą padarė tik DB lietu
vių jaunimo sąjungos pirm. V. 
Puodžiūnas, išsamiau atskleis
damas veiklos planus. Nemažo 
dėmesio susilaukė Toronto “Gin
taro” ansamblio atvykimas Bri- 
tanijon dalyvauti tarptautinia
me festivalyje Šiaurinėje Ang
lijoje. Šia proga tikimasi su
rengti “Gintaro” koncertų ir 
lietuviams, bet dėl jų dar nesu
sitarta. Suvažiavime dalyvavo 20 
atstovų iš aštuoniolikos skyrių, 
atstovavusių 729 nariams, ir try
likos organizacijų bei klubų at
stovai. DBLS centro valdybon 
buvo perrinkti B. Butrimas ir S. 
Nenortas, o tarybon išrinkti trys 
nauji nariai — J. Adamonis, K. 
Bivainis ir J. Bliūdžius. Naują
ją centro valdybą dabar sudaro: 
pirm. J. Alkis, I vicepirm. V. 
Dargis, II vicepirm. E. Šova, 
sekr. A. Vilčinskas, ižd. S. Ne
nortas, nariai — B. Butrimas ir 
K. Tamošiūnas; naująjį tarybos 
prezidiumą — pirm. K. Bivainis, 
viceprim. N. Vainoriūtė, sekr. 
J. Levinskas, nariai J. Adamonis 
ir J. Bliūdžius.

Vokietija
Šv. Kazimiero 500 metų mirties 

sukaktis Bad Viorishofeno Šv. 
Ulricho parapijoje paminėta ba
landžio 8 d. Klebonas kun. A. 
Bunga šventėn įjungė ir lietu
vius ateitininkus. Jiems buvo 
skirta balandžio 7 d. su konce- 
lebracinėmis vysk. A. Deksnio, 
prel. L. Tulabos, kun. A. Bun- 
gos, kun. A. Bernatonio, kun. V. 
Šarkos Mišiomis. Ateitininkų 
įžodį davė keturi Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai. Dr. K. 
Girnius, svečias iš Miuncheno, 
ateitinkams skaitė paskaitą 
apie branduolinius ginklus ir 
krikščionišką moralę, paskaitą 
apie šv. Kazimierą — V. Bartuse
vičius. Meninę programėlę at
liko Vasario 16 gimnazijos moks
leiviai. Miuncheniečiui dr. K. 
Čeginskui įteikta Lietuvių Ka
talikų Bendrijos $500 visuome
nininko premija, kurią jis pa
dalino į dvi dalis, $300 atiduo
damas Lietuvių kultūros insti
tutui, $200 — Vasario 16 gimna
zijos ateitininkų kuopai. Šv. Ka
zimiero mirties sukakčiai skir
tas Mišias balandžio 8 d. su lie
tuviais ir keliais vokiečiais ku
nigais koncelebravo Augsburgo 
vysk. J. Stimpfle, pasakęs gražų 
pamokslą apie šv. Kazimierą ir 
Lietuvą. Parapijos choras, paly
dimas kamerinio orkestro, gie
dojo lotyniškas, vokiškas ir lie
tuviškas giesmes.



Baltiečių laisvės lygos veikėjai, Los Angeles mieste įteikę laisvės žymenį apskrities tarybos nariui MIKE ANTO
NOVICH, remiančiam Baltijos kraštų laisvinimo pastangas. Iš kairės: Jonas Matulaitis, Avo Piirsilds, Viivi 
Piirsilds, Mike Antonovich, Valdis Pavlovskis (lygos pirmininkas, latvis)

Lenkų kova prieš Jaltos nutarimus
ALGIMANTAS GURECKAS

Su laisvės liepsna olimpiadon
Bėgame iš Toronto į Los Angeles

1984 m. “Laisvės olimpiada” 
organizuoja bėgimą į pasauli
nę olimpiadą. Jis prasidės lie
pos 2 d. Toronte. Bėgs lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių bei ki
tų simpatizuojančių kraštų bė
gikai, nešdami laisvės olimpia
dos liepsną nuo Toronto iki 
Los Angeles.

Jau keli mėnesiai veikia or
ganizacinis Laisvės bėgimo ko
mitetas, susidedantis iš lie
tuvių, latvių, estų ir ukrainie
čių atstovų. Taip pat yra įsi
jungęs ir būrys kanadiečių bė
gikų. Bus bėgama iš Toronto 
per Hamiltoną, Londoną iki 
Windsoro; per Detroitą, Čika
gą, Iowa, Lincolną, Ne., Den
ver, Phoenix, San Bernardino 
iki Los Angeles.

Tikimasi tose vietovėse tu
rėti iš anksto suorgani
zuotas bėgimo pakomises. 
Centrinis bėgimo organizato
rių komitetas Toronte jau bus 
susisiekęs su vietiniais bur
mistrais, prekybos rūmais, se
natoriais, kongreso atstovais 
ir jiems išaiškinęs bėgimo tiks
lus. Informacija spaudai bus 
perduodama tose vietovėse,

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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per kurias vyks bėgimas. Taip 
pat bus organizuojami pasima
tymai su spaudos atstovais.

Bėgimo tikslas — pažadinti 
didesnį dėmesį vietinės ang
liškosios spaudos ir atkreip
ti dėmesį į faktą, kad milijo
nai žmonių gyvena sovietų pa
vergtuose kraštuose ir neturi 
teisės savo vardu dalyvauti 
tarptautinėse žaidynėse, ne
turi laisvos apsisprendimo 
teisės. Bėgimo tikslas taip pat 
yra išryškinti pavergtų tautų 
norą dalyvauti pasaulinėje 
olimpiadoje ir atstovauti sa
vo kraštams.

Bėgimui reikia daug talkos 
ne tiktai iš Toronte ir Los An
geles gyvenančių, bet ir iš vi
sų gyvenančių vietovėse, per 
kurias vyks bėgimas. Reikalin
gi asmenys, kurie įeitų į vieti
nes organizacines bėgimo pa
komises ir suorganizuotų bė
gančiųjų priėmimą, susisiek
tų su vietine spauda, radiju 
bei televizija, suruoštų pri
ėmimus miesto savivaldybėje 
su pareigūnais ir t.t. Reikalin
gi vietiniai bėgikai, kurie per
imtų žibintus iš pagrindinių 
bėgikų ir tęstų priėmimą vie
tovėje, kol tuo tarpu pagrin
diniai bėgikai tęstų bėgimą į 
Kaliforniją. Taip pat reika
lingi savanoriai bėgikai, ku
rie galėtų prisidėti prie pa
grindinio bėgimo į Los Ange
les. Šie bėgikai turėtų bėgti 
po 7-8 minutes, 8-10 mylių į 
valandą greičiu. Bėgimo laiko
tarpis — nuo liepos 2 iki rug
pjūčio 5 dienos. Jieškomi bė
gikai, kurie galėtų per šį lai
kotarpį bėgti arba pagrindinia
me bėgime, jei ne visą kelią, 
tai bent dalį; arba, kurie ga
lėtų bėgti vietovėje perėmus 
žibintą iš pagrindinio bėgiko. 
Reikalingi gydytojai, kurie 
galėtų keliauti kartu su bėgi
kais bent dalį kelio. Taipgi 
reikalingi asmenys, kurie pri
sidėtų maisto parūpini- 
mu, medicinos reikmenimis, 
palapinėmis, autovežimiais, 
kuriuose būtų galima apnakvy-

dinti bėgikus. Taip pat prašo
ma pirmosios pagalbos ir au- 
tovežimių taisymo reikmenų. 
Juos reikėtų paskolinti nuo 
liepos pradžios iki rugpjūčio 
vidurio.

Bene svarbiausia — finansi
nė parama. Nors ir labai tau
piai planuojant bėgimą, nors 
ir miegant autovežimiuose, iš
laidų susidaro daug. Spėjama, 
kad išlaidos vien tik bėgimui 
gali siekti iki $30.000. Taigi 
visuomenė prašoma prisidėti 
darbu, reikmenų parūpinimu, 
lėšomis. Finansinę paramą 
siųsti šiuo adresu: 1984 Free 
Olympiad, 83 Christie Street, 
Toronto, Ontario, Canada M6G 
3B1.

Bėgimas organizuojamas To
ronto centrinio komiteto kar
tu su (iš lietuvių pusės) Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba Los Angeles mieste ir 
Baltic American 
League (BAFL) taip 
Angeles mieste.

Visi galintys bei 
įsijungti prašomi
centriniam komitetui Toron
te iki gegužės 15 d. skambinant 
į būstinę (veikia 24 vai.) (416) 
537-4375.

Freedom 
pat Los

norintys 
pranešti

Prieš porą metų Amerikos 
lenkai pradėjo plačią veiklą, 
siekiančią Jaltos susitarimų 
atšaukimo. Jų prašymu šiuo 
metu JAV kongresui yra pa
teiktos rezoliucijos, kurios 
reikalauja tuos susitarimus 
anuliuoti. Rezoliucijas remia 
daug Vidurio ir Rytų Europos 
tautų išeivių organizacijų. Lie
tuvių organizacijos ir veiks
niai taip pat raginami prisi
dėti. Sakoma, kad Jaltos susi
tarimai buvę Europos padali
nimo priežastimi, kad jie su
darę pagrindą sovietų domina
vimui Vidurio ir Rytų Europo
je. Juos atšaukdama, Amerika 
atsiribotų nuo Europos padali
nimo.

Jaltos konferencija įvyko 
1945 m. vasario mėn. Tai buvo 
JAV, Britanijos ir Sov. Sąjun
gos viršūnių konferencija, ku
rioje tom valstybėm atstovavo 
jų vyriausybių vadovai — 
Rooseveltas, Churchillis ir 
Stalinas. Jaltos susitarimuo
se nėra nė žodžio apie Euro
pos padalinimą ar kokias nors 
įtakos sferas. Priešingai, kon
ferencijoj dalyvaujančios ša
lys pasižadėjo atstatyti suve
renines teises ir savivaldą 
toms tautoms, kurioms tos tei
sės buvo prievarta išplėštos, 
ir įsipareigojo visuose išva
duotuose Europos kraštuose 
pravesti laisvus rinkimus. Iš 
tikro, kaip JAV prez. R. Rea- 
ganas nurodė savo 1982 m. bir
želio 17 d. kalboje Jungtinėse 
Tautose, R. Europos pavergi
mo priežastimi buvo ne Jaltos 
susitarimai, o sovietų įsipa
reigojimų laužymas. Žinoma, 
Vakarai kalti, kad po Antrojo 
pasaulinio karo turėdami mil
žinišką jėgos persvarą, neiš
reikalavo Jaltos susitarimų 
vykdymo. Tačiau dabar tų susi
tarimų anuliavimas jokios įta
kos į Europos padalinimą ne
turėtų, tik atpalaiduotų sovie
tus nuo jų įsipareigojimų leis
ti Vidurio ir Rytų Europos 
kraštuose laisvus rinkimus. 
Tuo būdu sovietų dominavimo 
pagrindai tuose kraštuose bū- 

sustiprinti, o ne susilpnin-
Gabija

tų 
ti.

imi

KLB Winnipego apylinkės valdyba su svečiu iš Bostono, kuris Vasario 16 
proga rodė Lietuvos vaizdų skaidres. Iš kairės: J. Razmaitė, M. Timmer- 
manas, D. Skolny, P. Krukonis (svečias iš Bostono), E. Bugailiškis, V. Bal
čiūnaitė, J. Grabys Nuotr. Ev. Fedaro

Vasarinis praktiškas dovanų siuntinys 
giminėms Lietuvoje

SIUNTINYS nr. 1 —1984 m.
3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas 

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

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

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, sveria 5 sv...............
Džinsai rumbuoto aksomo, “Wrangler” arba “Levi”................
Vyriškas arba moteriškas megztinis ........................................
Vilnonė arba šilkinė skarelė .....................................................
“Telescopic” lietsargis..............................................................
Vyriški arba moteriški pusbačiai ..............................................
Puiki suknelei medžiaga ...........................................................
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 metrai ..........................
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 metrai ................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .............................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .............................
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .............................

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

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

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.

$460.00

110.00 
. 46.00
. 55.00

13.00
. 13.00
. 52.00

44.00
66.00

. 83.00
77.00
88.00

110.00

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

Bilietai gaunami:
KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, 

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

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

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

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

KANADOJE bilietai platinami ligi birželio 10 d.
TORONTE bilietus platina V. Dauginis, 1613 Bloor St. W., 

tel. 533-1121; sekmadieniais - Lietuvių namuose pietų metu.
HAMILTONE - J. Krištolaitis (tel. 689-5733) sekmadieniais 

Jaunimo centre.
Kanadiškais doleriais bilietų kaina: $17.00, $13.00, $9.00, $6.00.

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

Jaltos susitarimuose dau
giausia kalbama apie Vokieti
jos nugalėjimą, jos okupaciją 
bei nuginklavimą, reparacijas, 
Jungtinių Tautų įsteigimą, 
sovietų ar Amerikos piliečių 
sugrąžinimą į savo kraštus, 
Sov. Sąjungos prisidėjimą prie 
karo prieš Japoniją ir kitus 
tų laikų klausimus. Šie nuta
rimai jau seniai įvykdyti ir 
jų anuliavimas nieko pakeisti 
nebegali. Kai kurie patvarky
mai nuo jų priėmimo spėjo net 
vėl atgal persiversti. Taip Vo
kietija buvo visiškai nugink
luota, bet vėliau abi Vokietijos 
dalys — rytų ir vakarų — buvo 
vėl apginkluotos ir įtrauktos 
į karinės Varšuvos ir Š. Atlan
to sąjungas.

Šiandien pilnai tebegalioja 
tik teritoriniai Jaltos spren
dimai. Jaltos konferencija at
skyrė nuo Lenkijos lietuvių, 
gudų, ukrainiečių žemes ir nu
statė rytinę jos sieną pagal 
dar 1919 m. anglų pasiūlytą 
Curzono liniją: “Trys vyriau
sybės galvos mano, kad rytinė 
Lenkijos siena turėtų eiti Cur
zono linija su 5-8 km nuokry- 
pomis nuo jos Lenkijos naudai 
kai kuriose vietose. Jie pripa
žįsta, kad Lenkija turi gauti 
žymų teritorijos padidinimą 
žiemiuose ir vakaruose.

“Jie mano, kad laikinoji Len
kijos tautinės vienybės vyriau
sybė turi reikiamu būdu pa
reikšti savo nuomonę dėl to 
teritorijos padidinimo apim
ties ir kad po to galutinis Len
kijos vakarinių sienų išvedi
mas turi laukti taikos konfe
rencijos.” (Iš dr. Broniaus Ne- 
micko pilno Jaltos susitarimų 
vertimo paskelbto “Naujojoje 
viltyje” 1983 m. nr. 16).

Už Jaltoj atskirtas žemes len
kams atlygino netrukus įvy
kusi Potsdamo konferencija, 
atiduodama Lenkijai rytines 
Vokietijos sritis iki Oderio 
ir Neisės upių. Lenkijai atite
kusios naujos sritys, nors plo
tu mažesnės, yra daug vertin
gesnės už jos prarastas žemes.

Lenkai niekad nesutiktų tuos 
teritorinius mainus atkeisti 
— atsisakyti Silezijos, rytinio 
Brandenburgo, Pomeranijos, 
pietinių rytprūsių, Dancigo, 
kad atgautų Vilniaus kraštą, 
Vakarų Gudiją ir Vakarų Uk
rainą. Tad jie stengiasi kaip 
nors nutraukti ryšį tarp teri
torinių Jaltos ir Potsdamo per
tvarkymų, kad sovietinės im
perijos griuvimo atveju galėtų 
atsiimti Jaltoje nuo Lenkijos 
atskirtas žemes ir pasilaikytų 
už jas Postdame gautus plotus. 
Jei Lenkijai tai pasisektų, ji 
taptų didžiausia Vidurio Euro
pos valstybe, žymiai didesne 
už visą Vakarų ir Rytų Vokieti
ją kartu. Lenkija pasidarytų 
beveik lygi su Prancūzija.

Lenkai, kovodami už savo 
krašto laisvę bei nepriklau
somybę ir laukdami sovietų 
galybės žlugimo, jau dabar 
ruošia dirvą atgauti Jaltoj 
prarastas žemes. Todėl jie su
kūrė mitą, kad Jaltos konfe
rencija buvusi Europos pada
linimo ir visų jos nelaimių 
priežastis, kad ten Vidurio 
ir Rytų Europa esą buvusi iš
duota sovietams. Potsdamo 
susitarimų teisėtumo klausi
mo jie nekelia ir jų panaikin
ti nesiūlo.

Retas kas yra skaitęs ilgus 
Jaltos susitarimų tekstus, tad 
lenkams pasisekė Jaltos mitą 
plačiai paskleisti. Jiems pa
dėjo prancūzai, kurie buvo įpy
kę, kad nebuvo Jaltos konfe- 
rencijon pakviesti. Nenuosta
bu tad, kad ir mūsų tarpe dau
gelis tiki, jog Jalta kalta dėl 
mūsų krašto likimo. Iš tikro 
Lietuvos likimas buvo nuspręs
tas žymiai anksčiau, būtent 
Teherano konferencijoj 1943 
m., kai Rooseveltas užtikrino 
Staliną, jog dėl Baltijos vals
tybių jis nekariaus. Stalinas 
tada suprato, jog Amerika ne
kariaus ne tik dėl Baltijos vals
tybių, bet ir dėl Lenkijos bei 
kitų Vidurio ir Rytų Europos 
kraštų, kad jis visur gali eiti 
pirmyn, užimti visus kraštus, 
kol atsidurs į amerikiečius 
bei anglus. Tokiu būdu Europa 
buvo padalinta be jokių sutar
čių ar susitarinių.

