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Akmenys ir žmonės
Žmogui išlikti žemėje lemta tiktai trumpą laiką. O jis 

trokšta išlikti čia kuo ilgiausiai, kovoja prieš laiką, ban
dydamas jį nugalėti. Ir kai mato, kad jis tos kovos laimė
ti negali, bando palikti pėdsakus, kurie kalbėtų už jį. 
Vienas tokių kalbėtojų yra akmuo — daug patvaresnis 
už jo valdovą žmogų. Dėl to gimė piramidės, mauzolie
jai, šventovės. Dėl to statomi paminklai kapinėse, kur 
žmonės tyli, o akmenys kalba. Žinoma, toji kalba yra la
bai šalta, primityvi, rodanti tiktai mirusio vardą, pavar
dę, gimimo ir mirties datas. Ji nieko nepasako apie mi
rusio gyvenimą, jo turinį, nuveiktus darbus. Net ir ak
meninės mirusių figūros nedaugiau tepasako. Taip, ak
muo žemėje yra patvaresnis, tačiau kaip žmogaus liudy
tojas daug už jį menkesnis. Tiesa, archeologai randa ak
menyse paliktus senovės žmonių ženklus, šiek tiek at
skleidžiančius praeities gyvenimą, skurdžias jo nuotru
pas. Bet tai ir viskas. Net ir šauniausias akmens pamink
las tėra skurdus žmogaus gyvenimo liudytojas. Todėl 
noras telkti savo pėdsakus vien akmenyse nėra pakan
kamai racionalus. Tenka jieškoti kitų sričių, kuriose žmo
gaus pėdsakai būtų gyvesni, ryškesni, žmogiškesni. O to
kių sričių yra, nors ir jos toli gražu nėra amžinos.

PRIE TOKIŲ sričių priklauso tautos istorija, ku
rion įeina tiktai vadovaujančios viršūnės. Prie to
kių sričių priklauso kultūros istorija, kurion pa
tenka tiktai žymieji talentai. Prie tokių sričių priklauso 

religiniai sąjūdžiai, kurie gyvuoja šimtmečiais ir tūks
tantmečiais, apimdami daugelį švento gyvenimo asmenų 
ir išlaikydami jų pėdsakus. Bet visa tai liečia tiktai žvaigž
dines asmenybes. Paprastam žmogui ir tose srityse nėra 
lemta palikti savo pėdsakus. Kas tad jam belieka? Išny
kimas be jokio pėdsako? Tenka pripažinti, kad ir tokie 
atvejai dažni. Daug kas išnyksta be jokio pėdsako, ne
palikęs ženklo nei akmenyje, nei kitur. Dievo akyse, ži
noma, niekas neišnyksta be pėdsako, bet, žiūrint grynai 
žmogiškomis akimis, beženklis išnykimas yra dažnas. 
Norint palikti savo pėdsakus, reikia orientuoti savo gy
venimą ne į akmenis, o į žmones. Net ir paprasčiausias 
žmogus, rūpindamasis savo šeima, savo organizacija, 
savo bendruomene, savo tauta, palieka gyvus peasakus, 
jei ne visuomenėje, tai bent šeimoje. Todėl užuot telkus 
lėšas akmens paminklui, daug prasmingiau nukreipti 
jas šeimos, visuomenės, tautos gerovei. Ta linkme verta 
kreipti ne tiktai lėšas, bet ir asmenines savo pastangas. 
Palikti kilnūs darbai bus prasmingesni liudytojai, negu 
šauniausi akmeniniai paminklai.

MŪSŲ ŠEIMOS, organizacijos, fondai kartais yra 
linkę savo pėdsakus įamžinti akmens pamink
luose, kurie pareikalauja didelių išlaidų, bet 
kaip liudytojai būna menki. Dėl to daug svarbiau inves