Apie Lietuvą Jaltoje buvo 
kalbama, kai Stalinas pareika
lavo, kad sovietinė Lietuvos 
respublika būtų priimta į Jung-

tines Tautas kartu su Gudija 
ir Ukraina. Amerikiečiai ir 
anglai pasipriešino, nes tai 
būtų reiškę Lietuvos pripaži
nimą Sov. Sąjungai. Stalinui 
teko nusileisti ir pasitenkinti 
Gudijos ir Ukrainos įsileidi
mu į Jungtines Tautas. Taip 
Jaltoje bent buvo apgintas Lie
tuvos aneksijos nepripažini
mas. Nustatant rytinę Lenki
jos sieną, Lietuva nebuvo mi
nima, nes susitarime nepasa
kyta kam tenka nuo Lenkijos 
atskirtos žemės.

JAV nuo 1923 m. iki Jaltos 
konferencijos pripažino Vil
nių Lenkijai. Jaltos susitari
mų anuliavimas grąžintų

prieš tai buvusį Amerikos nu
sistatymą dėl Vilniaus — ji ir 
vėl Vilnių pripažintų Lenkijos 
miestu, o buvusią demarkaci
jos liniją vėl laikytų teisėta 
Lenkijos siena su Lietuva. Pra
matydamas šį pavojų, VI PLB 
seimas vienbalsiai pasisakė 
prieš Jaltos susitarimų panai
kinimą. Reikia tikėtis, kad mū
sų veiksniai taip pat pasiprie
šins lenkų inspiruotoms rezo
liucijoms anuliuoti Jaltos su
sitarimus. Pastangas prieš tų 
susitarimų panaikinimą mūsų 
visuomenė turėtų tinkamai pa
remti, nes ginti Lietuvos tei
ses į Vilnių yra visų mūsų pa
reiga.

100 200 300 km

LENKIJOS SIENOS PAGAL JALTOS IR POTSDAMO NUTARIMUS
1951 m.Sienos po

Lenkijos sienos 1921 - 1939 m.

—

Lietuvos siena pagal 1920m. Maskvos sutartį

Sovietinių respublikų sienos

Demarkacijos linija 1923- 1939 m.

Lenkijos valdžioje ar okupacijoj 1921 - 1939m.

Lenkijos valdžioje nuo 1945 m.

BALTIC 
TOURS

1984 METŲ KELIONES LIETUVON 
10-18 dienų kelionės, įskaitant 11 dienų Lietuvoje 

Visos kainos — JAV doleriais 

IŠVYKSTAMA IŠ TORONTO 
dienų: LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

* Kelionė 612A: birželio 12-birželio 23 ............. I
Kelionė 710: liepos 10-liepos 21 .................... I
Kelionė 807: rugpjūčio 7-rugpjūčio 18 .......... I
Kelionė 918A: rugsėjo 18-rugsėjo 29.............. I
Šešios dienos Vilniuje, trys - Varšuvoje, 
viena - Frankfurte 
“Lufthansos” lėktuvais iš Toronto

dienų: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 612B: birželio 12-birželio28 .......
Kelionė 918B: rugsėjo 18-spalio4................. I
Šešios dienos Vilniuje, keturios - Rygoje 
trys - Varšuvoje, viena - Frankfurte 
“Lufthansos” lėktuvais iš Toronto

IŠVYKSTAMA IŠ MONTREALIO
dienų: LIETUVA IR SUOMIJA

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

dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 604: birželio4-birželio 15..................
Kelionė 101: spalio 1-spalio 12 ...... ............... :
Šešios dienos Vilniuje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, viena - Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

KELIONĖS IŠ JFK
dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 710B: liepos 10 - liepos 27..................
Kelionė 814B: rugpjūčio 14-rugpjūčio 31 .....
Vienuolika dienų Lietuvoje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, dvi - Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

12

17

10

12

18

13

12

$1,619
$1,619
$1,619
$1,529

$1,869
$1,869

$1,355

$1,551
$1,385

$1,999
$1,999

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

dienų: LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA 
Kelionė 520: gegužės 20 - birželio 1 ....
Penkios dienos Vilniuje, penkios - Romoje, 
dvi - Maskvoje
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

dienų: LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
Kelionė 710A: liepos 10 - liepos 21 ..... .
Kelionė 814A: rugpjūčio 14-rugpjūčio25 
Kelionė 904: rugsėjo 4 - rugsėjo 15 .........
Šešios dienos Vilniuje, dvi - Maskvoje, 
dvi - Leningrade, viena - Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

$1,699

$1,639
$1,639
$1,639

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreipkitės į

Newton, A4ZX 02166, CJS/X 
Tel. (61 7) 965-8080 arba (61 7) 969-1190
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Trys šokių šventės žvaigždės Ritosi Atlanto bangos B. STUNDŽIA
Nuotykiai plaukiant jachta iš Miami į Niujorką

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Populiari, patraukli ir labai 

lietuviška Jūratė Nausėdaitė, 
plačiai Amerikos publikai pa
žįstama kaip Ann Jillian, te
levizijos aktorė ir garsiojo Bob 
Hope ilgametės tradicinės Ka
lėdų programos karo dali
niams palydovė, sutiko būti 
Septintosios laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių šven
tės Klivlande pranešėja. Abe
jonės nėra, kad vien jos asmuo 
pritrauks nemažą amerikie
čių būrį, o ir mums visiems 
bus džiugu matyti tą talentin
gą, pragarsėjusią lietuvaitę 
šventės pranešėjos vaidmeny
je. Nežiūrint profesinių įsi
pareigojimų, Jūratė rado lai
ko į savo darbo kalendorių 
įtraukti ir mūsų šventę, kurio
je ir ji turės progos pajusti 
lietuviškos dvasios prošvaistę.

Pačiam sunkiausiam darbui 
— meniniam šventės turinio 
apipavidalinimui, choreogra
fijai ir programos detalių pa
ruošimui turime dvi patyru
sias ir tautinių šokių srityje 
pasiruošusias moteris, būtent 
Galiną Gobienę, LTS Instituto 
pirmininkę, ir Jadvygą Regi- 
nienę, šokių paruošėją.

Galina Gobienė, Detroito 
“Šilainės” šokių grupės stei
gėja (nuo 1949 m.), šiuo metu 
eina Lietuvių tautinių šokių 
instituto pirmininkės parei
gas, kurioms buvo išrinkta 
1978 m., Instituto valdyboje 
ji dirba nuo jo įsikūrimo die
nos 1957 m. Jos patyrusio va
dovavimo dėka Detroito “Šilai
nė” priklauso Tarptautiniam 
Detroito institutui ir per savo 
34 veiklos metus populiarino 
lietuvių vardą festivaliuose, 
parodose, gubernatorių, uni

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša., kad 1984 m. spalio 4 dieną prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Maršrute: 
Niujorkas, Helsinkis, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, Niujorkas.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnių informacijų prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite 3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, IL 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE: Elena Verikaitienė (416)534-3120

PILNA KAINA IS: Niujorko $1,540.00
Čikagos $1,720.00
Toronto $1,690.00

Nakvojant dviem kambaryje , įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, 
maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS.
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

Zf/nnr/r
Simple elegance...by Finnish design

versitetų iškilmėse ir t.t. “Ši
lainė” dalyvavo visose laisvo
jo pasaulio lietuvių šokių šven
tėse ir ruošiasi kelionei į Kliv- 
landą š.m. liepos 1 d.

Jadvyga Reginienė, Ročes- 
terio “Lazdyno” šokių grupės 
vadovė, į darbą grupėje įsijun
gė 1967 m. Tai a.a. poetės Ju
zės Augustaitytės-Vaičiūnie- 
nės auklėtinė, iš savo mokyto
jos paveldėjusi stiprų lietuviš
kos pareigos jausmą ir meilę 
lietuviškam tautiniam šokiui. 
Jaunosios kartos šokių mokyto
jams ir kursantams ji yra pa
žįstama iš populiariųjų Daina
vos stovyklos šokių kursų. Vi
są savo gyvenifną ji buvo dai
nos ar šokio meninio vieneto 
narė, o dabar stipriai įsijungė 
į programos paruošimą šven
tei. Jadvyga Reginienė pri
klauso kaip pilnateisė narė 
Ročesterio ir Niagaros pasie
nio Meno taryboms (Arts Coun
cil of Greater Rochester ir 
Niagara Frontier Arts Coun
cil). Lankė sceninio meno ad
ministravimo seminarą East- 
mano muzikos mokykloje.

Jūratė-Ann Jillian, Galina 
Gobienė ir Jadvyga Reginienė 
paruoš spalvingą šventę, ku
riai muzika ir chorai sudarys 
reikiamus rėmus. Jei kiekvie
na šokių šventė, žiūrint iš to
liau, atrodo kaip nuostabaus 
grožio milžiniškas kaleidosko
pas, tai ir šį kartą, susibūrus 
2000 šokėjų, diriguojant ketu
riem dirigentam, dainuojant 
jungtiniam mišriam chorui, su
darytam iš Toronto, Hamilto
no, Londono, Detroito, Kliv- 
lando ir Čikagos dainininkų, 
pritariant orkestrui — įspū
dis turės būti nepamirštamai 
stiprus. .

INTERNATIONAL

Svečiai iš JAV pas p.p. Gutauskus Venesueloje. Iš kairės: JUOZAS KOJELIS 
iš Kalifornijos, ELENA GUTAUSKIENĖ, ELENA KOJELIENĖ ir dr. VLADAS 
GUTAUSKAS. Jie dalyvavo Vasario 16 - šv. Kazimiero iškilmėse

Visuomeninių studijų savaitgalis
Š. m. gegužės 11-12 d.d. Niu

jorke PLB visuomeninių reika
lų taryba, bendradarbiauda
ma su atitinkamomis JAV LB, 
KLB ir PLJS komisijomis, ren
gia visuomeninių-politinių stu
dijų savaitgalį. Konferenciją 
globoja Niujorko apygardos 
valdyba, vadovaujama Alek
sandro Vakselio.

Panašios bendruomenių stu
dijinės konferencijos anks
čiau buvo surengtos Niujorke 
ir Vašingtone. Šiose konferen
cijose, šalia savų, kviečiami ir 
kiti kalbėtojai iš valdžios insti
tucijų ir kitų tautinių grupių. 
Tuo būdu išryškėja kitų darbai 
ir nuomonės, o veiklos hori
zontai Lietuvos laisvinime 
praplatėja, užmezgami nau
dingi ryšiai.

Daug dėmesio šioje konfe
rencijoje bus skiriama Euro
pos parlamento rezoliucijai 
apie Baltijos valstybių bylą 
ir jos iškėlimą Jungtinėse Tau
tose. Europoje ši rezoliucija

tolimesnės eigos neturi, nes 
Europos ekonominės bendruo
menės užsienio reikalų minis- 
terių taryba atsisakė rezoliu
ciją pateikti ministerių pir
mininkų tarybai, kuri turėtų 
ją patvirtinti prieš siunčiant 
Jungtinėms Tautoms.

Pirmąją dieną posėdžiai 
vyks “Estonian House”, Man- 
hattane, prie Jungtinių Tautų 
rūmų. JAV ambasadorės Jung
tinėse Tautose Jeanne Kirk
patrick pavaduotojas priims 
JAV LB delegaciją, o Kanados 
ambasadorius G. Pelletier — 
Kanados LB delegaciją. Jiems 
bus įteikti memorandumai, 
prašant paramos minėtos re
zoliucijos iškėlimui Jungti
nėse Tautose.

Charles Lichenstein, buvęs 
JAV ambasadorius JT, kalbės 
tema “Baltijos valstybių klau
simo iškėlimas Jungt. Tauto
se”, o Cathy Fitzpatrick, Hel
sinkio grupės direktorė, pa
darys pranešimą tema “Sovie-
tų Sąjungos nusižengimai Hel
sinkio aktui Baltijos valsty
bėse”.

Svarstybose “Svarba ir gali
mybė koordinuoti tautinių gru
pių veiklą žmogaus teisių gy
nybos srityje” dalyvaus Liud- 
milla Thorne, Freedom House 
vykdomoji pirmininkė, Adam 
Simms, Amerikos žydų kongre
so žmogaus teisių skyriaus di
rektorius, ir Susannah Sirkin, 
Amnesty International globos 
programų skyriaus direktorė.

BATUN (Baltic Appeal to 
the United Nations) valdybos 
nariai Juta Ritzo, Ints Rupners 
ir Ina Novozalskytė kalbės te
ma “Europos parlamento bal
tiškosios rezoliucijos iškėli
mo galimybes, dabartinę akci
ją ir ateities uždavinius”.

Antroji konferencijos diena 
vyks Lietuvių kultūros židiny
je. Algimantas Gureckas iš Va
šingtono skaitys paskaitą “Jal
tos konferencijos susitarimų 
anuliavimas ir Lietuvos inte
resai”. Kai kurios tautinės gru
pės yra pradėję akciją paveik
ti JAV, kad susitarimai būtų 
panaikinti. Ankstyvesnės PLB 
studijos rodė, kad toks panai
kinimas Lietuvai būtų nenau
dingas.

Advokatas Ivars Berzins, 
sėkmingai apgynęs Juozą Kun- 
gį OSI byloje, padarys prane-

(Nukelta į 9-tą psl.).

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dar vienas lietuvis
Išplaukus į atvirą vandeny

ną, kapitonas supažindino su 
savo nustatyta tvarka, saugu
mu, paskirstė pamainas ir nu
rodė kaip prižiūrėti bei tik
rinti variklį. Įguloje buvo še
ši žmonės — dvi moterys ir ke
turi vyrai.

Kadangi jachta yra skiriama 
buriavimui su turistais, tai ji 
yra viduje atitinkamai įrengta. 
Todėl visi turėjome atskiras 
vienutes. Buvo televizorius, 
pasirinkimas muzikos ir net 
vonia su dušu. Kadangi geria
mas vanduo jūroje taupomas, 
tai įgula dušo nenaudojo, iš
skyrus paskutinę dieną, jau 
siekiant Niujorką.

Dar prieš išplaukiant, kapi
tono žmona panoro sužinoti, ar 
aš lietuvis, ar latvis. Kai prisi
pažinau, kad esu lietuvis, ji
nai sakė spėjanti, bet nesanti 
tikra, kad dar vienas lietuvis 
esąs įguloje. Supažindino, bet 
iš vardo tautybė nebuvo aiški. 
Tik prabilus lietuviškai, paaiš
kėjo, kad tai Algirdas, gydy- 
tojas-chirurgas iš Miami, ne 
buriuotojas, bet mėgėjas ke
liauti. Su Algirdu suradome 
vieną, antrą bendrą pažįsta
mą, nes, nors skirtingu laiku, 
abiem teko studijuoti Šveica
rijoje. Jachtoje medicinos pa
reigūnų, kaip ir keleiviniame 
laive, netrūko, nes be gydyto
jo dar turėjome ir medicinos 
seserį Reiną.

• Ant bangų
Jau tą pačią dieną kai ku

rie įgulos nariai pradėjo ne 
kaip jaustis, bet į galą kelio
nės įgavo, kaip jūreiviai sa
ko, jūreiviškas kojas.

Šeštadienio naktis praėjo ra
miai ir budinčiam nebuvo 
daug rūpesčių, nes tik pora 
laivų šviesų teko pamatyti. 
Laivų šviesas reikia atidžiai 
stebėti, nes nebūtų didelė pra
moga susidurti su dideliu lai
vu ...

Rytą krantų jau nesimatė, 
tik tingiai ritosi šiaurės At
lanto bangos. Pusryčiai buvo 
vėlyvi, nes tie, kurie naktį bu
dėjo, ilgiau guoliuose vartėsi.

Gerokai po pietų vienam mė
gėjui žvejui pavyko sugauti žu
vį — dorado. Kapitono žmona 
ne tik gabi kalboms, (be gim
tosios graikų kalbos, vartojo 
anglų, prancūzų ir ispanų), 
bet ir buvo gera virėja.

Visi valgė jos iškeptą švie
žią žuvį, laižė pirštus ir gyrė. 
Buvo sekmadienis, ne taip šil
ta ir drėgna, o krantas jau bu
vo gal už poros šimtų jūrmylių.

Astronominė navigacija
Jachtoje navigacinių įran

gų — gyliamačio, greitmačio, 
nuplaukto nuotolio skaitliuko 
ir kryptinio radijo nebuvo, 
todėl apytikrio plaukimo įra
šai ant jūrlapio nepasirodė. 
Kapitonas turėjo tik sekstan
tą saulės ir kitų šviesulių pa
kylos kampui virš horizonto 
matuoti ir astronominį met
raštį, bet neturėjo šviesulių 
apskaičiuoto aukštumo bei azi
muto lentelių. Prieš kelionę 

man skambino iš Miami, ar aš 
neturiu lentelių? Taip, aš tu
riu, bet ne Miami-Niujorko 
geografiniam platumui!