tuoti esamas lėšas, darbą bei pastangas į religinio, tau
tinio, visuomeninio, kultūrinio gyvenimo stiprinimą. To
se srityse investuotos lėšos yra kaip sėkla, iš kurios atsi
randa derlius, pratęsiantis mūsų gyvenimą ir jį pratur
tinantis. Jeigu tokios sėklos nebus, nėra ko laukti nė der
liaus. Kartais mūsų veikėjai aimanuoja, kad visuomeni
nis bei kultūrinis mūsų gyvenimas silpsta, tačiau kai rei
kia investuoti lėšas, jas nukreipia į akmeninius pamink
lus, kurių nauda labai nežymi. Esame pasiekę kryžkelę, 
kurioje vyresnioji karta eina saulėlydžio, o jaunesnioji 
— saulėtekio link. Dabar tad laikas rūpintis ne akmeni- 
nimis, o žmonėmis, t.y. jaunesniąja karta, kad lietuviška
sis jos gyvenimas stiprėtų. Aišku, lems ne vien lėšos, bet 
be jų irgi niekas nejudės. Visuomeninis bei kultūrinis gy
venimas be finansinio pagrindo negali laikytis. Ir di
džiausi idealistai pakibs ore, jeigu neturės finansinės at
ramos. Lietuviškų fondų lėšos tam ir yra sutelktos, kad su
darytų finansinį pagrindą visuomeniniam bei kultūri
niam tęstinumui. Jų skirstytojams turėtų rūpėti ne ak
menys, o žmonės.

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGA ATSISAKĖ DALYVAUTI PASAULINĖJE 
OLIMPIADOJE Los Angeles mieste, suversdama kaltę Vašing- 
tonui, kad nėra pakankamai užtikrinamas jos sportininkų saugu
mas, pažeidžiami olimpiados principai. Iš tikrųjų tai buvo grynai 
politinis sprendimas, galimas dalykas susietas su 1980 m. olim
piada Maskvoje, kur ją dėl Afganistano invazijos boikotavo JAV 
ir kitos laisvojo pasaulio šalys. Jokio pavojaus sovietų sportinin
kai nebūtų susilaukę, išskyrus gundymą pasilikti JAV ir pasipra
šyti politinės globos. Šią akciją organizavo speciąliai sudarytas 
grupių iš R. Europos komitetas, kuriam priklauso ir Baltiečių 
laisvės lyga. Atrodo, Maskva nusigando propagandinio pralaimė
jimo — kai kurių savo bei kitų komunistinių šalių sportininkų 
galimo pasilikimo JAV. Neda-»----------------------------------- ---- —_

KANADOS ĮVYKIAI -----------------------------
Šūviai parlamente

Visą Kanadą sukrėtė netikė
tos masinės žudynės provinci
niame Kvebeko parlamente, 
atliktos prancūzų kilmės pus
karininkio Denis Lortie. Par- 
lamentan jis įsiveržė apsiren
gęs karo lauko uniforma, gink
luotas mažą kulkosvaidį pri
menančiu automatu, šaudyti 
pradėjęs dar lauke prie par
lamento. Nuo jo šūvių žuvo 
trys provincinės valdžios tar
nautojai — G. Boyer, R. Lefran- 
cois ir C. Lepage, buvo sužeis
ta 13. Žudynėms jis buvo pasi
rinkęs separatistinės premje
ro R. Levesque valdžios minis- 
terius ir provincinio parla
mento narius, kurių nė vieno 
tada nebuvo parlamento posė
džių salėje, išskyrus posėdžiui 
besiruošiančius tarnautojus. 
Mirties išvengė tuo metu par
lamento valgykloje užkandžia
vęs finansų ministeris J. Pari- 
zeau, parlamentinės grupės va
das M. A. Bedard ir parlamen
to narys G. Barill. Išgirdę šau
dymą, jie spėjo užsirakinti val
gyklos duris. Be to, D. Lortie 

pagrindiniu savo taikiniu bu
vo pasirinkęs parlamento po
sėdžių salę, nežinodamas po
sėdžio pradžios. Šaudė jis pa
keliui į tą salę ir pačioje sa
lėje, palikdamas kraujo valkas.

Žudynių tikslą atskleidė ra
dijo stotyje CJRP prieš įsiver
žimą parlamentan paliktas 
kasetinis įrašas, kurį D. Lor
tie prašė transliuoti 10 v.r. 
Tarnautojai jame rado grasi
nimus Kvebeko vyriausybei, 
paskambino policijai, bet par
lamentan ji atyyko jau šaudy
mui prasidėjus. Ne visi įrašo 
žodžiai ryškiai girdimi. Juos
telė įkalbėta prancūziškai. 
Puskarininkį D. Lortie buvo 
suerzinusi separatistinės Kve
beko partijos politika. Esą dėl 
jos Kvebekas tapo pajuokos 
ožiu visoje Kanadoje. D. Lor
tie taipgi prasitaria, kad jis 
galvojo apie liberalų ir kon
servatorių sunaikinimą Kana
dos parlamente, bet pasirinko 
Kvebeko partijos narius pro
vinciniame parlamente, kur

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Dar niekad taip nėra buvę
Baltiečių laisvės lygos jieško pasaulio žinių agentūros

JONAS MATULAITIS

Š.m. balandžio 17 d. Baltie
čių laisvės lyga ir BAN the So
viets Coalition organizacija 
Los Angeles mieste sukvietė 
spaudos konferenciją, į kurią 
atsilankė britų BBC, kelių ra
dijo ir dviejų televizijos sto
čių korespondentai, didžiųjų 
Amerikos dienraščių — “The 
Washington Post”, “The Los 
Angeles Times”, “The Balti
more Sun”, “The L.A. Herald 
Examiner” reporteriai.

Balandžio 21 d. ABC radijo 
“Talk-show” programoje, kuri 
pasiekia visą Amerikos teri
toriją, į klausimus atsakinė
jo Antanas Mažeika, Baltiečių 
lygos vicepirmininkas, ir ki
tas BAN the Soviets Coalition 
darbuotojas. Buvo numatyta 
dviejų valandų programa, bet 
jos vedėjas, esant dideliam 
pasisekimui, pratęsė į ketu
rias. Vien balandžio mėnesį 
Antanas Mažeika po vieną ar 
du kartus davė pasikalbėji
mus Didžiosios Britanijos, 
Kanados, Šveicarijos, Norve
gijos, Suomijos, Švedijos ir 
Japonijos laikraščiams, tele
vizijos ar radijo stotims. Jo 
pareiškimus citavo patys di
dieji Amerikos laikraščiai — 
“The New York Times”, “The 
Washington Post”, “Los Ange
les Times” ir daugelis kitų. 
Su juo pasikalbėjimus darė 
“Amerikos balsas”, Cable 
News Network, Independent 
Radio Network, daugelio kitų 
miestų radijo stotys ir vieti
nės televizijos stočių kores
pondentai.

Esu Los Angeles informaci
jos centro reikalų vedėjas ir 
žinau, kad per mane kartais 
po kelis kartus į dieną komu
nikacijos atstovai jieško An
tano Mažeikos ir rečiau BAN 
the Soviets Coalition antrojo 
pirmininko Dave Balsingerio. 
To iki šiol nėra buvę. Tai kas 
gi atsitiko?

Baltiečių laisvės lyga — 
krislas sovietų akyse

Baltiečių laisvės lyga, įsi
steigusi 1981 m., gan šaltai bu
vo sutikta JAV Lietuvių Bend
ruomenės vadovybės, priešiš
kai ALTos ir VLIKo, o Vil
niaus radijas ir “Gimtojo kraš
to” sovietai lygos veiklą nuolat 
palydėdavo keiksmu arba ark
lišku humoru.

Kalbant apie saviškius, be
veik normalu, kad privati ini

ciatyva, kad ir geriausia, tu
ri praeiti sunku kelią, kol įgy
ja pripažinimą. Sovietams Bal
tiečių laisvė'^’gos veikla ta
po neiškrapštomu krislu komu
nistinėse akyse. Neiškrapš
tomu, nes lyga nuolatos vykdė 
kokį nors konkretų uždavinį.

Iš tų konkrečių darbų pri
simintini: akcija už sąžinės 
kalinį prof. Vytautą Skuodį 
(rašė per 150 Amerikos laik
raščių), trys žmogaus teisių 
konferencijos su aukštaisiais 
Amerikos valdžios pareigū
nais, JAV kongrese išrūpin
ta Laisvės dienos rezoliuci
ja, prez. Reagano paskelbta 
Laisvės dienos proklamacija 
ir priėmimas Baltuosiuose 
rūmuose, prezidento Reagano 
raštas visiems Jungtinių Tau
tų nariams dėl Baltijos vals
tybių okupacijos nepripaži
nimo ir keli kiti mažesni, bet 
reikšmingi laimėjimai.

Šiuo metu visus tuos darbus 
ir laimėjimus puola ne tik 
“Gimtasis kraštas” ir Vilniaus 
radijas, bet ir Maskvos “Izves- 
tija”, Novosti spaudos agen
tūra, Tass ir kagėbistinės val
džios viršūnės. Iš didžiųjų pro
pagandos pabūklų Maskva pra
dėjo šaudyti tada, kai Baltie
čių laisvės lyga kartu su ame
rikiečių BAN the Soviets Coa
lition organizacija įsivėlė į 
1984 olimpiados reikalus.