Neturint minėtų lentelių, 
teko prisiminti metodą, kurio 
prieš 20 metų pramokau. Jo 
dėl daugelio skaičiavimų nie
kas nevartoja, nes labai leng
va įvelti klaidų. Kapitonas 
žinojo tik vieną būdą patik
rinti jachtos vietą, būtent ma
tuojant su sekstantu saulės 
aukštumo kampą vidudienyje, 
jai pasiekus zenitą. Tur būt 
man paskutinį kartą teko var
toti astronominę navigaciją 
prieš aštuonerius metus, bu
riuojant iš Tahiti į Havajus. 
Šituo keliu, tik į priešingą pu
sę, buvo mano plaukta prieš 
keliolika metų prekiniu lai
vu, kai teko atlikti trumpą 
navigacijos praktiką. Tai bu
vo norvegų laivas Kanados 
tarnyboje. Jis plaukė iš Mont- 
realio į Karibų jūrą.

Truputį buvo apmaudu va
landas sėdėti vienutėje, da
ryti ilgus apskaičiavimus ir 
jūrlapyje braižyti laivo geo
grafinės vietos linijas. Turint 
šviesulių ir azimuto lenteles, 
jachtos vietą galima nustaty
ti per 15-20 minučių. Žinoma, 
kapitono ir mano laivo vietos 
skirdavosi, kartais net per ke- 
lioliką jūrmylių, bet aukšto
je jūroje tai nebuvo svarbu.

Artėjant prie krantų
Pirmadienį artinomės prie 

Hatteros iškyšulio,, kur yra 
daug seklumų, net iki 35 jūr
mylių nuo kranto. Niekas neži
no, kiek ten yra paskendusių 
laivų.

Birželio 27 d. ryto raudonas 
dangus nežadėjo gero oro. Per 
pietus dar spėjome pagal pro 
debesis išlindusią saulę nu
statyti laivovietę. Vėjas sustip
rėjo, ir teko mažinti arba, jū
reiviškai sakant, suimti bu
res. Bangos gerokai įsisupo 
ir jau lipo ant jachtos blikties 
(denio). Jau sutemus kažkaip 
paklydusi banga siūbtelėjo 
pro atdarą langą kelis kibirus 
sūraus vandens ir permerkė 
minkštasuolius, ant grindų 
patiestą kilimą. Nuo stalo ir 
nuo lentynų viskas šliaužė že
myn, o kai kurie įgulos nariai 
pajuto jūros ligos požymius.

Naktį vėjas dar sustiprėjo, 
ir teko plaukti tik su viena bu
re. Ne labai smagiai jautėmės, 
būdami gerokai permerkti ant 
denio. Vienutėse visi vaikščio
jo griuvinėdami ir stengdamie
si už ko nors nejudamo nusi
tverti.

Trečiadienį vėjas iš pietva
karių pasuko į šiaurę, po pie
tų susilpnėjo, oras atvėso ir 
vėl galėjom iškelti gero vėjo 
bures bei užvesti variklį.

Tą dieną sutikome visokių 
karo laivų, net lėktuvnešį, ly
dimą mažesnių karo laivų. Ma
tyt, grįžo ar išplaukė iš Che
sapeake įlankos. Taip pat ir 
prekinių laivų daugiau matėsi.

Vakare pasirodė mirkčioda
mos kranto šviesos. Tą dieną 
vakarienė buvo vėlokai; valgė 
kas ką atrado, nes kapitono 
žmona blogai jautėsi:

Vakarai būdavo praleidžia
mi prie keleto žaidimų, skai
tant ar įsmeigus akis į televi
zorių, kur buvo rodomas iš pra
ėjusio pasaulinio karo seriji
nis filmas.

Ketvirtadienį išaušo graži 
diena su lengvu vėju. Buvome 
netoli Ocean miesto. Pro žiū
ronus galėjome stebėti paplū
dimyje vaikščiojančius žmo
nes. Apie pietus šone matėsi 
Delaware įlanka su gražiu May 
iškyšulio švyturiu. Visa pa
krantė atrodė apstatyta įvai
riais namais, lyg nesibaigian
tis miestas.

Pasiekiame Niujorką
Kapitonas išsitraukė nau

jutėlį automatinį šautuvą, ku
rį išbandėme į taikinį, išmes
tą ant ilgos virvės už borto. Gra
žus ginklas, pagamintas iš ne
rūdijančio plieno. Seniau, mo
kantis karo mokslo, šautuvą 
reikėjo dažnai valyti, nes grei
tai apsitraukdavo rūdimis. Kai 
kurie tvirtina, kad didesnėse 
jachtose ginklas reikalingas, 
nes Bahamų salyne kartais 
šių laikų piratai pagrobia di
desnes jachtas bei motorlai
vius, įgulą išmeta už borto, 
o tuos laivus, kurį laiką pa
naudoję narkotikų kontraban
dai, paskandina. Ir ši jachta 
dažnai plaukioja tarp Baha
mų salų.

Atėjo ir paskutinė kelionės 
diena. Švintant jau matėsi Niu
jorko dangoraižiai. Nežiūrint 
ankstyvo ryto, įvairių rūšių 
laivai su visokių valstybių vė
liavomis plaukė uostan ar iš 
jo ir reikėjo akylai vairuoti.

Likusiu gėlu vandeniu per
plovėme visą ant blikties esan
čią jachtos aprangą (nusėdusi 
druska viską gadina), surinko
me bures, sutvarkėme virves.

Pralindę pro sąsmaukos til
tu, iš Hudsono pasukome į Ry
tinę upę, kuria plaukėm gal 
keturias valandas, kolei Ilgo
sios salos užutekyje pasiekė
me Vašingtono jachtų uostą.

Sudiev kapitonui
Atsisveikinęs su jachtos 

“Sueno” savininkais, skubėjau 
į Niujorką, o iš ten reikėjo ne
delsiant pasiekti Torontą, nes 
už poros dienų su savo jachta 
“Nemira IV” turėjau išplaukti 
į kitą kelionę. Dar spėjau pa
skambinti keliems pažįsta
miems, jų tarpe ir kapitonui 
A. Urbeliui, dažnai minimam 
vietinėje spaudoje kaip dide
lį senų jachtų atnaujinimo 
mėgėją.

Iš jo sužinojau, kad dvi jo 
atnaujintos jachtos kaip tik 
yra Vašingtono jachtų uoste. 
Jei būčiau turėjęs laiko, jis 
būtų man jas aprodęs. Vėliau 
iš jo atsiųstos nuotraukos pri
siminiau, kad pro vieną jo jach
tą praplaukėme, kadangi ji bu
vo be stiebo ir raudonai išda
žyta. Tik trumpai į ją žvilgte
rėjau visai nežinodamas, kad 
tai draugo nuosavybė.

• Prieš vedybas vyras kalba, o mo
teris klausosi. Po vedybų moteris 
kalba — vyras klausosi, o vėliau 
abu kalba ir kaimynai klausosi.

Ontario jaunimo įdarbinimo programa moka 
$1.25 į valandą priedo Kazio atlyginimui

Reikia pagalbos šią vasarą? Ontario verslininkai ir ūkininkai, kurie samdo jaunimą papildomam darbui, gali gauti 
paramą mokėti atlyginimams iš Ontario jaunimo įdarbinimo programos (Ontario Youth Employment Program).
Darbdaviai privalo:
• sukurti naują darbą prie reguliaraus bei sezoninio darbo, atliekamo minėtos programos laikotarpyje
• parūpinti prižiūrimą 25-40 valandų darbą į savaitę nuo 8 iki 20 savaičių iš eilės
• įsigyti verslą arba ūkį Ontario provincijoje bent metus laiko prieš 1984 metų balandžio 16 dieną
Tarnautojai privalo:
• būti bent 15-24 metų amžiaus
• gyventi ir turėti leidimą dirbti Ontario provincijoje
• nebūti darbdavio gimine
Šiais metais jaunimo įdarbinimo programa pradėta balandžio 16 ir bus baigta spalio 20 dieną. I
Ši programa yra populiari. Kreipkitės dabar. Paskutinė diena prašymams yra 1984 metų birželio 8 arba ir ankstyvesnė 
data, jeigu skirtos lėšos jau bus išleistos.
Jei norite sužinoti, ar jūsų verslas turi teisę pasinaudoti šia galimybe, teiraukitės telefonu 1-800-387-1290.

Ontario Youth Employment Program
1-SOO-387-1290
Ontario padeda jums gauti reikalingą pagalbą

ONTARIO YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM 
Ministry of Municipal Affairs and Housing 
Subsidies Branch, 
Queen's Park Toronto, Ontario M5G 2E5

©
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Municipal Affairs 
And Housing

Ontario Claude Bennett, Minister 
William Davis, Premier
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Sv. Kazimieras istorijoje ir kelyje į altoriaus garbę
Simo Sužiedėlio kūrinį “Šventas Kazimieras”perskaičius

Jie dainuoja pavergėjui
Studentiška satyra apie poetus komunistus, gauta iš pavergtos Lietuvos

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kelias į garbės altorių
Nors visuomeninės bei poli

tinės ištakos formavo Kazimie
ro garbinimą, tačiau jo užuo
mazga turėjo glūdėti jo paties 
asmenybėje, jo neįprastame 
net ir tais laikais pamaldume. 
Garbusis istorikas, gebąs nag
rinėti ir aprašinėti intymius 
išgyvenimus, skyriuje “Maldos 
ir askezės dienos” išveda ka
ralaičio šventumo genezę iš jo 
sielos. Pasak autoriaus, jis 
ypaič giliai išgyvenęs prisimin
damas Kristaus kančią (kaip ir 
Šv. Pranciškus). Šiuo atveju 
Kazimieras atitiko savo lai
ką, kai (nuo 1420) “per vienuo
lynus pradėjo plisti Kryžiaus 
keliai arba stotys”. Mokamai 
supinamas Šventojo maldingu
mas su mūsų'Rūpintojėliu, sė
dinčiu ir liūdinčiu šalia ke
lio.

Pabrėžtinai ir kiek išsamiau 
kalbama apie Kazimiero mal-

tinusių^ Margos garbinimu 
Lietuvoje, plačiai, pagrindi
nai aprašytu J. Vaišnoros kny
goje “Marijos garbinimas Lie
tuvoje” (1958). Kad buvo arti
ma sąsija tarp Kazimiero mal
dingumo ir Marijos garbinimo, 
rodo “Omni die die Mariae” 
giesmės istorija.

Su pastebėtu neįprastu Ka
zimiero pamaldumu galėjo sie
tis kalbos ir apie jo stebuklus. 
Apie pirmą stebuklą autorius 
pasakoja ryšium su pradėta 
nuo XVI š. Maskvos agresija 
prieš Lietuvę. Ji sukrėtė Lie
tuvą jau pačioje pradžioje, 
kai maskviečiai pasiekė Poloc
ką ir tarp 1500 ir 1518 jį buvo 
apgulę net 5 kartus (LE. XXIII, 
247).

Artimo Lietuvai padauguvio 
miesto puolimas, aišku, didžiai 
jaudino Lietuvos visuomenę. 
Tada vykstančiose apie Poloc
ką kovose ir kilo pasakojimas 
bene apie pirmą Kazimiero 
stebuklą. Sužiedėlis atpasa
koja tą 1518 m. stebuklą sky
riuje “Stebuklas prie Daugu
vos”. Kalbos apie stebuklus 
galėjo sklisti ir anksčiau, nes, 
pasak autoriaus, “popiežius 
Aleksandras VI savo brevėje 
(1501) užsiminė žmones pasa
kojant, kad Kazimieras garsė
jęs daugeliu stebuklų (multis 
miraculis)”.

Skyriuje “Šventųjų skaičiu
je” pasakojama ne tik apie po
piežių pasiekusias kalbas apie 
stebuklus, bet ir apie “pluoš
tų raštų”, siųstų valdžios dig
nitorių ir hierarchų. Jų paveik
tas popiežius Leonas X pripa
žino 1521 m. Kazimierų šven
tuoju. Bet pripažinimas paliu
dytas vėlesnių popiežių raštu. 
Popiežius Leonas siuntė į Lie
tuvą benediktiną vyskupų Za
kariją Ferrerį. Jis surinko ži
nias, liečiančias Šventojo mal
dingumą bei stebuklus, ir pir
mas aprašė jo gyvenimą.

Autorius neaplenkė ir Liute
rio reformacijos, prasidėju
sios Kazimiero garbinimo pra
džioje. Susitiko du priešingi 
tikybiniai sąjūdžiai. Jis lai
ko juos priešybėmis ir šiaip 
kalba; “Kazimiero šventas gy
venimas turėjo patraukti į tas 
tikėjimo tiesas, kurių jis lai
kėsi. Šis reikalas pasidarė dar 
svarbesnis, kai reformacijos 
sąjūdis, dvelkęs iš Vakarų, 
pasiekė Lietuvą. Lietuvių tau
ta atsidūrė religinėje kryžke-

ioje ... Religinė reformaci
ja buvo šv. Kazimiero dvasios 
priešybė” (41).

įsibėgėjusį Kazimiero garbi
nimų rado jėzuitai, atvykę 1569 
m. Sužiedėlis pripažįsta jiems 
lemiamų vaidmenį įtvirtinant 
Kazimiero šventumą. Jis šiaip 
kalba apie jų užmojo pradžią: 
“Šv. Kazimieru susidomėjo 
vienuoliai jėzuitai, pasišven
tę kovai su protestantais. Juos 
patraukė Lietuvos Šventojo 
kilnumas ir tikėjimo tvirtu
mas”.

Toliau apie jėzuitų vaidme
nį kalbama skyriuje “Žmonių 
maldose”. Pastebima, kad jė
zuitai tarsi pasisavino šv. Ka
zimierą. Jie tvirtino, plėtė jo 
garbinimą per savo mokslo 
įstaigas, jo garbei statytas 
šventoves, tarp jų vieną puoš
niausių Vilniuje prie Rotušės 
aikštės, per visame krašte 
rengtas misijas. Jėzuitai pa
naudojo Kazimierų kovai su 
protestantizmu. Patraukliai 
kalba autorius (52 p.), kaip jė
zuitai mokėjo patraukti kai
miečius' prie šv. Kazimiero 
garbinimo visoje Lietuvoje ir 
net svetimuose kraštuose, kur 
siekė jų misijinė veikla.

Gan vaizdžiai ir įdomiai ra
šoma, kaip pati valstybė ir 
hierarchija nogėjosi įgyven
dinti Kazimiero šventumų. 
Pradedama nuo Zigmanto Va
zos (1599-1632), jėzuitų auk
lėtinio ir tęsiama iki XVI š. 
vidurio.

Skyriuje “Po Šventojo vėlia
va” įdomiai, su smulkiomis 
datomis rašoma, kaip prašyta 
popiežių sulyginti Kazimiero 
šventumų su lenkiškojo šv. 
Stanislovo. Popiežius paten
kino lietuvių prašymų ir per 
Vilniaus katedros delegatų 
atsiuntė atitinkamų raštų ir 
dar raudono aksomo vėliavų 
su šv. Kazimiero paveikslu 
(1603). Gavę tokias brangias 
dovanas, vilniečiai ėmė reng
tis didelėm iškilmėm ir joms 
pasiruošė 1604 m. gegužės m. 
Iškilmės aprašomos minėtame 
skyriuje.

Antros iškilmės trumpai ap
rašytos. Tai 1936 m. įvykęs šv. 
Kazimiero palaikų perkėlimas 
į naujų, puošnią ketedroje pa
statytą koplyčią, stovinčią iki 
šių dienų tik be Šventojo kars
to. Jis perneštas 1953 m. į Šv. 
Petro ir Povilo šventovę Anta
kalnyje. Pati katedra paversta 
Paveikslų galerija (taip pava
dinta, ne dailės muziejumi).

Atodairos
Istoriškai-literatūriškai ra

šęs autorius užsklendžia savo 
kūrinį refleksijomis, turbūt 
įspūdžiais aplankius abi šven
toves: katedrą ir Šv. Petro-Po- 
vilo. Istorikas tampa tikru li
teratu ir rašo apie abi šven
toves, perkeltas idealinėn sfe
ron. Jis neaprašinėja vaizdų, 
bet mąsto apie juos. Mato vie
name paveiksle “Šv. Kazimie
rą atvirame karste tartum gy
vą, antrame (karste) — iš mir
ties letargo besikeliančią mer
gaitę”. Istorikas mato, kaip 
viršuje altoriaus “glaudėsi 
prie besišypsančios Dievo Mo
tinos angelų galvytės”.

Besižvalgančiam istorikui 
atbunda praeitis ir jis bylo
ja apie ją: “Tiek jau laiko pra
tekėjo pro šią vietų, ir labai 
audringų prabėgo metų, o 
Šventojo kraštas lyg dabar 
būtų paliktas, nemainus, ne
marus . ..” Istorikas grįžta iš 
praeities svajonių ir kalba

apie save: “Susimąstęs išeini 
ir paskęsti srūvančioje pro 
katedrą minioje”.

Šv. Petro ir Povilo švento
vėje istorikui krinta į akis stak
toje iškalti žodžiai: “Regina 
paeis funda nos in pace”. Apie 
juos jis sako: “Šie žodžiai ne 
mūsų laikų, nors labai reikš
mingi mūsų dienoms”. Istori
kas žavisi šventovės menu ir 
nusikelia į jos koplyčią, ku
rios viršuje skaito žodžius apie 
Dauguvos stebuklą. Stebuklin
gas paveikslas Dievo Motinos 
koplyčioje su sulaužytomis 
strėlėmis ir šv. Kazimiero kars
tas grąžina svajojančiam is
torikui mintis į šiandieninį 
gyvenimą. Jis baigia savo min
tis išrašydamas Sibiro lietu
vaičių maldaknygės žodžius.