Rusams nušovus Korėjos lėk
tuvą žuvo 269 žmonės, jų tar
pe 61 amerikietis. Pasaulyje 
kilo didelis trukšmas, bet iš 
tirštų debesų buvo maža lie
taus. Sovietų nusikaltimas tei
singo atpildo nesusilaukė. Tuo 
nepatenkinti pietinės Kali
fornijos verslininkai susior
ganizavo į BAN the Soviets 
Coalition, kad sutrukdytų so
vietams dalyvauti 1984 m. olim
piadoje. Koalicijos pirminin
ku buvo išrinktas žinomas kny
gų autorius Dave Balsinger ir 
kopirmininku — Baltiečių lais
vės lygos veikėjas Antanas 
Mažeika. Koalicijai, kuriai 
priklauso apie 160 amerikie
čių ir etninių organizacijų, 
nepasisekė rusus iš olimpia
dos išjungti. Tada ji pasirin
ko naują tikslą: raginti sovie
tų ir satelitų sportininkus 
olimpiados metu pabėgti. Tuo 
tikslu ruošiama atitinkama 
literatūra, skelbimų lentos, 
parenkamos pabėgėliams lai
kinos slėptuvės, sudaromas 
visų kalbų vertėjų kadras, sam
domi advokatai.

Maskva atsidūrė neįprastoje 
būklėje. Olimpinių žaidynių 
istorijoje jie visada sugebė
davo savo sportininkų įkali
nimui gauti paramos iš vyriau
sybių tų kraštų, kuriuose olim
piados vykdavo. Iš kiekvienos 
olimpiados rusų ir pavergtų 
tautų įkalinti atletai parsivež
davo ne tik medalius, bet ir 
propagandinį politinį kapi
talą. Jiems baisų rūpestį ėmė 
kelti klausimas, kas atsitiks 
Los Angeles olimpiadoje.

Talkina Maskva
Bėgdama galimiems nema

lonumams už akių, Maskva pra
dėjo kaltinti Amerikos vyriau
sybę, net patį prezidentą Rea- 
ganą, kad jis organizuoja te
roristų ir žmonių pagrobėjų 
grupes prieš sovietų sporti
ninkus. Tie kaltinimai vis stip
rėja ir gausėja. Bet išėjo taip, 
kad vienu lazdos galu bando 
mušti Ameriką, o kitu, ir tai 
dar stipriau, patys sau tvoja 
per galvą. Mat sovietų puoli
mai sukėlė pasaulio susidomė
jimą, kas gi yra tie “teroristai” 
ir “žmonių pagrobėjai”.

Sovietai kaltina, kad priėmi
mo metu Baltuosiuose rūmuo
se ir valstybės sekretoriaus 
asistento atsilankymo metu 
Los Angeles Žmogaus teisių 
konferencijoje Amerikos vy
riausybė vykdė konspiraciją 
prieš sovietų atletus. Štai 
kodėl Baltiečių laisvės lygai 
pasidarė lengvi žingsniai į 
pasaulio viešąją opiniją. Ne 
mums reikia korespondentų 
jieškoti, bet jie jieško mūsų.

Antanas Mažeika savo rolę 
puikiai atlieka, nes, aiškin
damas iškilusią olimpiados 
kontroversiją, jis visada duo
da gerą pluoštą informacijos 
apie Baltijos valstybių oku
paciją. Ryšių sudarymas su 
įtakingais viešosios opinijos 
formuotojais bus labai naudin
gas ir tada, kai olimpiada bus 
seniai pasibaigusi.

Pirmą kartą mūsų laisvės 
kovos istorijoje į pasaulio opi
niją pasisekė prasiveržti su 
sovietų gan kvailos propagan
dos talka. Aišku, šiam prasi
veržimui prasmingai išnaudo
ti reikia daug darbo rankų ir 
kapitalo. Rankų parūpina los- 
angeliečiai. Pinigų ateina iš 
privačių aukotojų. Latviai ir 
estai finansuoja ir per savo 
centrines organizacijas. Bet to 
dar maža. Tautos fondas pagal 
savo įstatus turėtų remti vi-

(Nukelta į 9-tą psl.). 

lyvavimą olimpiadoje taipgi 
paskelbė Bulgarija, Čekoslo
vakija, R. Vokietija, Vietna
mas ir netgi Afganistanas, ku
riame okupacinė sovietų ka
riuomenė yra pradėjusi pa
vasario ofenzyvą. Olimpiadoje 
betgi sutiko dalyvauti komu
nistinė Kinija ir tautinė Ki
nija Taiwane. Tai bus pirmoji 
olimpiada, kurioje dalyvaus 
abi Kinijos. Spėjama, kad so
vietinis blokas gali suorgani
zuoti atskiras olimpines žai
dynes Bulgarijoje, kuri pir
moji pasekė Sovietų Sąjun
gos pavyzdžiu. Galutinė užsi
registravimo data yra birželio 
2 d. Iki to laiko atsisakiusios 
valstybės gali pakeisti savo 
nuomonę. Užsienio diplomatai 
Maskvoje daro išvadą, kad So
vietų Sąjunga neatšauks pa
skelbto pasitraukimo iš olim
piados, nes tai yra politinis 
sprendimas, susietas su pa- 
griežtėjusia linija Kremliuje, 
bandymu pakenkti R. Reaga- 
nui prezidentiniuose rinki
muose.

Netikėti ėjimai
Griežtesnę naujo komparti

jos vado K. Černenkos užsie
nio ir vidaus politiką atsklei
dė premjero pavaduotojo I. 
Archipovo apsilankymo komu
nistinėje Kinijoje atšaukimas, 
kai iki kelionės buvo likusios 
tik 24 valandos. TASSo agen
tūra aštriai kritikaVo JAV 
prez. R. Reagano politiką 
Centrinėje Amerikoje, jį pa
vadindama melagiu, A. Hitle
rio sekėju. Vidaus politikoje 
naujų smūgių susilaukė Gor
kyje izoliuotas dr. A. Sacha
rovas ir jo žmona Jelena, ku
riai yra būtina užsienio gydy
tojų pagalba dėl sunegalavu
sios “širdies. Ji negauna vizos 
išvykti užsienin, nors dr. A. 
Sacharovas dėl to yra pradė
jęs bado streiką. Buvo mestas 
absurdiškas kaltinimas, kad J. 
Sacharovienė planavo pasipra
šyti politinės globos JAV am
basadoje. Ji taip pat dabar bu
vo izoliuota Gorkyje. Kompar
tijos vadui K. Černenkai pa
siuntė laišką 34 Nobelio pre
mijos lauretai, prašydami J. 
Sacharovienę išleisti pas šir
dies ligų specialistus užsie
nyje. Jiems taipgi rūpestį ke
lia ir blogėjanti dr. A. Sacha
rovo sveikata.
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Laimėjo rinkimus
Prezidento rinkimus Sal

vadore laimėjo nuosaikių pa
žiūrų krikščionis demokra
tas J. N. Duartė, papildoma
me balsavime susilaukęs 54% 
balsų, antroje vietoje su 46% 
balsų palikęs aršų antikomu- 
nistą R. D'Aubuissoną, įsivė
lusį į opozicijos narių žudy
nes. J. N. Duartės laimėjimas 
ir prez. R. Reagano kalba, skir
ta jo politikai Centrinėje Ame
rikoje, turėjo įtakos JAV kong
resui. Atstovų rūmai 212:208 
balsų santykiu patvirtino $1,3 
bilijono Centrinės Amerikos 
reikalams, atsisakydami lig
šiolinio demokratų reikalavi
mo, kad Salvadore būtų už
tikrintas žmogaus teisių ger
bimas.

Grįžo Vatikanan
Popiežius Jonas-Paulius II 

užbaigė dešimtį dienų truku
sią 40.000 kilometrų kelionę 
Azijoje ir Ramiojo vandenyno 
salose. Jam teko apsilankyti 
Guadalcanal saloje, kur 1942- 
43 m. keturis mėnesius vyko 
aršios kautynės tarp salą už
ėmusių japonų ir ją išlaisvinu
sių amerikiečių. Ilgą kelionę 
Jonas-Paulius II užbaigė Tai- 
landijoje, kur jam teko užsuk
ti budistų šventovėn ir 380.000 
turinčiu pabėgėlių stovyklom 
Ten jie yra susirinkę iš buvu
sios Indokinijos — Vietnamo, 
Kambodijos ir Laoso. Pabėgė
liams popiežius Jonas-Paulius 
II priminė, kad jie turi teisę 
susirasti sau vietą laisvaja
me pasaulyje, skatino juos ne
prarasti vilties. Jonas-Pau
lius II džiaugėsi religine to
lerancija Tailandijoje, pabė
gėliams suteikta globa. Mišios 
Bangkoko stadione sutraukė 
40.000 maldininkų, nors Tai
landijoje tėra 200.000 kata
likų. Penkiasdešimt milijonų 
gyventojų turinčioje Tailandi
joje 95% yra budistai. Jiems 
buvo skirta Jono-Pauliaus II 
pastaba, kad budizmo tradici
jos yra gera dirva Dievo žo
džio sėklai. Viena Filipinų 
radijo stotis iš Bangkoko trans
liavo komunistiniam Vietna
mu! skirtus popiežiaus Jono- 
Pauliaus II žodžius, užtikri
nančius, kad Katalikų Bendri
ja nori prisidėti prie ilgo karo 
nusiaubto Vietnamo atstaty
mo.
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Ištvermingas Lietuvos garsintojas
Monsinjoras Vincas Mincevičius ir jo darbai informacinėje srityje