Prie užsklandos dar pridu
riami baigiamieji lyg maldos 
žodžiai — meilingai aprašyto 
Šventojo apoteozė.

Simas Sužiedėlis, ŠVENTAS 
KAZIMIERAS 1458-1484. Pen
kių šimtų metų sukaktį rniniųt. 

, Viršelis ir iliustracijos dail.
Nijolės Paiubinskiėnės. Lei
dinį finansavo kun. Simonas 
Morkūnas. Išleido Šv. Kazi
miero sukakties komitetas. 
Brooklyn, N.Y. 1983 m., 63 psl.

• Tuštybė žmones padaro juokin
gais, išdidumas — atstumiančiais, 
ambicija — baisiais (Steele).

BIRUTĖ VYTIENĖ

Mamai
Mirga raštų raštai, 
tyli ramios nytys, 
Tavęs neužmirštu, 
kaip Tau pasakyti, 
kad ilgiuos kasdieną, 
už Tave meldžiuosi, 
kai saulutė leidžias 
tyliai vakaruose . . .
Taip, kaip Tu meldeisi 
prieblandai užėjus 
ir visus minėjai 
prie rožių atėjus.
Jos Tavo vienatvę 
visada suprato, 
jos gal ir šiandieną 
Tavo šypsnį mato.
Mirga raštų raštai, 
tyli ramios nytys, 
daug dar Tau šiandieną 
turiu pasakyti . . .
Vien tik rožės šypsos - 
vasara prinoko - 
jos tyliai šypsotis 
iš Tavęs išmoko . . .

DARIAUS LAPINSKO — KAZIO BRADŪNO kazimierinės operos “Dux Magnus” aprangos eskizai: karalius, 
karalaitis Kazimieras ir Vilniaus elgetos. Dail. ADA KORSAKAITĖ-SUTKUVIENĖ

Kas gi ten bėga, kas gi ten lekia, 
Kas su kacapais ten vodką 

laka?
Ar žinot, vyrai, kasyr’ 

judošius? —
Paklausė kartą kaimo 

Tamošius.
— Taigi poetas Juozas 

Nekrošius, —
A tsakė garsiai Jurgis 

Kermošius.
Jis vodką gėrė kartu su 

maskoliais,
Jis juos vadino geriausiais 

broliais.
Jis apdainavo ruskį tankistą. 
Draugu vadino enkavedistą.
Kas gi ten skuba, kas gi ten 

lekia ? —
Agi poetas Algis Baltakis:
Į Maskvą lekia gauti medalio, 
Kurį ten gauna visi niekšeliai.
O kas ten lekia kelnes 

parai tęs?
Taigi poetas Ed Mieželaitis.
Už tai, kad maskoliaus batus 

bučiavo,
Lekia atsimti medalio savo.
Kas gi ten čiaudi — ačiūūū ir 

ačioo?
Tai čiaudulys Keimerio Vacio. 
Jis su Petroniu jau slogą gavo, 
Kai jie medalių Maskvon 

važiavo.
O kas ten bilda tarsi perkūnas? 
Tai girtas daužos Jonas

Graičiūnas.
Kai jis pamilo tremty Baikalą, 
Už Maskvą kelia alaus bokalą.
Mackevičiui Broniui vis pušys 

ošia,
Kai apdainuoja prie Kursko 

mūšį.
Ima milinę kasdien iš spintos, 
Kad dėdė tankistu vaikai 

vadintų.
O kurgi dingo Mozūriūnas ir 

Paulius Širvys?
O, jų tai niekas jau nepavys: 
Juodu su Leninu, juodu su

Stalinu
Sau pekloj joja ant vieno 

avino. ..
Tai kilkit, visi komunistai 

poetai,
Ant kacapų tribūnos girti, 
Jei ir nerasit čia kapui vietos — 
Nusispjaut, juk Maskva jums 

širdy taip arti.
PASTABOS

Juozas Nekrošius yra žino
mas iš jo poezijos knygučių 
“Rupūs miltai” ir “Tas akme
nų švelnumas”. Jo eilėraščiai 
“Revoliucijai ištikimi”, “De
vintas fortas” ir “Buchenval
do choristai” parodo jo komu
nistišką veidą.

Algimantas Baltakis, vyr. 
“Pergalės” žurnalo redakto
rius, žinomas savo eilėraščių

Alfonsas Grauslys, JIEŠKAU 
TAVO VEIDO. Dvasinio ugdymo
si įtaigos. II papildyta laida. Vir
šelis — Aldonos Totoraitienės. 
Rinko “Type Master Graphics”, 
spausdino “Litho-Art Ltd.” Tira
žas — 1200 egz. Išleido Prisikėli
mo parapija. Torontas 1983 m., 
360 psl.

“AIDAI”, kultūros žurnalas, 
1984 m. sausis-vasaris nr. 1 (344- 
358). Straipsniai: P. Daugintis, SJ, 
Gairių ateitin bejieškant; A. Ru- 
bikas, Popiežiaus neklaidingumas; 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė, 
Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie 
moterų personažus dabartiniame 
Lietuvos romane; Kęstutis K. Gir
nius, Kai kurie poslinkiai Kata
likų Bažnyčios ir valstybės santy
kiuose Lietuvoje 1982-1983 metais; 
Vytautas Vaitiekūnas, Tarptauti
nė raida 1983 metais. Kroniki
nis skyrius “Iš minties ir gyveni
mo”, knygų recenzijos. Numeris 
iliustruotas Viktoro Vizgirdos 
tapybos darbų nuotraukomis.

knygutėmis “Lietučiui dul
kiant”, “Velnio tiltas”, “Ke
turios stygos” ir “Dedikacijos”, 
kuriose savo poetinį patosą 
išlieja pagarbinimui sovieti
nio kario ir plačiosios sovie
tinės tėvynės tautų brolišku
mo.

Eduardas Mieželaitis, komu
nistų partijos centro komiteto 
narys ir Sov. Sąjungos Aukš
čiausios tarybos narys, Lenino 
premijos laureatas, žinomas 
ypač dviejų poezijos tomų kny
gomis “Aleliumai”, kuriose jis 
atveria raudoną savo širdį ko
munizmui ir maskoliui.

Vacys Reimeris, dažnas sve
čias Amerikoje, vyr. “Gimtojo 
krašto” redaktorius, kitų lietu
viškų ir rusiškų komunistiškų 
laikraščių bendradarbis, žino
mas savo eilėraščių rinkiniu 
“Pilnaties ratas”, kuriame de-
klaruoja sovietinį patosą jo 
tėvynę okupavusiam masko
liui. Kartu su Petroniu sklei
džia komunistinę propagandą 
lietuvių išeivių tarpe, ypač 
Amerikoje.

Jonas Graičiūnas, buvęs 
tremtinys prie Baikalo, grį
žęs į tėvynę, atsisuko pilnu 
veidu į Maskvą, pajuokdamas 
motinos religiją, dainuoja ele
giją Baikalui, ilgisi Kaukazo 
ir Gruzijos kalnų, gėrisi lai
mingu sovietinio valstiečio 
gyvenimu. Yra išleidęs poezi
jos knygutes “Saulėlydžio fres
kos” ir “Prie hipokrenės vers
mės”.

Bronius Mackevičius žino
mas poezijos knygelėmis “Žy
giais matuojame širdis”, “Pa
lydėk mane, vėjau” ir “Čia ošia 
pušys”. Jo eilėraščiai garbina 
sovietinio karo didvyrius, re
voliuciją, be galo džiaugdama
sis sovietine pergale. Tai ma
tosi iš jo eilėraščių: “Gvardie
čių vėliava”, “Sakmė apie ka
nonierių”, “Kur jūs šiandien, 
draugai tolimieji”, “Komjauni
mo bilietas” ir kitų.

Paulius Širvys, 16-tos divi
zijos karys, aršus komjaunuo
lis, išleidęs savo eilėraščių 
knygutes: “Žygio draugai”, 
“Ošia gimtinės beržai” ir “Il
gesys — ta giesmė”. Buvo su
žeistas Kursko ir Oreolio ko
vose, apdovanotas maskviniais 
medaliais. Jo eilėraščiai: “Ba
ladė apie leniniečius”, “Ant
kapiai prie kelio”, “Žygio drau
gai” parodo jo širdies raudo
numą ir pagarbą savo tėvynės 
pavergėjui.

Paulius Širvys ir Vladas Mo
zūriūnas, abu komunistai poe
tai, abu sovietinio karo daly
viai, yra jau mirę, ir dėl to sa
tyra rašo, kad jie abu su Leni
nu ir Stalinu “pekloj” joja ant 
vieno avino. J.K.

Klemensas Jūra, DIEMEDŽIO 
ŠAKELĖ. Eilėraščiai. Viršelis
— Pauliaus Jurkaus. Tiražas — 200 
egz. Spausdino Franciscan Press, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA. Brooklyn 1984 m.

Stays Yla, M. K. ČIURLIONIS
— KŪRĖJAS IR ŽMOGUS. Ameri
kos lietuvių biblioteka (Lithua
nian Library Press, Inc. 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629, USA). 
Spausdino M. Morkūno spaustu
vė. Tiražas — 1200 egz. Čikaga 
1984 m., 468 psl. Kaina — $15.00.

Kotryna Grigaitytė, TYLOS DO
VANA. Lyrika. Viršelis ir iliust
racijos — Pauliaus Jurkaus. Lei
dėjas — “Darbininkas”, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA. Išleista 1983 m., 86 psl.

LIETUVA, Filatelistų draugi
jos biuletenis 1984 m. sausis-ba- 
landis, nr. 1 (193). Paruošė J. Ado
mėnas ir A. Beleška. Adresas: A. 
Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., 
Chicago, IL 60638, USA. Metinė 
prenumerata — $5.00.
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O KULTJIiMĖJE VEIKLOJE
Ketvirtoji JAV LB kultūros Muzikinė pavasario šventė aš-

tarybos premijų įteikimo šventė 
įvyko balandžio 15 d. Detroite, 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
jos kultūros centre. Aštuonias 
1983 m. premijas laimėjo: LB li
teratūros $3.000 — Britanijos Lon
done gyvenantis rašytojas Kazi
mieras Barėnas už romaną “Bera
gio ožio metai”, meho $1.000 — 
dail. Alfonsas Dargis už savo kū
rybinį ilgų metų darbą, muzikos 
$1.000 — Aleksandras Kučiūnas 
už muzikinę veiklą, kultūros dar
buotojo $1.000 — žurnalistas Bro
nius Kviklys už keturis tomus 
veikalo “Mūsų Lietuva”, dabarti
nę dar nebaigtą knygų “Lietuvos 
bažnyčios” seriją, išsaugotą po
grindinės spaudos rinkinį, lie
čiantį net caro laikus, radijo žur
nalistikos $1.000 — Bronys Raila 
už “Laisvės radijo” okupuotai Lie
tuvai transliuotų savo kalbų rin
kinius “Vaivos raykštė” ir “Kito
kios Lietuvos ilgesys”, religinio 
veikalo $1.000 — prof. kun. Anta
nas Rubšys už “Rakto įSenąjįTes- 
tamentą” antrąją dalį “Pranašai ir 
karaliai”, jaunimo poezijos kon
kurso $500 — Saulius Kubilius už 
eilėraščių ciklą “Kelionė”, teat
ro $1.000 — aktorius Vitalis Žu
kauskas už savo darbščią veiklą 
išeivijoje. Visas premijas parū
pino JAV Lietuvių fondas, išsky
rus literatūros ir religinio veika
lo. Literatūros premijos mece
nate buvo pati JAV Lietuvių Bend
ruomenė, religinio veikalo — kun. 
dr. J. Prunskis.

Prof. Antanas Rubšys, dėstan
tis Šv. Raštą Manhattano kole
gijoje Niujorke, parašęs įvadinį 
veikalą apie N. Testamentą “Rak
tas į Naująjį Testamentą”, rašo 
panašų įvadinio pobūdžio veikalą 
apie S. Testamentą. Pirmos dvi 
dalys jau išleistos, trečioji baigia
ma ruošti. Veikalui duotas turinį 
atitinkantis pavadinimas “Rak
tas į Senąjį Testamentą”. Be to, 
neseniai išėjo iš spaudos šio au
toriaus kelionių įspūdžių knyga 
“Šv. Rašto kraštuose”. Baigęs 
užsimotus darbus, kun. A. Rubšys 
numato parašyti studijinį straips
nį apie Bendriją (Bažnyčią) Sv. 
Rašte.

Susipažinimui su keturioliktuo
ju Kazio Bradūno poezijos rinki
niu “Prierašai” buvo skirta ba
landžio 13 d. vakaronė Čikago
je, Jaunimo centro kavinėje. Va
karonę surengė Čikagos ateitinin
kų sendraugių skyrius, dalyvius 
pasveikino jo pirm. inž. K. Pabe
dinskas. Rinkinį “Prierašai” su
daro trys dalys: prierašai prie Ge
nezės knygos, šv. Jono Evange
lijos ir “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos”. Juos išsamiai 
apibūdino Oberlino kolegijoje 
prancūzų literatūrą dėstanti prof, 
dr. Viktorija Skrupskelytė, pasi
žymėjusi lietuvių literatūros kri
tikė, specialiai atvykusi Čikagon. 
Autorių K. Bradūną Lietuvių rašy
tojų draugijos ir “Šatrijos” kor
poracijos vardu pasveikino Čes
lovas Grincevičius. Antroji vaka
ro dalis buvo skirta poetui K. Bra- 
dūnui, kuris skaitė eilėraščius iš 
“Prierašų” rinkinio, po kelis iš 
kiekvieno skyriaus, juos papildy
damas įdomiais savo komentarais. 
Užbaigai pridėjo naujų dar niekur 
negirdėtų savo eilėraščių, kurių 
daugelis yra susieti su vaikystės 
prisiminimais gimtinėje.

Dail. Dalia Ramanauskaitė sa
vo kūrinių parodą kovo 20 — ba
landžio 21 d.d. surengė Niujorke, 
Payson-Weisbergo galerijoje. Pa
rodai buvo sutelkti jos spalvotu 
tušu atlikti piešiniai.

Premijų šventės iauretus ir sve
čius pasveikino JAV LB kultū
ros tarybos pirm. Ingrida Bub
lienė, programos vadovu pakvie
tusi Klivlando “Tėvynės garsų” 
radijo programos vedėją Juozą 
Stempužį, kuris taipgi yra ir kul
tūros tarybos narys. Jos vicepirm. 
M. Mariūnas kalbėjo tema “Kul
tūros vieta išeivijos palikime”. 
Ne visi lauretai galėjo atvykti 
Detroitan ir patys premijas pa
siimti. LB literatūros premiją 
Kazimierui Barėnui priėmė “Atei
ties” leidyklos atstovė Janina 
Udrienė, dailės premiją dail. Al
fonsui Dargiui — dail. Nijolė Pa- 
lubinskienė, muzikos premiją 
Aleksandrui Kučiūnui — pianis
tas Andrius Kuprevičius. Poezi
jos konkurso premija Sauliui Ku
biliui bus nusiųsta Romon. Me
ninę programos dalį atliko visus 
savo humoru linksminęs laureatas 
Vitalis Žukauskas, o ją žodžio ir 
muzikos pyne papildė kompoz. 
Darius Lapinskas su žmona Lai
ma ir sūneliu Aru. Po oficialio- 
sos dalies ir meninės programos 
premijų laureatams ir svečiams 
buvo surengtos vaišės parapijos 
kavinėje. 

tuonioliktą kartą buvo surengta 
Kišiniove. Šventėje dalyvavo vil
nietis kompozitorius Algimantas 
Raudonikis, žymusis estradinių 
dainų duetas — broliai Algis ir 
Valdemaras Frankoniai. Tarp ki
tų kompozitorių kūrinių skambė
jo A. Raudonikio dainos — “Laiš
kas motinai” (ž. E. Selelionio), 
“Kur aukštas klevas”, “Dar širdy
je ne sutema” (ž. P. Gaulės). A. 
ir V. Frankonius su A. Raudoni
kiu sieja kūrybinė draugystė. Su 
estradine daina jie Lietuvai at
stovavo jau ketvirtą kartą, daž
nai dalyvauja sąjunginiuose ir 
tarptautiniuose festivaliuose. 
Broliai A. ir V. Frankoniai dabar 
yra įsijungę į estradinę “Trimi
to” orkestro grupę, su kuria kon
certavo Panevėžyje, Utenoje, Aly
tuje ir Vilniaus sporto rūmuose.

Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muziejus lietuvių dailininkų 
grafikos darbų parodą surengė Gu
dijos dailės muziejuje Minske. 
Ten buvo nusiųsta apie 100 darbų
— graviūrų serijų ir ciklų, atski
rų lakštų, knygų iliustracijų, su
kurtų pastarųjų ketvertų metų lai
kotarpyje. Parodos aprašyme mi
nimos A. Skirutytės graviūros iš 
ciklo “Nerijos miestai”, poetinis 
E. Lisauskienės triptikas “Pajū
ris”, V. Valiaus “Vilniaus peiza
žai”, V. Kalinausko iliustracijos 
J. W. Goethės “Faustui”, A. Pake- 
liūno lakštai iš ciklo “Kauno se
namiestis”, L. J. Paškauskaitės 
portretai.