Lenkų laikraštis apie Vilniaus okupaciją

A. LEMBERGAS

Pasaulio spauda palyginti 
nedaug vietos skiria Lietuvai. 
Išskyrus proginius straipsnius, 
vis dar pasigendame nuolati
nio sistemingo dėmesio, kurio 
sulaukia kitų sunkumuose atsi
dūrusių tautų rūpesčiai. Šia
me dirvonuojančiame lauke 
juo labiau reikia vertinti ne
daugelio darbščiųjų darbinin
kų pastangas.

Iš tiesų užsienio lietuviai 
nėra niekada tinkamai parė
mę ir įvertinę nuostabiai iš
tvermingų ir sėkmingų mons. 
Vinco Mincevičiaus pastangų 
informuoti itališkai skaitan
čiųjų visuomenę apie Lietuvų 
ir šiandieninius jos vargus 
bei laimėjimus. Jau seniai ir 
jis pats nebegali pasakyti, kiek 
straipsnių, leidinių ir knygų 
apie Lietuvų yra parašęs ir 
išspausdinęs. O kiek jo darbų 
perspausdino ir panaudojo di
džioji italų ir provincinė 
spauda nuo 1940 m., kai tada 
jaunas studentas pradėjo ita
liškai rašyti, šiandien ir su 
geriausiais norais neįmanoma 
suskaičiuoti. Jei viskas būtų 
surinkta, šiandien reikėtų tam 
atskiro archyvo.

Atskirai reikėtų kalbėti apie 
mons. Mincevičiaus vertimus 
į italų kalbų. Jis yra išvertęs 
nemažai mūsų grožinės litera
tūros klasikų kūrinių, šiuolai
kinių autorių kūrybos. Jo suge
bėjimų ir' darbštumo dėka 
“LKB kronika”, vos pasiekusi 
Vakarus, tuojau tampa priei
nama itališkai skaitančiai vi
suomenei. Jo leidžiama “Elta- 
Press” pirmame šių metų nu
meryje jau išspausdino “Kro
nikos” 60-jo numerio vertimų. 
Nėra abejonės, kad kitame nu
meryje jau skaitysime ir nau
jausioje “Kronikos” numerio 
vertimų itališkai. Beje, pir
muosius 20 “Kronikos” nume
rių italų kalba jis surinko ir 
išleido atskirai dviem kišeni- 
nėm knygom.

Kas bent kiek nutuokia, kiek 
laiko reikalauja vertimo ar 
rankraščio parengimas spau
dai, negali nesistebėti mons. 
Mincevičiaus produktyvumu. 
Juk reikia pažymėti, kad ši
tas darbas jam neužtikrina 
pragyvenimo. Priešingai, tei
kia tik papildomų medžiagi
nių rūpesčių. Iki kardinolo 
A. Samorės mirties jis buvo 
jo asmeniniu sekretoriumi. 
Šalia tiesioginių kunigo pa
reigų lietuviškos informaci
jos darbui jis skiria visas sa
vo atliekamas valandas. Re
tas ištvermingumo ir darbš
tumo pavyzdys.

Bene geriausiai jį parodo 
reguliariai kas mėnesį pasiro
dantis “Elta-Press” biuletenis, 
kurio kiekvienas numeris turi 
vidutiniškai apie 30 mašinraš
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Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

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

Monsinjoro Vinco Mincevi
čiaus biografijoje raidiškai 
pasitvirtina Bernardo Braz
džionio įkvėpti žodžiai — “My
lėsi Lietuvų iš tolo/ Visa šir
dim, visais jausmais,/ Iš tolo 
meilė neparpuola/ Po balto 
marmuro namais”.

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

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

* Šaldytuvai"
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės
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STEPAS VARANKA
Toronte išeinantis laikraštis 

“Zwiąckowiec” 1983.XII.14 iš
spausdino ilgų Romano Buczeko 
straipsnį “Vilniaus okupacija 1939 
m.” Jis liečia sovietinius rusus, 
lenkus ir lietuvius. Čia atpasako
jamos straipsnio mintys.

Silpnai ginamų Vilnių Rau
donoji armija užėmė 1939. 
IX.19. Lenkų kariuomenė nesi
priešino, nes jos daliniai buvo 
pasitraukę, išskyrus keletu ne
ginkluotų KOP ir I legijonų 
pėstininkų divizijos batalijo- 
nų.

Lenkų įstaigų tarnautojai ir 
miesto vadovybė noriai bend
radarbiavo su karinėmis sovie
tų įstaigomis. Sovietai vis dėl
to nepasitikėjo lenkų pagalba, 
suėmė miesto burmistrų dr. 
Mališevskį, jo padėjėjų K. Gro- 
dzickį, išvežė Rusijon, kur jie
du ir dingo.

Vilnius — Gudijai
Pradžioje sovietai keletu 

artimesnių apskričių prijungė 
prie Gudijos. Kariuomenės šta
bas išleido sovietinį dienraš
tį gudų kalba “Wilenskaja 
Pravda”. Gudijos komunistų 
partijos sekr. W. N. Malin pa
reiškė Maskvos “Tiesoje”, kad 
visi didesnieji miestai turės 
gudiškus laikraščius. Gudijos 
švietimo komisaras, grįžęs iš 
Vilniaus, pareiškė, kad ten su
sipažinęs su liaudies švietimu 
ir kad tam tikslui Gudijoje 
ruošiami mokytojai.

Sovietinė valdžia 1939.IX.19 
— 1939.X.28 stengėsi menkinti 
Vilniaus reikšmę — perkėlė vi
sų eilę įstaigų į Balstogę, bet 
didino karinių dalinių skaičių. 
Pradėjo trūkti butų, nes kiek
vienas rusų karininkas ar val
dininkas gabenosi ir savo šei
mas. Ištuštėjo krautuvės. Pra
džioje rusai graibstė laikro
džius, o paskui — viskų. Prasi
dėjo suėmimai namuose, gat
vėse, net šventovėse.

Provincijoje buvo steigiami 
“liaudies komitetai”, kurie 
vykdė stambesnių ūkių bei 
dvarų nusavinimų. Jie skelbė, 
kad “ponai” į savo dvarus ne
begrįš. Atsitiko kitaip — po 
kelių savaičių, perėmus Vil
niaus kraštų Lietuvai, jie su
grįžo. Vietiniai ūkininkai ne
rodė nė mažiausio protesto.

Staigus pakeitimas
Nežinia kodėl sovietinė val

džia buvo užsimojusi Vilnių 
sugudinti. Toji akcija buvo 
staigiai nutraukta pranešimu, 
kad tarp Sov. Sąjungos ir Lie
tuvos 1939.X. 10 sudaryta su
tartis, kuria Vilnius perduo
damas Lietuvai. Visi pasijuto 
esu užklupti: dar vakar vilnie
čiai buvo vadinami gudais, bu
vo raginami balsuoti už gudų 
kandidatus į valdžios pareiga- 
vietes, o šiandienų tie patys 
vilniečiai jau tapo “lietuviais”.

Sov. Sųjungos užsienio reika
lų min. Molotovas 1939.X.31 pa
reiškė, jog Vilnius Lietuvai 
perduotas ne dėl to, kad jame 
daugumų sudaro lietuviai, bet 
dėl to, kad Vilnius jėga buvo 
lenkų atplėštas nuo Lietuvos. 
Vilnius — istorinė Lietuvos 
sostinė, kurioje telkiasi Lie
tuvos praeitis ir jos ateities 
viltis. Užsienio spaudoje ste
bėtasi, kad tokia milžiniška 
valstybė savanoriškai atidavė 
mažai valstybei didelį miestų.

Deja, gražinimas Lietuvai 
Vilniaus nebuvo savanoriškas, 
nes padarytas Hitleriui spau
džiant. Taip samprotauja mi
nėtasis R. Buczekas.

Lietuvių rankose
Lietuva gavo Vilnių labai 

apiplėštų, bet greitai aprūpi
no visais reikmenimis. Lietu
viai, turėdami didelius organi
zacinius gabumus, greitai at
statė miesto gyvenimų į norma
lias vėžes. Prekių kainos buvo 
paliktos prieškarinės. Blogiau 
buvo su pinigais — įvestas len
kiškos valiutos suvaržymas. 
Smulkesnės sumos buvo kei
čiamos 2.5 zlotų už 1 litų. Lie
tuvos valdžia lenkams iškeitė 
24 milijonus zlotų. Vėliau juo
doje rinkoje litas kainavo net 
20 zl.