Sofija Binkienė, poeto ir dra
maturgo Kazio Binkio našlė, pa
laidota balandžio 6 d. K. Binkis 
mirė Kaune 1942 m. balandžio 
27 d. Jautriame velionės nekro
loge Vytautas Kubilius primena, 
kad tada ant jo kapo buvo padė
tos pirmosios pavasario žibutės, 
o jo žmonos kapas dabar papuoš
tas poeto apdainuotomis raudo
nomis tulpėmis. Velionė buvo su
laukusi 81 metų amžiaus. Vokie
čių okupacijos metais ji gelbėjo 
pabėgėlius iš geto, rizikuodama 
savo vaikų ir savo pačios gyvybę. 
Liudijimu liko 1967 m. pasirodžiu
si atsiminimų knyga “Ir be ginklo 
kariai”, keturiasdešimtmečio vyro 
prie jos kapo iarly žodži&i: 
“Ačiū už išgelbėtą gyvybę”. Ve
lionė taipgi užrašė sergančio K. 
Binkio padiktuotą “Generalinę 
repeticiją” ir šią dramą išsaugojo 
teatrams. Pokario metais Lietu
vos radijo komitete Vilniuje ji or
ganizavo laidas vaikams, pasižy
mėdama taktišku elgesiu, jautru
mu kitų vargams, subtiliu litera
tūriniu skoniu.

Dramos teatrų šventė “Vaidina
me darbininkams”, trukusi dvi 
savaites Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklos kultūros ir sporto rū
muose, pasibaigė balandžio 5 d. 
Dalyvavo visi profesiniai Lietu
vos teatrai ir iš Vitebsko atvykęs
J. Kolaso vardo akademinis dra
mos teatras. Pereinamąjį prizą — 
dekoratyvinį kilimą “Darbininkai
— teatrui” laimėjo Vilniaus jau
nimo teatras, šventėn atvykęs su
K. Higinso ir Ž. K. Karjero pje
se “Haroldas ir Modė”, paruošta 
vyr. rež. Dalios Tamulevičiūtės. 
Prizas už geriausiai atliktą mo
ters vaidmenį įteiktas Modę vai
dinusiai aktorei Nijolei Gelžiny- 
tei. Geriausiu vyro vaidmens atli
kėju pripažintas šiaulietis akto
rius Pranas Piaulokas, vaidinęs 
Liuciferį G. Byrono “Kaine”. 
Moksleivių parūpintą prizą lai
mėjo Kauno lėlių teatro aktorė 
Elena Žekienė.

Žiemos palydėtuvių kaukių pa
rodą surengė Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejus Vilniu
je. Parodai buvo sutelkta apie 70 
kaukių, gautų iš Šiaulių “Aušros”, 
Telšių “Alkos”, Kretingos krašto
tyros, Lietuvos istorijos ir etno
grafijos bei Lietuvos dailės mu
ziejų fondų. Visuose muziejuose 
saugoma apie 250 kaukių. Paro
dai Vilniuje buvo pasirinktos 
kaukės, padirbtos ir naudotos 
Kretingos, Mažeikių, Telšių, Šiau
lių, Kelmės ir Raseinių rajonuo
se. Kaukės yra skirstomos į antro
pomorfines ir zoomorfines. Pir
majai grupei priklauso visokie 
čigonai, vengrai, ubagai, — antra
jai — meškos, ožiai, avinai, jau
čiai, gervės bei kiti gyvuliai ir 
paukščiai. Trečioji demonomor- 
finių kaukių grupė vaizuoda vel
nius, giltines, mirtį. Kaukės bu
vo gaminamos daugiausia iš me
džio. Plaukai ir barzdos būdavo 
daromos iš avikailio, šuns arba 
karvės odos, ašutų. Vilniškėje pa
rodoje buvo gerai žinomų liaudies 
meistrų — A. Puškoriaus, S. Riau
bos, A. Žulkaus, S. Mejerio, J. ir 
R. Jonušų kūrinių. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 *532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

= M O K A UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius....... 9 %
= 180-185 d. termin. ind.............. 91/4%
= term, indėlius 1 metų.............. 91/2%
= term, indėlius 2 metų.............. 10 %
= term, indėlius 3 metų.............. lo’/4%
= pensijų s-tą..............................  10 %
= spec. taup. s-tą........................ 8 %
= taupomąją s-tą........................ 73/4%
E depozitų-čekių s-tą................. 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................... 12 %
= mortgičius nuo............... 101/z-121/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
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 (i pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

z /. LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 
---------------------o-------------------------

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORtTE SAUS & 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 į Baltijos kraštus ir Sovietų Sąjungą 
sustabdomi nuo liepos 16 d., 5 v.p.p. Norintieji 

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

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

f Toronto, Ont., M6R1V5 FILTSOS BROS
Telefonai 533-8451, 533-8452

★ 
★

Sportinės žaidynės Toronte
Dalyvavo 600 įvairių šakų lietuvių sportininkų

Š. m. balandžio 28-29 d.d. Toron
te įvyko 34-tos ŠALFAS sporto 
žaidynės, kuriose dalyvavo 600 
sportininkų iš Niujorko, Bosto
no, Klivlando, Čikagos, Londo
no, Hamiltono, Toronto.

Penktadienio vakare sportinin
kai užpildė Toronto Lietuvių na
mų svetainę “Lokys” bei šalia 
esančią salę. Pokalbiai tarp se
nų ir naujų draugų truko beveik 
visą naktį.

Ledo ritulys, šachmatai
Anksti rytą ledo ritulininkai 

rinkosi į “Meadowvale Four 
Rinks” dirbtinio ledo areną. Dėl 
nežinomų priežasčių neatvyko 
rungtyniauti 1983 m. nugalėto
jai — montrealiečiai. Antroji To
ronto komanda, įveikusi Čikagos, 
Bostono ir baigmėje Hamiltono 
komandas, tapo ledo ritulio nuga
lėtoja.

Šachmatininkų turnyras įvyko 
Toronto Lietuvių namuose. Šeimi
ninkai buvo svetingi iki pat ga
lo ir, galbūt per daug pasitikėda
mi savo jėgomis, padarė keletą 
klaidų, ir pirmosios dvi vietos 
bei A. Nasvyčio pereinamoji tau
rė iškeliavo į Niujorką.

Stalo tenisas
Negausus stalo teniso žaidė

jų skaičius nepritraukė žiūrovų į 
“Toronto Table Tennis Centre” 
įvykusias pirmenybes. Daugkarti
nis Lietuvos bei Europos meiste
ris — “geležinis daktaras” Algi
mantas Saunoris gerokai papra
kaitavo, kol iškovojo vyrų, miš
raus bei vyrų dvejetų pirmas vie
tas ir Hamiltonui komandinę pir
mą vietą. Moterų grupėje sau ly
gių neturėjo Kanados mergaičių 
čempionė Daiva Kuperskytė.

Linksmavakaris
Šeštadienio vakarą sportinin

kai rinkosi Prisikėlimo parapijos 
salėse. P. Greičiūnienės paruošti 
valgiai, atrodo, patenkino ir prie 
labai geros virtuvės pripratusį 
svečią. Arvydo Blauzdžiūno vado
vaujami vyrai iki devinto prakai
to stengėsi kiek galima geriau ir 
greičiau patarnauti ištroškusiems. 
Hamiltono orkestro “Čigonai” gar
sams aidint, poros stiprino nau
jas bei senas pažintis.

Vienintelė vakaro programos 
oficiali akimirka buvo Kanados 
lietuvių medikų pereinamosios 
taurės įteikimas Toronto ledo 
ritulio komandai. Už tikrai pui
kų vakarą ypatingas ačiū šio va
karo organizatoriui Alfonsui Bal
niui.

Tinklinis ir krepšinis
Sekmadienį nuo pat ankstyvo 

ryto tinklininkai bei krepšinin
kai tęsė atkaklias kovas sporto 
aikštėse. Įdomių, gana aukšto 
sportinio lygio tinklinio rungty
nių žiūrėjo negausus tautiečių 
būrys. Po ilgos ir atkaklios kovos 
Bostono vyrai pasiekė vieną gra
žiausių lietuviško sporto viršū
nių: įveikę Čikagos “Nerį”, jie 
tapo žaidynių nugalėtojais. Či
kagos moterys vėl iškovojo čem
pionių vardus.

Gausiausios žaidėjų skaičiu
mi krepšinio varžybos sutraukė 
didžiausią žiūrovų būrį. Jų pa
sekmės buvo aprašytos ir pagrin
diniame Kanados laikraštyje. 
Jaunių grupėse pagrindinė kova 
vyko tarp Amerikos komandų. Vy
rų grupėse vyravo Kanados klu
bai. Vyrų B baigmėje susitiko Ha
miltono “Kovas” ir Toronto “Vy
tis”. Sunkią, bet užtarnautą per
galę iškovojo Eduardo Stravins
ko treniruojami vytiečiai. Vyrų 
A klasėje vyravo daugkartiniai 
čempionai — “Aušros” krepšinin
kai. Baigminės rungtynės su Det
roito “Kovu” buvo labai atkaklios. 
Detroito jaunių komanda, papildy
ta keliais vyresniais žaidėjais, 
pradžioje turėjo iniciatyvą savo 
rankose, bet čempionai neatsiliko 
Aiškiai matėsi “Aušros” koman
doje trenerio trūkumas. Čempio
nai į rungtynių pabaigą pasitem
pė ir iškovojo pergalę. Už gražų 
žaidynių pasisekimą tenka nuo
širdus sportininkų ačiū K. Šapoč- 
kino vadovaujamam varžybiniam, 
Pr. Bernecko organizaciniam ko
mitetui, dideliam sportininkų 
bičiuliui kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, bei visam garbės komitetui.

Žaidynes ir save labai nuskriau
dė žadėję, bet neatvykę sporti
ninkai iš Niujorko, Bostono ir 
Klivlando klubų.

Susitiksime sekančiais metais 
Detroito 35-toje sportininkų šven
tėje.

KSA vadovas Rimas Sonda

TECHNIKINĖS ŽAIDYNIŲ 
PASEKMĖS

A. Ledo ritulys: Tor. II — Čikaga 
3:0, Hamiltonas — Tor. I 7:1, Tor. II
— Bostonas 11:2, Hamiltonas — 
Detroitas 5:2, Čikaga — Bostonas 
5:3, Tor. I — Detroitas 5:1, Čikaga
— Tor. I 6:4, Tor. II — Hamiltonas 
7:3. Išsirikiavo: 1. Torontas II, 2. 
Hamiltonas, 3. Čikaga, 4. Toron
tas I.

B. Šachmatai. E. Staknys — 3.5, 
A. Simonaitis — 3.0, J. Chrolavi- 
čius — 2.0, V. Genčius — 1.5, E. 
Bartminas ir T. Usvaldas po 0.5.

C. Stalo tenisas. Vyrų — A. Sau
noris, moterų — D. Koperskytė, 
vyrų dvejetas — A. Saunoris ir Z. 

Stanaitis, mišrus dvejetas — V. 
Subatnikaitė ir A. Saunoris; ko
mandomis — Hamiltono Kovas.

D. Tinklinis. Vyrų: Žaibas II — 
Aušra 2:15 & 4:15, Žaibas I — Vytis 
15:9 & 15:6, Neris — Aušra 15:12 & 
15:6, Grandis — Žaibas I — 8:15 & 
15:7 & 15:8, Aušra — Vytis 15:5 & 
15:6, Žaibas I — Žaibas II 15:0 & 
15:0, Neris — Grandis 15:12 & 15:6, 
Žaibas I — Aušra 15:5 & 15:6, Žai
bas I — Grandis 8:15 & 15:11 & 1:15, 
baigmėje Grandis — Neris 15:12 & 
15:10 & 17:15. Laimėtojai išsiri
kiavo: 1. Grandis, 2. Neris, 3. Žai
bas 1,4. Aušra.

Moterų: Žara — Žaibas 15:4 & 
15:9, Grandis - Aušra 15:12 & 15:9, 
Žaibas — Aušra 12:15 (3-ia vieta), 
Žara — Grandis 13:15 & 15:5 & 15:9 
(baigmė). Laimėtojai išsirikiavo:
1. Žara, 2. Grandis, 3. Aušra, 4. 
Žaibas.

Mergaičių A Neris — Niujorkas 
10:15 & 15:12 & 15:6 & 16:14.

Mergaičių B: Niujorkas — Ne
ris 16:14 & 14:16 & 5:15, Niujorkas
— Neris 15:13 & 9:15 & 12:15.

E. Krepšinis. Vyrų A: Dėt. Ko
vas — Niujorkas 94:78, Lituanica
— Ham. Kovas 80:71, Neris — Žai
bas 118:96, Niujorkas — Ham. Ko
vas 75:77, Dėt. Kovas — Lituanica 
88:71, Neris — Aušra 86:106, Ham. 
Kovas — Žaibas 111:92, Neris — 
Lituanica 53:57, Dėt. Kovas — Auš
ra 75:83, Laimėtojai išsirikiavo:
1. Aušra, 2. Dėt. Kovas, 3 Litua
nica, 4. Neris, 5. Ham. Kovas, 6. 
Žaibas, 7. Niujorkas.

Vyrų B: Vytis — Dėt. Kovas 88: 
50, Lituanica — Aušra 72:77, Ham. 
Kovas — Tauras 75:63, Lituanica
— Tauras 76:75, Ateitis — Vytis 
77:86, Aušra — Ham. Kovas 88:101, 
Dėt. Kovas — Lituanica 61:57, Auš
ra — Ateitis 95:94, Vytis — Ham. 
Kovas 71:65. Išsirikiavo tokia ei
le: 1. Vytis, 2. Ham. Kovas, 3. Auš
ra, 4. Ateitis, 5. Dėt. Kovas, 6. Li
tuanica, 7. Tauras.

Jaunių A: Lituanica — Vytis 
75:52, Ham. Kovas — Žaibas 68:47, 
Neris — Aušra 51:65, Dėt. Kovas
— Lituanica 77:54, Ham. Kovas — 
Aušra 78:73, Žaibas — Neris 67: 
69, Vytis — Neris 87:63, Lituani
ca — Aušra 90:50, Dėt. Kovas — 
Ham. Kovas 78:50. Išsirikiavo to
kia eile: 1. Dėt. Kovas, 2. Ham. 
Kovas, 3. Lituanica, 4. Aušra, 5. 
Vytis, 6. Neris, 7. Žaibas.

Jaunių B: Lituanica — Aušra 
87:47, Dėt. Kovas — Neris 53:76, 
Aušra — Dėt. Kovas 58:45, Aušra
— Dėt. Kovas 58:45, Lituanica — 
Neris 67:41. 1. Lituanica, 2. Ne
ris, 3. Aušra, 4. Dėt. Kovas.

Jaunių C: Neris — Žaibas 49:54, 
Ham. Kovas — Žaibas 50:62, Ham. 
Kovas — Neris 31:77. 1. Žaibas,
2. Neris, 3. Ham. Kovas.

GOLFO ŽINIOS
Gegužės 5 d., 10 v.r., Pine Ridge 

golfo aikštėje, kurios savininkai 
yra lietuviai H. J. Paukščiai, su
sirinko Toronto klubo 34 golfinin- 
kai. Pasibaigus žaidimui, R. Šim
kus ir Al. Simanavičius, abu gavę 
po 80, turėjo rungtis dėl pirmos 
vietos. Pirma vieta teko Al. Sima
navičiui, antra — R. Šimkui, tre
čia — klubo pirm. V. Kaknevičiui 
83. Toliau sekė P. Stauskas ir A. 
Banelis 84, M. Ignatavičius ir Aug. 
Simanavičius 85, J. Danaitis 87, 
Al. Kuolas 88. Su išlyginamais 
smūgiais (handicap) pirmą vietą 
laimėjo St. Rukša ir Al. Simana
vičius 70, antrą A. Banelis, D. Lau
rinavičius 71, trečią P. Stauskas, 
M. Ignatavičius, R. Šimkus, J. Da
naitis 72. Visi moterų klasės lai
mėjimai teko Irenai Kymantienei. 
Buvo dvi skylės, dėl kurių varžėsi 
turnyro daliviai, bandydami pri
mesti sviedinuką kuo arčiau vėlia
vos. Laimėtojais tapo R. Šimkus ir 
Aug. Simanavičius. Premiją už 
burtais nuspręstos skylės sužaidi- 
mo gabumus gavo L. Baziliauskas. 
Sekantis turnyras — gegužės 12 d., 
11 v.r., Golf Haven aikštėje. Inf.

Ateitininkų žinios
Jaunučiai gegužės 5 d. savo su

sirinkime aptarė pasiruošimą 
metinei šventei, o kandidatai — 
įžodžiui.

Moksleiviai gegužės 6 d. rinko 
parašus peticijai, prašančiai iš
laisvinti kun. A. Svarinską ir kun. 
S. Tamkevičių. Valdyba kviečia 
visus prisidėti prie metinio laik
raštėlio “Pirmyn, jaunime”. Re
daguoja Vyt. Čuplinskas.

Rekolekcijos moksleiviams — 
birželio 1-3 d.d. Loreto Ski Lodge; 
vedėjas — kun. Markus iš Čikagos. 
Kreiptis pas D. Čuplinską.

Studentų valdyba išleido antrą 
aplinkraštį apie pavasario kur
sus Lemonte gegužės 25-28 d.d. ir 
vasaros stovyklą liepos 2-8 d.d. 
Tippercanoe, Ohio. Prie aplink
raščio prijungtas ir peticijos la
pas parašams už kun. A. Svarins
ką ir kun. S. Tamkevičių.

Studentai dėkoja G. Petraus
kienei už pokalbį su kandidatais 
visuomeniškumo tema.

Metinė Toronto ateitininkų šven
tė — gegužės 26-27 d.d. Bus pa
skaita, diskusijos, vakaronė, įžo
dis, Mišios, agapė. Pasiruoškime 
dalyvauti! L. U.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nukrito 4% iki 32%. Tad dabar
tinio staigaus viešosios nuomo
nės pasikeitimo net 14% nega
lima aiškinti P. E. Trudeau pa
sitraukimu. Rimty priežasčių 
neduoda ir rinkiminis kandi
datų į naujus vadus vajus, ku
riame nebuvo padaryta jokių 
esminių įsipareigojimų. Išim
timi tenka laikyti J. Turnerio 
pažadą metiniam biudžeto de
ficitui panaikinti, apie kurį ka
nadiečiai sužinojo tik dabar, 
gegužės 3 d. Tad ir šis pažadas 
negalėjo turėti įtakos viešajai 
nuomonei kovo 29-31 d.d. tyri
muose. Jų rezultatus skeptiš
kai sutinka partijų veikėjai. 
Daug kam atrodo, kad buvo pa
daryta kažkokia klaida. Džiau
giasi tik liberalai, po ilgo laiko 
iškopę pirmon vieton, bet ir jų 
džiaugsmas nėra didelis, nes ir 
juos slegia abejonė.

Kanados konservatorių va
das B. Mulroney birželio 21 d. 
lankysis Vašingtone ir susi
tiks su prez. R. Reaganu Bal
tuosiuose rūmuose. Pagrindi
nis dėmesys teks Kanadą ir 
JAV liečiančioms ekonomi
nėms problemoms. Pasitari
muose dalyvaus ir pagrindi
niai prez. R. Reagano patarė
jai ekonomijos reikalams. Ap
silankymas Vašingtone bus 
pirmoji vadu išrinkto B. Mui- 
ronio kelionė užsienin. Pa
našią kelionę Europon jis bu
vo planavęs sausio mėnesį, ten 
norėdamas susitikti su Pran
cūzijos prez. F. Mitterandu, 
popiežiumi Jonu-Paulium II, 
Britanijos premjere M. That
cher, Atlanto sąjungos parei
gūnais. Numatytą kelionę tada 
sutrukdė paankstintas metinio 
biudžeto paskelbimas parla
mente, apie tai iš anksto ne
painformuojant B. Mulronio. 
Buvo kilęs ginčas, kad valdžia 
sąmoningai paspartino biudže
to paskelbimą, norėdama su
trukdyti B. Mulronio kelionę. 
Ministeris pirm. P. E. Trudeau 
teisinosi, kad klaidą padarė 
valdžios pareigūnai, užmiršę 
painformuoti B. Mulronį, kad 
jis tuo laiku neplanuotų kelio
nės. Ginčą sustabdė pats B. 
Mulroney, atsisakydamas ke
lionės.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA: IMA:

9 % už 90 dienų term. indė). už asmenines
9’/4% už 6 mėn. term, indėlius paskolas nuo............111/z%
9’/2% už 1 m. term, indėlius už nekilnojamo turto pa-

10 % už 2 m. term, indėlius skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

101/4% už 3 m. term, indėlius 1 metų .................... 111/z%
10 % už pensijų planą 2 metų .................... 12 %

9 % už namų planą 3 metų .................... 123/4%
8 % už specialią taup. s-tą (fixed rate)
73/4% už taupymo s-tas su keičiamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) 1,2 ar 3 metų .........101/4%

(variable rate)

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

REALTOR

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

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

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

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).

■ ; r ■ 'i n n ~ n

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

“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 Siaučiulienei

Skautų veikla
• A.a. v.s. Leonardo Kalinaus

ko atminimui Lietuviškos skau- 
tybės fondui aukojo $100: Toron
to liet, skautų-čių tėvų komite
tas, kredito kooperatyvas “Pa
rama”, J. Baranauskas; $50: J. 
Dambaras, W. Dauginis, J. Miliu
kas; $30: A. E. Lorenz, J. Gustai
nis, A. St. Draugeliai; $25: P. Bu
tėnas, S. Jankaitis, V. Petraitis, 
F. Mockus, Č. Senkevičius, V. L. 
Sendžikai, A. Matulaitis; $20: J. 
Arštikaitis, A. Šeškus, A. Al. Ju
ciai, R. A. Pacevičiai, V. Balsys, 
A. P. Kaziliai, V. G. Morkūnai, P. 
Br. Sapliai, K. Budrevičius, Ir. 
Meiklejohn, dr. R. Saplys, S. Pa- 
cevičienė, VI. Melnykas, Ed. Kaza
kevičius, L. Ciplijauskas, VI. Nek
rošius, St. Dabkus, P. Imbrasas,
J. B. Danaičiai, Al. J. Empake- 
riai, P. V. Seibučiai, A. Valiūnas; 
$15: Ona Indrelienė; $12: T. B. Sta- 
nuliai; $10: V. Turūta, J. J. Ku
likauskai, A. D. Keršiai, VI. Ko- 
belskis, A. M. Vasiliauskai, K. Ba
tūra, J. Pacevičienė, A. J. Jan
kaičiai, St. Grigaliūnas, I. E. Punk- 
riai, A. M. Pranevičiai, A. Trečio
kienė, V. Kalendrienė, M. A. Em- 
pakeriai, L. Novogrodskienė; $5:
K. Daunys, E. Šernienė, A. Gapu- 
tis, J. Žurinskas. Ačiū.

• Birželio 2, šeštadienį, “Šat
rijos” tuntas iškylaus St. ir G. Kuz
mų miške, Maple, Ont. Numatytas 
autobusas išvažiuos nuo Prisikė
limo parapijos 12 v. ir grįš ten 
pat 6 v.v. Visos prašomos rink
tis 11.30 v.r. su darbo uniformo
mis ir atsinešti užkandžių. Prisi
dėti prie iškylos kviečiami ir bro
liai. Č. S.

PARKSIDE MARKET

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

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

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

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

k » atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių 1 * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas 
B * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 
■ duris, veidrodžiusF * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
' padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DR A.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZlllctSltP Simpson's, 176 Yonge St,
i /TllaiaiC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPAMINĖTI LIETUVOS VYČIAI 
GERBIAMIEJI,

Mane labai nuliūdino tai, kad 
“TŽ” aprašyme kazimierinių iš
kilmių Romoje, kur buvo paminė
ta šv. Kazimiero 500 metų sukak
tis, nebuvo paminėti Lietuvos 
vyčiai iš JAV. Q jų toje maldinin
kų kelionėje dalyvavo per 200. 
Jūsų laikraštis paminėjo kelias 
kitas organizacijas, bet nepami
nėjo Lietuvos vyčių. Šis nepami- 
nėjimas pažymėtinas juo labiau, 
nes Lietuvos vyčiai buvo vienin
telė lietuvių katalikų organiza
cija, dalyvavusi tose iškilmėse. 
Šv. Tėvas paminėjo Lietuvos vy
čius kaip vieną organizacijų, pa
sirinkusių savo globėju šv. Kazi
mierą, ir už tai juos pagyrė.

Lietuvos vyčių organizacija bu
vo gausiai atstovaujama ir dabar
tinės vyriausios jos tarybos na
rių, įskaitant pirmininkę Lorettą 
I. Stukas, I vicepirm. Elsie Kos- 
misky, II vicepirm. Elinor Sluzas, 
sekr. Nancy Pawasauskas-Miro, 
kultūros komisijos pirm. Anna 
Klizas-Wargo, ryšių komisijos 
pirm. Maryann Lepera.

Lietuvos vyčiai dalyvavo visuo
se renginiuose, įteikė Šv. Tėvui 
gražų šiaudų meno paveikslą pri
vačioje audiencijoje. Kovo 4 d. 
Mišiose pirm. Loretta I. Stukas 
nešė dovaną aukojimo procesijo
je. Užbaigos pokylyje visos minė
tos vyriausios tarybos pareigū
nės dalyvavo kaip talkininkės, 
pagelbėdamos susodinti 700 sve
čių.

Lietuvos vyčių organizacija at
liko labai aktyvų ir reikšmingą 
vaidmenį šv. Kazimiero sukakties

AfA 
MARYTĖ

MAKARENKO
(Vainelevičiūtė)

Aleksandro Makarenkos 
žmona, mirė savo namuo
se Toronte 1984 m. balan
džio 29, sekmadienį. Liko 
liūdinčios jos dukros LYLIA 
(Mrs. Jan Van Eck) ir LANA 
(Mrs. James Thomas No
lan). Ji buvo WILLIAM ir 
NATALIJOS mylima sene
lė. Buvo pašarvota Turne- 
rio-Porterio laidotuvių na
muose, 436 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. Palai
dota Šv. Jono lietuvių kapi- 

- nėse Mississaugoje, 1984 
m. <Jfegužėfe'2 d. po geduli- 
nių Mišių Lietuvos kankinių 
šventovėje. Turner a. Porter, 

Funeral Directors Ltd.

iškilmėse. Mes didžiuojamės sa
vo įnašu toje savaitėje ir esame 
tikri, kad jūsų skaitytojai bus dė
kingi už informaciją apie mūsų 
dalyvavimą.

Nancy Pawasauskas-Miro, 
sekretorė

Red. pastaba. Apgailestaujame, 
kad ligšioliniuose Romos iškilmių 
aprašymuose Lietuvos vyčių daly
vavimas nebuvo išryškintas. Dė
kojame už šį laišką, kurio verti
mą čia mielai spausdiname, ir ti
kimės, kad jis bus skaitytojų pri
imtas kaip aprašymo papildas.

Visuomeninių studijų...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Šimą apie OSI tikslus, meto
dus, ir planus praeityje, da
bartyje ir ateityje.

Baltiečių Pasaulio Bend
ruomenių pirmininkai dr. O. 
Pavlovskis (latvių), L. Savi (es
tų) ir inž. Vyt. Kamantas (lie
tuvių) dalyvaus svarstybose 
“Problemos išeivijos baltie
čių veiklos gaires nustatant 
ir veiklą koordinuojant”.

PLJS svarstybose bus gvilde
namas jaunimo dalyvavimas 
Lietuvos laisvinimo veikloje.

Vakare bus koncertas-poky- 
lis ir kun. K. Pugevičiaus — 
Lietuvių informacijos centro 
steigėjo ir aktyvaus Religinės 
lietuvių šalpos ir kitų organi
zacijų darbuotojo pagerbimas.

Linas Kojelis, Baltųjų rūmų 
prezidento štabo pareigūnas 
Vašingtone, kalbės apie kun. 
K. Pugevičiaus įnašą į Ameri
kos lietuvių visuomeninį ir 
dvasinį gyvenimą.

Koncerto programą atliks 
solistė Nerija Linkevičiūtė, 
akompanuojant muz. Daliai 
Sakaitei. J. V. Danys

• Kur gerieji traukiasi ir bėga, 
užleidžia vietą vidutiniesieins ir 
blogiesiems (Linsemannas)

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

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

loppeR 
staltiesės 

specialiom progom
Garbės stalo užtiesalai vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms, namų ir [staigų 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.

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231 - 2839

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

IN THE

All THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

IRENA POŠKUTĖ velykinių papročių parodoje Toronto miesto rotušėje 
margina kiaušinius lietuviškais ornamentais Nuotr. St. Dabkaus

“Atžalynas” į Švediją
Metinis Toronto atžalyniečių koncertas

Aukos religinei šalpai
Kanadoje kasmet pirmąjį 

kovo mėnesio sekmadienį 
švenčiama Tikinčiosios Lietu
vos diena. Ta proga daromos 
rinkliavos visose lietuvių ka
talikų parapijose religinei 
Lietuvos šalpai, kurią tvarko 
vysk. V. Brizgio vadovaujama 
labdaros organizacija Religi
nė lietuvių katalikų šalpa.

Čia skelbiamos iki šiol tam 
reikalui surinktos aukos mi
nėtą dieną ir kitomis progomis.

St. Catharines misijoje — 
$1,525.00, Hamiltono Aušros 
Vartų parapijoje — $2,470.00, 
Montrealio Aušros Vartų para
pijoje — $100.00, Toronto- 
Mississaugos Lietuvos kanki
nių parapijoje — $8,538.00, Ota
vos misijoje — $219.00, Sault 
Ste. Marie misijoje — $241.00, 
Sudburio misijoje — $633.00, 
Toronto Prisikėlimo parapijo
je — $10,013.00, Londono Šilu
vos Marijos parapijoje — $817.- 
00, Delhi Šv. Kazimiero para
pijoje — $1,206.00, Montrea
lio Šv. Kazimiero parapijoje — 
$150.00, Windsoro Šv. Kazimie
ro parapijoje — $300.00, Winni- 
pego Šv. Kazimiero parapijoje 
— $250.00, Kanados vyskupų 
auka — $253.00. Iš viso Kana-
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Gegužės 5 d. Lietuvių namuo
se “Atžalyno” tėvų komitetas 
surengė metinį koncertą, ku
riuo gėrėjosi gausūs žiūrovai. 
Programos pranešėja Klara 
Deksnienė juos pasveikino ir 
informavo apie atžalyniečių 
atliekamus šokius. Pradžioje 
įsijungė visos grupės — nuo vy
riausių iki mažiausių. Šoko 
salės viduryje, bet vos tilpo 
toks gausus būrys. Po to pasi
rodė atskiros grupės, rodyda
mos savo sugebėjimus šokių fi
gūrose, deriniuose, miklume. 
O tų šokių parinkimas buvo ga
na įvairus, matyt, iš tautinių 
šokių šventės repertuaro. Vy
ravo dinamiški šokiai, labiau 
patraukiantys žiūrovų dėmesį.

Programoje buvo numatytas 
ir sol. Lindos Marcinkutės da
lyvavimas, bet dėl staigios li
gos negalėjo įvykti.

Po tautinių šokių programos 
scenon buvo iškviestos “Atža
lyno” vadovės bei mokytojos- 
ai: vyr. vadovė Lilija Pacevi- 
čienė, Vida Dovidaitytė, Rai
mundas Turūta, Marytė Gu- 
dauskaitė, Vida Vitkūnaitė, 
Daiva Krivaitė. Vida Javaitė- 
Tirilienė negalėjo dalyvauti 
dėl šeimininių reikalų. Prie 
scenon iškviestųjų prisidėjo 
ir muzikantai — K. Deksnys, 
A. Vaičiūnas, M. Tarvydas ir 
kiti atlikėjai. Jie visi buvo ap
dovanoti gėlėmis. Specialiai 
buvo pagerbta p. Dauginienė — 
ilgametė “Atžalyno” rėmėja 
gėlių puokšte.

V. Dauginis, “Atžalyno” tė
vų komiteto vicepirmininkas 
bei ilgametis jo darbuotojas, 
visiems padėkojęs, pranešė, 
kad “Atžalynas” rengiasi iš

vykai į Švediją š.m. liepos 25
— rugpjūčio 8 d.d. Ten jie da
lyvaus folkloriniame festiva
lyje drauge su 20 kitų tauty
bių grupių. Tai išvykai finan
suoti esą jau surinkta $6,400, 
t.y. trečdalis išlaidų. Dalį jų 
apsimokės patys išvykos daly
viai, kurių bus 34, o kitą dalį
— tėvų komitetas, remiamas vi
suomenės. Minėtasis folklori
nis festivalis įvyks Reltvick 
vietovėje, netoli Stockholmo, 
ir bus panašus į prieš porą me
tų surengtąjį Portugalijoje. 
Pakeliui į Stockholmą atžaly- 
niečiai aplankys Daniją bei 
jos sostinę Kopenhagą.

Gausūs vakaro-koncerto da
lyviai, pasistiprinę vakarie
ne ir pasišokę, dalyvavo lote
rijoje, kurios pajamos irgi bu
vo skirtos atžalyniečių išvy
kai. Bv.

Anapilio knygyne
gauta daug naujų knygų: Stasys 
Yla, M. K. ČIURLIONIS-KŪRĖ- 
JAS IR ŽMOGUS, $18.00; Simas Su
žiedėlis, ŠVENTAS’KAZIMIERAS, 
$6.00; J. Burkus, TĖVAS GINAS - 
ŠIŲ DIENŲ STIGMATIZUOTASIS. 
$5.00; Vytė Nemunėlis, MAŽŲJŲ 
DIENOS (vaikų poezijos rinkti
nė), $9.75; Philip Skabeikis, SAINT 
CASIMIR, 60 et.; Michael Bour- 
deaux, LAND OF CROSSES, $8.50; 
LAISVĖS BESIEKIANT. LLKS 
įnašas į antinacinę rezistenciją 
$15.00 - $18.00; K. Karg, OFM Cap. 
MAŽYTĖ PASLAPTIS, $1.80; VAI
NIKAS, KRYŽIUS, LELIJA — anto
logija, $7.50; Petras Česnulis, IN 
THE SHADOW OF THE WHITE 
EAGLE, $15.00; Pr. Razminas, 
KRAŽIAI, $12.00; Br. Raila, KITO
KIOS LIETUVOS ILGESYS (šimtas 
prakalbų į Lietuvą), $6.50.

Dėmesio, siuntinių siuntėjai!
Baigiasi laikas čia apmokėtiem siuntiniam į Lietuvą.
Nuo 1984 metų liepos 1 dienos nebebus priimami siunti
niai į Sovietų Sąjungą su čia apmokėtu muitu. Po tos datos 
bus leidžiama siųsti tik tokius siuntinius, kurių muitas bus 
apmokamas Lietuvoje.

Atsižvelgdami į šias naujas sąlygas, kviečiame jus pasi
naudoti patikimu mūsų patarnavimu ir geresnėmis kaino
mis nei kitur.

Paskubėkite, nes liko vos kelios savaitės!

Vk SAVE0WAY 331 Roncesvalles Avė., 

W PARCEL SERVICE To tT5032 S,2
A DIVISION OF 547319 ONTARIO LTD 1

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Vilnius ir Ryga

Birželio 21 -29 Rugpjūčio 16-24
Liepos 19-27 Rugsėjo 6-14
Liepos 19-31 Spalio 4-12

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

V PACE N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

doje iki šiol surinkta $26,715.- 
00. Aukų rinkimą organizuo
ja Kanados lietuvių katalikų 
centras. Inf.
Kunigų suvažiavimas

Š. m. gegužės 2 d. Toronto 
Prisikėlimo par. patalpose 
įvyko metinis Kanados lietu
vių katalikų kunigų vienybės 
suvažiavimas. Jį pradėjo pirm, 
kun. Pr. Gaida, kviesdamas 
kun. E. Jurgutį invokacijai. 
Suvažiavimo pirmininku pa
kviestas kun. dr. F. Jucevičius, 
sekretoriumi — kun. Ign. Mika
lauskas, OFM. Praėjusio suva
žiavimo protokolą perskaitė 
kun. J. Liauba, OFM.

Valdybos pranešimus pada
rė — kun. Pr. Gaida, ižd. kun. 
A. Simanavičius, OFM, sekr. 
kun. J. Staškus. Platesnį pra
nešimą apie misijinę savo ke
lionę į Vankuverį, Edmontoną, 
Kalgarį ir Winnipegą padarė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. To
kia kelionė gavėnios metu at
liekama kasmet Kunigų vieny
bės siunčiamo kunigo.

Dr. J. Sungaila savo prane
šime pateikė išsamias informa
cijas apie Toronte rengiamą 
religinį pasaulio lietuvių ka
talikų kongresą š. m. rugsėjo 1 
ir 2 d.d. Tai būsianti lyg ir už
baiga šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties. Kun. Pr. Gaida pa
informavo apie pasaulio lietu
vių katalikų kunigų suvažia
vimą, kuris įvyks Toronte š. 
m. rugpjūčio 29 ir 30 d.d. Tai 
bus įžanga į minėtąjį kongre
są. Kun. J. Staškus padarė pra
nešimą apie jau paruoštą “Ma
žąjį apeigyną”, kuriame sutelk
tos reikalingos apeigos bei 
maldos kunigams bei pasaulie
čiams. Išrinkta nauja valdyba 
kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, ižd. kun. J. Staškus, sekr. 
kun. Pr. Gaida.

Suvažiavimas baigtas mal
dos pusvalandžiu už mirusius 
kunigus ir bendrais pietumis.

London, Ontario
MOTINOS DIENOS minėjimas 

— gegužės 13, sekmadienį, tuojau 
po Sumos, parapijos salėje. Bus 
pagerbtos motinos ir visi dalyviai 
pavaišinti. Kviečiame visuome
nę atsilankyti. Minėjimą rengia 
parapija.

PAKRIKŠTYTA: Andrius Myko
las, Antano ir Kristinos (Lipkevi- 
čiūtės) Jakubaičių sūnus, ir Eri
kas Jonas, Vytauto ir Angelės (Lu
košiūtės) Repšių sūnus.

PARAPIJOS SUKAKTIS. Gegu-

$100; Rodnės apylinkės lietu
vių klubas; $50: Vytautas Petru
lis, Alina ir Jonas Kšivickiai; $31: 
J. Čialka; $30: Liucija ir Kostas 
Meškauskai, R. Jatulis, Eugenija, 
Leonas ir Margarita Klevai; $28: 
Nellie Strazdas.

$25: Algis Pacevičius, S. A. Ka- 
lūzos, L. V. Morkūnai, A. A. Eršti- 
kaičiai, Stasė ir Regina Geiduky- 
tės, G. B. Trinkų šeima, Alfa ir Vi
da Stanevičiai, F. A. Klimai.
$22: Ona Vaišnoraitė, V. F. Maša
lai; $20: E. Aleksienė, V. Kalend- 
rienė, A. P. Kaziliai, Kazys Mikšys, 
Leokadija ir Juozas Vitai; $17: J. 
Valaitis, Birutė Znotinienė; $15: 
J. Dabrowski, P. O. Polgrimai, 
Frank Williams, V. Paliūnas; $13: 
B. Rutkauskas; $11: K. Černaus- 
kienė.

$10: Alfonsas Balnis, A. Norkus, 
J. Pacevičiene, Veronika Pleš- 
kus, Olga ir Rūstulis Rožanskai, 
Petronėlė Vitienė, 1. Penkaus- 
kienė, Natalija Navickienė.

$9: E. A. Trečiokas; $8: Titas 
Savickas, P. Pekarskienė, Jadvyga 
Smulskis, V. Dauginis; $7: Pranė 
Prankienė, Jurgis Mikaila, Jonas 
Krištolaitis, R. Rožauskienė, J. 
Milerienė, Juozas Šarapnickas, 
Stasys Žilevičius, P. Brikis, B. 
Norkus, B. Racevičius; $6: Pet
ras Balutis, Antanas Poškus; $5: 
D. Brazdžionis, Kazys Gimžaus
kas, Danutė Žemaitis; $4: Petras 
Abromaitis, P. Ročys; $3: Vacys 
Bartusevičius, Br. Valiukėnas, 
Juozas Vizgirda, Rita Valienė, N. 
Pr. Marijos seserys (Putnam), K. Si
mutis, kun. K. Širvaitis, Juozas Lu
koševičius, V. Buteikis, J. Dainora, 
Ign. Genys, Juozas Gruzdas, Ig
nas Eursa, I. Mališka, Jonas Ka- 
nys, A. Stankevičius, D. Vaidilie- 
nė, Elena Baltrušaitienė, Juozas 
Petkūnas, A. Petkevičius, Biru
tė Skorubskas, H. Vaitaitis.

$2: Leonas Krajauskas, L. Gar- 
bačauskas, V. Idzelis, V. A. Ra- 
džius, Vytautas Valskis, Stasys 
Kiršinąs, Stasys Narmantas, Niek 
Balčiūnas, Z. Romananskas; $1: 
J. Pilkauskienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$50: Pranas Basys, Kipras Bagdo
navičius; $27: V. Motiekonis, J. O. 
Macijauskas, Ona Čeikienė, Pra
nas Dauginas, A. Raščius, V. Na
rušis, Pranas Žulys, H. Zitikas, 
Juozas Malskis.

$25: Henrikas Adomonis, Kazi
miera Arlauskienė, Loreta Kon- 
gats, A. Bušma. Petras Bružas, Bru
no Macianskis, A. Dirsė, dr. D. G. 
Mažeika, Jonas Kavaliūnas, I. Jur- 
cevičius, J. Smaižys, Algis J. Gri
gas, Ignas Kazlauskas, Tėvai pran
ciškonai (Brooklyn, N.Y.), kun. Vy
tautas Balčiūnas, J. Janulaitis, 
Marija Mogenis, George Lingaitis, 
Algis Čiužas, Kostas Čerškus, Bro
nė Kiaulėnienė, Edmundas Ol
šauskas, Tony Rugys, Kazys Pabe
dinskas, Vytautas Valskis, J. L. 
Vainauskas, J. Valaitis, Elena 
Weir, M. Vaitonienė, Jonas Vinslo- 
vas, Irena Raškevičienė, Andrius

Rukšys, Silvija Radvilienė, A. Su- 
deikis, dr. G. Skrinskas, Rimas 
Strimaitis, Aldona Skabeikis, Al
gis Šeškus, dr. Adolfas Šležas, dr. 
Henrikas Solys, P. Serepinas, T. E. 
Apanavičius, A. Laugalys, Gaspe- 
ras Kazlauskas, V. Akelaitis, Ele
na Bobelienė, D. Brazdžionis, Vio
leta Chaves (Mrs.), O. Delkus, B. 
Galbuogis, Eugene Jasin, V. Ketur
akis, Algirdas Kurauskas, V. Levi- 
šauskas, P. Kitra, Stasys Kiršinąs, 
Pranciška Norušienė, Vytautas 
Petrulis, S. Remeikienė, L. Pliū- 
ra, Vytas Nasvytis, dr. Arūnas Dai- 
lydė, Marija Pranskevičienė, Z. 
Pulianauskas, Romas Šimkus, dr. 
J. Stankaitis, J. Valiulis, A. Žioba- 
kas, Jurgis Kaleinikas, Rūstulis 
Rožanskas, J. Bakša, V. Augėnas, 
Alf. Lukošius, kun. Kęstutis Bal- 
čys, Donna Bartulis, Petras Be
leckas, V. Čepėnas, Pranas Puido
kas, Kazys Račiūnas, Erna Scha- 
how (Mrs.), Ona Svarinskienė.

Už dvejos metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė V. Rutkaus
kas, A. Bričkus.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai. Dėko
jame ir tiems, kurie siųsdami re
guliarią prenumeratą, prie $19 
prideda dar vieną dolerį.

Spaustuvės 
mašinų vajus

“Tėviškės žiburių” spaustu
vės mašinų atnaujinimo bei pa
pildymo vajus susilaukė ir 
stambių aukotojų, kurių įna
šai paspartina žingsnius, ve
dančius į užsibrėžtą tikslą. 
Čia skelbiame naujausius au
kotojus.

$2.500: Toronto Prisikėlimo 
parapija; $1.000: Kanados lie
tuvių fondas; $500: JAV lietu
vių fondas; $100: J. Vembrė, 
S. Boston, Mass.; $50: Juozas 
Asmenavičius, Hamilton, Ont., 
V. Kazlauskas, Hamilton, Ont., 
Eug. Kalasauskas, Winnipeg, 
Man., Mindaugas Žeimys, Eto
bicoke, Ont., KLB Oakvillės 
apylinkės valdyba, V. Bukota, 
West Lome, Ont; $42: L. Kir- 
kilis, Toronto, Ont.; $35: A. Dir
žys, Toronto, Ont.; $25: Mag
dalena ir Pranas Krilavičiai, 
Keswick, Ont, Juozas Morkū
nas, Toronto, Ont; $20: Stasys 
ir Eugenija Ginčiauskai, Mis
sissauga, Ont, Liucija Kurku- 
lienė, Rochester, N.Y.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką už dos
nią paramą.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte. I

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
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

REAL ESTATE SERVICES

žės 6, po pamaldų, buvo daromos 
parapijos, organizacijų bei at
skirų vienetų fotografijos, kurios 
bus panaudotos Šiluvos Marijos 
parapijos leidiniui, minint šiais 
metais 20-ties metų sukaktį.

PENSININKŲ KLUBO narių 
susirinkimas — gegužės 17, ket
virtadienį, 3 v.p.p., par. salėje.

GEGUŽINĖS PAMALDOS sek
madieniais— po 11 v. Mišių.
West Lorne-Rodney, Ont.

ŠIŲ APYLINKIŲ lietuviams 
pamaldos bus gegužės 20, sekma
dienį, 3 v.p.p., St. Mary’s švento
vėje. i.m.

SKAMBINKITE

3630 Lowrence Ave. East 
Scarborough, Ont M1G 1P6

PARDUODATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

PERKATE

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

nDEQlirP INSURANCE &IĮ PjqJEjl rblA REAL estate brokers 

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

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

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p. 
Narys “Better Business” biuro

INSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

— Motinos dienos pietūs — ge
gužės 13 d., 12.30 v.p.p., Anapilio 
salėje.

— Ateinantį sekmadienį — ant
roji rinkliava Religiniam pasau
lio lietuvių katalikų kongresui, 
kuris įvyks Toronte š. m. rugsė
jo 1 ir 2 d.d. šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties proga.

— “Gintaro” tėvų komitetas atei
nantį sekmadienį parapijos sa
lėje rinks aukas tautinių šokių 
šventei ir platins loterijos bilie
tus.

— Nauja parapijos kultūros ko
misija: pirm. S. Žiemelytė, vice- 
pirm. J. Bakis^ižd. A. Ramanaus
kienė, sekr. A. Vitkienė, nariai 
— S. Pacevičienė, V. Aušrotas.

— Pianinui pirkti aukojo $50: 
J.R. Žiūraičiai, J. Gipas; $40: V. 
Poškaitis; $25: St. Gailevičius; 
$20: Algis Pacevičius, K.R. Radaus
kai; $10: Br. Norkus; $5: M. Aulins- 
kienė; $3: J.V. Šimkai. Iki šiol su
rinkta $2,500.

— Lietuvių kapinėms aukojo 
$50: V. ir I. Priščepionkos moti
nos mirties metinių proga.

— Mišios gegužės 13, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Jonų Misevi
čių, 11 v.r. — už a.a. Kazimierą 
Aperavičių.

Lietuvių namų žinios
— Gegužės 6 d. Elenos Juciū- 

tės paskaitos “Pergyvenimai Si
bire” klausėsi per 300 asmenų. 
Visi klausytojai taip pat domė
josi ir jos atsivežta kuklia Sibi
ro kalinių rankdarbių bei nuotrau
kų parodėle. Prieš ir po paskai
tos buvo platinami E. Juciūtės 
raštai “Ąžuolynėlis” ir “Igarkos 
Naujamiestis”, kuriuos autorė ten 
pat pasirašė. Paskaitos organiza
toriai — LN kultūros komisija.

— Gegužės 6 d. LN posėdžiavo 
Baltiečių laisvės lyga (Baltic Ame
rican Freedom League). Pirminin
kavo V. Matulaitis. Pagrindinį 
pranešimą padarė J. Matulaitis iš 
Los Angeles.

— LN popietės metu vaišinosi 
buvę Mažeikių gimnazijos mokyto
jai ir mokiniai, suvažiavę iš JAV 
ir Kanados.

— LN svečių knygoje pasirašė J. 
Matulaitis iš Los Angeles, J. Ado
maitis ir O. Adomaitienė-Šiurilai- 
tė iš Canandaigua, N.Y., E. Juciū- 
tė iš Bostono.

— Motinų pagerbimas Lietuvių 
namuose — gegužės 13 d. Mindau
go menėje,

Kanados katalikų savaitraš
tis “The Catholic Register” 
1984.V.5 laidoje išspausdino 
rašinį apie šv. Kazimiero paš
to ženklus, išleistus Vatika
no, ir Kanados pašto antspau
dą su šv. Kazimiero atvaizdu. 
Rašinyje paminėtas ir dail. A. 
Tamošaičio dekoratyvinis paš
to ženklas.

Toronto lietuvių golfo klubas 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

“Speak-up” mėnraščio 1984 
m. 4 nr. išspausdintas prof. A. 
Štromo straipsnis “To Fight 
Communism: Why and How” 
(II dalis) ir informacija apie 
Klaipėdos užėmimą Hitlerio 
laikais.

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.

PRIŽIŪRĖTI MAŽAM BERNIUKUI 
jieškau moters, galinčios gyventi 
mūsų namuose arba ateinančios. 
Skambinti tel. 286-1231 Toronte.

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.

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

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
General Motors 1981 m. automobi
lis (Camping Venta). Išvažinėta 
26.000 km. Skambinti tel. 255-8214 
Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.
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Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 6 d. įvyko pirmosios 

Komunijos iškilmė. Giedojo Mai
ronio mokyklos choras, vadovau
jamas muz. D. Viskontienės ir R. 
Mickevičienės. Septyniolika vai
kučių pirmajai Komunijai paruo
šė seselė Loreta Jonušaitė. Pau
liui Vytui palydint vargonais, D. 
Viskontienė ir D. Kušlikytė gie
dojo duetus.

— Gegužinės pamaldos — kas
dien 7 v.v., šeštadieniais litani
ja skaitoma po 9 v. Mišių, o sek
madieniais giedama po 11.30 v. Mi
šių.

— Metinė ateitininkų šventė — 
gegužės 26-27 d.d. Vakarienė su 
menine programa — gegužės 26 d., 
o sekmadienį — įžodis ir agapė.

— Bilietai į “Dux Magnus” ope
rą jau platinami po Mišių salė
je. Ši opera yra specialiai para
šyta šv. Kazimiero 500 metų su
kakčiai ir bus statoma rugsėjo 1 
ir 2 d.d. Ryerson salėje.

— Naujai išrinkta parapijos ta
ryba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
V. Taseckas, vicepirm. dr. K. Am
brazaitis, sekr. K. Poškienė; sek
cijų pirmininkai: A. Ulba — reli
ginės, G. Petrauskienė — jaunų 
šeimų, L. Kuliavienė — jaunimo, 
V. Bireta — visuomeninės, dr. J. 
Čuplinskienė — labdaros, A. To
toraitis — rinkliavų, St. Praka- 
pas — finansų, K. Šapočkinas — 
stovyklavietės priežiūros.

— Parapijai aukojo J. Prišče- 
pionka $150, V.S. Mickevičiai $102; 
po $100: M.M. Šelmiai, J. Poška, 
A. Carson; po $50: E.K. Šlekiai, 
St. A. Smrke, J.Ž. Šelmiai, E.A. 
Benetis, A. Kriaučiūnienė; klie
rikų fondui: K. Bubliauskienė 
$100, P. Gulbinskas $50; Motinos 
dienos novenai: N. Liačas $100, 
E. Mardosienė $70, J. Zapp $60; 
po $50: J. Gudavičius, O. Staškū- 
nienė, L. Balsys, H. Butkevičius, 
S. Rakštienė; Šv. Kazimiero kon
gresui: P. Gulbinskas $50; Auš
ros klubui: L. Kirkilis $50.

— Mišios gegužės 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Padolskių miru
sius, 9.30 v.r. — už Leonardą Ka
linauską, 10.15v.r. —už gyvas ir mi
rusias motinas, už Stasį Vaitie
kūną, 11.30 v.r. — už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, 7 v.v. už Oną 
ir Joną Ališauskus.

PL Jaunimo sąjungos valdy
ba Los Angeles mieste gavo 
pranešimą iš olimpiados komi
teto, kad iš numatyto etninių 
grupių parado olimpiados ati
daryme yra išjungti lietuviai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai 
dėl sovietų spaudimo. Ši žinia, 
pasiekusi Torontą, nustebino 
ypač sportinį jaunimą, nes ji 
reiškia diskriminaciją. PUS 
valdyba yra pareiškusi protes
tą. Olimpiados proga numato
mas olimpinis bėgimas su lais
vės žibintu per Š. Ameriką.

Toronto Maironio mokykla 
išleisdino savo metraštį “Mes 
jauni ir neramūs”. Metraštis 
apima Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų veiklą. Jį gražiai sure
dagavo sesuo Ona Mikailai- 
tė, nuotraukomis ir kompozi
cija pasirūpino Rimas Pranai
tis, piešiniais — Danguolė Kuo
lienė. Metraštis turi 80 psl. 
Spausdintas “Time Press 
Litho Ltd.” spaustuvėje.

“Gintaro” plokštelės muzi
kinė dalis jau užrekorduota. 
Dar reikia įrekorduoti voka
linę dalį. Tikimasi plokštelę 
užbaigti iki rudens. Gauta au
kų: $1500 iš “Paramos” kredito 
kooperatyvo, $300 (ir $200 
plokštelei) iš Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvo, 
$100 iš p.p. Daunio ir Venslo- 
vaičio, $50 iš dr. A.A. Valad- 
kų, $200 iš N.N.

Pagerbdami a.a. Petrą Lėlį 
bei reikšdami užuojautą ve- 
lionies giminėms, vietoje gė
lių laidotuvėm paaukojo “Tė
viškės žiburiams” po $20 — A. 
Aperavičienė ir V.V. Paškai.

Prisimindama a.a. Antaną 
Iškauską bei reikšdama užuo
jautą velionies žmonai, A. Ape
ravičienė vietoj gėlių paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20.

PADĖKA “ATŽALYNUI”
Mieli atžalyniečiai — šokėjai, 

tėveliai, mokytojai ir tėvų komi
tete, nuoširdžiai dėkojame Jums 
visiems už tokią brangią dovaną 
ir puikias gėles mažajam mūsų 
šokėjui Gintautui. Jūsų nuošir
dumo mes niekad nepamiršime. 
Tikimės, kad kai Gintukas už
augs, priklausys mūsų “Atžalynui”.

Su nuoširdžiu dėkingumu —
Robertas, Vida ir Gintautas 

Tiriliai

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

Lietuvos Kankinių parapijos jaunų šeimų komisija š.m. gegužės 13, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., Anapilio salėje rengia

FWFIETE ir pietumis (šilti 
-> ’ *■-------' <—> valgiai su vynu).

Meninę programą atliks jaunimas, pietus paruoš J. Bubulienė.
Stalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų. Stalai numeruoti ir užsakomi 
iš anksto pas J. Bubulienę tel. 279-0256 arba V. Narušį tel. 277-1128. 
Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų.

Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas

Septintąją! tautinių šokių šventei 

LĖŠŲ TELKIMO VAJŲ
rengia Toronto “Gintaro” tėvų komitetas 

gegužės 13, sekmadienį.
Bus pardavinėjami loterijos bilietai, kurie gali laimėti šias premijas: I - vieną 
savaitę atostogų Bahamose, II - $1000, III - vieną savaitę atostogų dviem 
asmenim Wisconsine, IV - $500, V - $400 vertės paveikslą.

Paaukoję tautinių šokių šventei $25 ar daugiau bus skelbiami šventės leidinyje. Aukos 
bus renkamos prie Prisikėlimo ir Lietuvos kankinių šventovių, Toronto Lietuvių namuose. 
Motinos dienos proga gintariečiai pardavinės rožes, kuriomis tautiečiai kviečiami pagerbti 
savo motinas. Gintariečiai

1984 m. gegužės 13, sekmadienį, 1 v. p. p., 
Prisikėlimo parapijos salėje

KALBĖS ČIKAGIŠKIS ADV. S. P. ŽUMBAKIS 
apie karo nusikaltėlių pajiešką, 

grėsmingą ir Kanados pokarinei ateivijai.
Reikia budėti, kad grėsmė neužkluptų nepasiruošus.
Visuomenė yra kviečiama atsilankyti KL žurnalistų sąjungos valdyba
—— ... H..... 1 1

Rusų disidentų simfoninio 
orkestro koncertas Sacharovui 
pagerbti rengiamas gegužės 
10, ketvirtadienį, 8 v.v., Toron
to universiteto Convocation 
salėje. Šis orkestras, sudary
tas iš rusų tremtinių bei pabė
gėlių, gastroliuoja didesniuo
se Š. Amerikos miestuose. Bi
lietų kainos: $6, $25 ir $50. Ke
letas lietuvių jau yra įsigiję 
bilietus.

Motinos dienos popietė įvyks 
gegužės 13, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., su tai dienai pritaiky
ta programa ir pietumis, ku
riuos paruoš J. Bubulienė. Po
pietę rengia ir visus dalyvau
ti kviečia Lietuvos kankinių 
parapijos jaunų šeimų sekcija 
Anapilio salėje.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba rengia pla
čiajai visuomenei paskaitą 
apie karo nusikaltėlių jieško- 
jimo metodus bei jieškotojų 
bendradarbiavimą su sovieti
nio saugumo įstaigomis. Dėl to 
jau yra nukentėję nekalti žmo
nės. Ši grėsmė yra pasiekusi 
JAV-bes ir skverbiasi Kana- 
don. Kalbės čikagiškis adv. 
P. Žumbakis. Paskaita bus ge
gužės 13, sekmadienį, 1 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje. Visuome
nė kviečiama dalyvauti.

“Gintaro” ansamblio tėvų 
komitetas gegužės 13 d. pla
tins tautinių šokių šventės lo
terijos bilietus (žiūr. skelbi
mą). Aukos bus renkamos prie 
Prisikėlimo, Lietuvos kanki
nių šventovių ir Lietuvių na
muose. Motinos dienos proga 
gintariečiai pardavinės rožes, 
skirtas motinoms pagerbti.

Konservatorių vakarienė. 
Š. m. birželio 2 d., 7 v.v., “She
raton Centre” įvyks konser
vatorių partijos rengiamas 
pokylis, dalyvaujant partijos 
vadui Brian Mulroney su žmo
na Milą ir kitiems konservato
rių atstovams. Vakarienės me
tu bus galima asmeniškai dis
kutuoti įvairiais rūpimais 
klausimais su parlamento na
riais bei jų atstovais. Kaina 
— $25 asmeniui. Smulkesnių 
informacijų teirautis: A. Ab
romaitytė 532-4793 arba Pet
ra Jankaitienė 767-8711.

Lietuvių konservatorių 
klubas

KLB Toronto apylinkės tarybos 
narių susirinkimas 

šaukiamas 1984 m. gegužės 15, antradienį, 
7.30 v.v., Toronto Lietuvių namų Gedimino 
pilies menėje.
Darbotvarkė: valdybos ir komisijų pranešimai, diskusijos, 

valdybos rinkimų pertvarkymas ir kiti reikalai.
Kviečiame visus tarybos narius dalyvauti ir organizacijas 

atsiųsti atstovus.
Valdyba

Advokatė
VioletS. Vingilis

Square One
4 Robert Speck Parkway,
Suite 230, Telefonas
Mississauga, Ont. L4Z1S1 (416) 272-3412

“Vilnius Manor” oficialus 
pensininkų namų atidarymas 
rengiamas birželio 5, antra
dienį. Dalyvaujant lietuvių 
visuomenės atstovams ir kana
diečių pareigūnams, iškilmė 
prasidės pensininkų namuose, 
o vaišės ir meninė programa 
vyks Lietuvių namuose. Dėl 
bilietų kreiptis į B. Žiobienę 
tel. 762-4523 arba į K. Daunį 
Lietuvių namuose tel. 532- 
3311. Valdyba kviečia tautie
čius gausiai dalyvauti.

Tautybių savaitė — Karava
nas prasidės birželio 22 d. ir 
baigsis birželio 30 d. Veiks 
46 paviljonai. Lietuvių pavil
jonas “Vilnius” bus įrengtas 
Prisikėlimo parapijos salėse. 
Jau parduodami Karavano pa
viljonų lankymo pasai, kurių 
kainos vienam asmeniui iki 
birželio 11 d. — $8. Po birže
lio 11 d. — $10. Su šiais pasais 
bus galima lankyti visus pavil
jonus. Pasus jau galima įsigyti 
Lietuvių namų raštinėje darbo 
valandomis ir sekmadienių po
pietėse, “Paramos” ir Prisi
kėlimo kredito kooperatyvuo
se. Patartina įsigyti pasus iš 
anksto, nes vienkartinis įėji
mas į paviljoną kainuos $5. Da
bar laikas tuo pasirūpinti.

Lietuvių namų dainos vie
netas — septetas gegužės 6 d. 
koncertavo Rodney, Ont., Moti
nos dienos minėjime. Pasitrau
kus V. Siminkevičienei, prisi
dėjo dvi naujos dainininkės. 
Dabar šiame vienete dainuoja: 
A. Jucienė, A. Skilandžiūnie- 
nė, A. Jankaitienė, O. Krasaus
kienė, D. Klibingaitienė, D. 
Dargienė, L. Mačionienė. Muzi
kinė vienento vadovė — D. 
Deksnytė, reikalų vedėja — A. 
Jucienė. Minėjime dalyvavo 
gausus būrys tautiečių. Paskai
tę tema “Motina tautoje seniau 
ir dabar” skaitė kun. Pr. Gai
da.

KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių par. skyriaus susirin
kime gegužės 6 d. Anapilio pa
rodų salėje apie dabarties mo
tiną Lietuvoje kalbėjo N. Be- 
niotienė. Nutarta paminėti šio 
skyriaus 35-rių metų sukaktį 
birželio 10 d.

Prisimindami ir pagerbdami 
mielą senelę ir prosenelę a.a. 
SOFIJĄ SKRIPKIENĘ, auko
jame “Tėviškės žiburiams” 
$100. Gegužės 2 d. suėjo vie
nas mėnuo nuo jos mirties.

Laima, Justas ir Karolina 
Kriaučiūnai, 

Stoney Creek, Ont.

B MONTREAL
“La Presse”, vienas įtakingiau

sių dienraščių, 1984.IV.24 išspaus
dino ilgą reportažą apie religijos 
būklę Lietuvoje. Jo autorius yra 
Andrew Rosenthal, “Associated 
Press” agentūros atstovas, lan
kęsis Vilniuje. Jo straipsnis bu
vo išspausdintas ir kituose laik
raščiuose Europoje, o jo turinys 
buvo atspausdintas “TŽ” š. m. 
17 nr., 2 psl.

I Šv. Onos <Ir-jos suruoštus pie
tus balandžio 29 d. AV par. salė
je atsilankė beveik 150 asmenų. 
Dr-jos pirm. Elvira Krasowskiene 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pakvietė kleboną kun. J. Kubi
lių, SJ, palaiminti stalą. Visi bu
vo pavaišinti margučiais ir tur
tingais pietumis. Meninės dalies 
nebuvo, bet pietų metu valgan- 
čiuosius linksmino M. Lukaitis 
smuiko ir B. Kasapiano akordeo
no populiari muzika.

Kas nori dalyvauti Šv. Tėvo lai
komose pamaldose Jarry parke, 
turi pasiimti iš klebonijos įėji
mo bilietus. Be jų į parką niekas 
nebus įleidžiamas.

Gegužinės pamaldos laikomos 
vakarais 6.45 v.

Klebonas kun. J. Kubilius, SJ, 
grįžo po ilgesnių atostogų sustip
rėjęs. Savaitei poilsio išvyko kun. 
J. Aranauskas, SJ.

Montrealio mergaičių “Pavasa
rio” choras vyksta į St. Catharines 
atlikti meninės dalies Motinos 
dienos minėjime. Autobuse dar 
yra vietos: jaunimui nemokamai, 
o suaugusiems — $25. Išvažiuoja
ma gegužės 12, šeštadienį, 9 v.r., 
o grįžtama rytojaus dieną. Kreip
tis į J. Baltuonienę 366-6740.

Montrealio jaunimo ansamblio 
“Gintaras” šokėjai intensyviai 
ruošiasi tautinių šokių šventei 
Klivlande. Jau yra pilnas auto
busas važiuojančių. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Gegu
žės 13 d. nuo 1951 m. Lietuvos vys
kupų paskirta maldos ir atgailos 
diena už Lietuvos laisvę. Šiais me
tais tą pačią dieną bus švenčia
ma ir Motinos diena. Už gyvas ir 
mirusias motinas bus laikomos 
sudėtinės Mišios, kurios prieš

NAUJAS BŪDAS
APDRAUSTI AUTOMOBILIUS 

pilnos nelaimės atveju
GARANTIJA naujai pirktiems 1983, 1984 metų 

automobiliams per pirmus 2,5 metų po nelaimės 
atpirkti tokį, patį 1984-85-86 metų modelį.

GARANTIJA 4 metams automobilio taisymui, 
neatskaitant amortizacijos už naujas dalis.

Naujų automobilių kainos yra aukštos. Visi žinome, 
kad naujas automobilis jau per 1/2-1 metus nustoja 
daug savo vertės.

Mes norime, kad mūsų klientai neturėtų nuostolių ir 
turime priemonių tam išvengti.

Kai perkate naują automobilį arba keičiate seną į naują, 
kreipkitės į:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722-3545

PASITEIRAVIMAS TIKRAI APSIMOKĖS

l ' MONTREALIO LIETUVIŲ 
I! KREDITO UNIJA ____

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

MOKA UŽ: 
certifikatus: min. $1,000.00 

1 metų ...............10

DUODA 
E PASKOLAS:

% =
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 9.5
Nekilnojamo

% E turto,
180-364 d................. . 9 % E asmenines ir

30-179 d.................8.5 % E prekybines. i
Trumpalaikius indėlius 

už $20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios...........

Paskolos 
mirties 
atveju 

7.25% š draudžiamos
su drauda .................. . 7 % = iki $10,000

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

dvejus metus mūsų klebono buvo 
sėkmingai įvestos. — Parapijoje 
galima gauti korteles įėjimui į 
popiežiaus Mišias Jarry parke 
rugsėjo 11 d. — Mirė Juozas Vitli- 
pas, 80 m. amžiaus. Palaidotas 
iš Šv. Kazimiero šventovės ba
landžio 30 d. Sherbrooke East 
kapinėse. Paliko žmoną, dukras 
Alice ir Claire, tris brolius Lie
tuvoje. — Labai sumažėjo sekma
dienio rinkliavos. Šios savaitės 
sekmadienio trejų Mišių parapi
jiečių aukos sudarė $127. Sk.

Kanados lietuvių fondui aukojo 
a.a. Valkausko Vytauto atmini
mui po $25: P. R. Brikiai, lit. mo
kyklos tėvų komitetas; po $20: J. 
Kibirkštis, I. Mališka; po $15: A. 
Jonelis, B. Staškevičius; po $10: 
R. Jurkus, V. Kerbelis, A. Kudž- 
ma, P. Montvila, V. Skaisgirys, K. 
Toliušis; po $5: J. Vasiliauskas, 
J. Verbyla. KL šaulių rinktinė 
Vilnius, pagerbdama a.a. Sofiją 
Pūtvytę-Mantautienę, įrašė ją į 
Kanados lietuvių fondą. A.a. Pet
ro Lėlio atminimui paaukojo 
KLF po $50 S. Ališauskienė ir A. 
Knystautienė.

AfA 
JUOZAS VITLIPAS- 

WITLIP
mirė 1984 metų 

balandžio 26 dieną,
sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Jo liūdi žmona YVETTE 
PICARD, dukros ALICE 
(John David žmona) ir 
CLAIRE, dukraitė CATHE
RINE ir daugelis kitų gi
minių.

Velionis buvo pašarvotas 
Alfredo Dallaire, Ine., laido
tuvių namuose, 5805 Boi- 
leau St., Montreal, Que., 
palaidotas 1984 metų ba
landžio 30 dieną iš Šv. Ka
zimiero šventovės East ka- 
pvnese-Alfred Dallaire, Ine.

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.