Dirbantiesiems tos permai
nos didelės reikšmės neturėjo. 
Atlyginimai buvo gana geri, o 
prekių kainos neaukštos. Ta
čiau nedirbantiems ir atbėgė- 
liams, kurių Vilniuje buvo per 
60.000, gyvenimas nebuvo leng
vas. Lenkiškoji administraci
ja buvo pakeista lietuviška. 
Dvidešimtmetis lenkiško val
dymo žlugo. Valdžia, siekda
ma greito Vilniaus sulietuvi
nimo, paskelbė Vilnių Lietu
vos sostine. Buvo jau pradė

tos kelti į Vilnių centrinės val
džios įstaigos, bet, nespėta. 
Raudonoji armija okupavo 
Lietuvų. Spėta tik atkelti Kau
no universitetų vietoj likvi
duoto Stepono Batoro univer
siteto. Visi lenkų profesoriai 
atsidūrė “gatvėje”. Į univer
sitetų buvo priimami tik tie 
studentai, kurie galėjo įrody
ti lietuvių kalbos mokėjimų.

Universiteto rektoriumi pa
skirtas Mykolas Biržiška, bu
vęs Vilniui Vaduoti Sųjungos 
pirmininkas, Šaulių Sųjungos 
narys, žinomas šovinistas ir 
didelis lenkų tautos priešas. 
Lietuvių valdžia visas lenkų 
mokslines institucijas paver
tė į lietuviškas. Iš mokyklų bu
vo pašalinta lenkų istorija ir 
geografija. Tas potvarkis pri
vertė steigti slaptas lenkiškas 
mokyklas. Taip rašo R. Bucze
kas.

Vilniaus miesto burmistras 
Stašys įsakė atleisti visus 
aukštesnio laipsnio tarnauto
jus. Žemesniems vienerių me
tų laikotarpyje įsakė išmokti 
lietuvių kalbų. Teismų žiny
ba skaudžiai paliesta. Vilniu
je tuo laiku buvo tik vienas 
lietuvis advokatas, kuris tu
rėjo teisę dalyvauti teismuo
se. Lenkai advokatai turėjo 
paskubomis išmokti lietuviš
kai. Iš 10 buvusių Vilniuje no
tarų nė vienas nebuvo leistas 
eiti savo pareigas. Visos len
kų organizacijos turėjo užsida
ryti, o jų turtų perėmė valdžia. 
Kai kurių įstaigų tarnautojai,- 
kaip “Beloviežo giria” ir “Spi
rito monopolis”, turėjo pa
reikšti, kad save laiko lietu
viais ir savo vaikus auklės lie
tuviškai.

Savišalpos organizacijos
Nėra abejonės, lietuviai nu

matė, kad Vilniaus atgavimas 
sudarys jiems ūkinių sunku
mų ir sustiprins lenkiškųjį 
frontų. Jie tikėjo, kad bolše
vikų okupacija palenks lenkus 
lietuvių pusėn, ir jie sutiks 
su tų lenkiškų žemių prijungi
mo prie Lietuvos. Vilniaus 
lenkų patriotizmas paneigė 
tas lietuvių svajones.

Lietuviai griebėsi griežtų 
priemonių kultūriniam lenkų 
veikimui užkirsti kelių. Lie
tuviai bijojo^lilniaus lenkiš
kumo įtakos “Kauno Lietuvai”. 
Be to, norėjo kiek galint sku
biau sulietuvinti tų kraštų atei
ties politikai, kai Vilniaus 
klausimas vėl atsidurs tarp
tautinėje arenoje ir bus spren
džiama, kam jis priklauso — 
Lietuvai ar Lenkijai.

1940 m. žiemų užsimota iš 
Vilniaus išgabenti 40.000 len
kų atbėgėlių į Rokiškio, Žaga
rės, Kybartų ir kitų miestų sto
vyklas. Šis sumanymas nebuvo 
įvykdytas dėl lėšų stokos ir 
Raudonojo kryžiaus įgalioti
nio nuomonių skirtumo. Lietu
vos Raudonojo kryžiaus įstai
ga veikė daugiau politine link
me. Kad išvengtų tarptautinio 
nesusipratimo, Lietuvos Rau
donasis kryžius įsteigė komi
tetų iš 15 asmenų: 5 lietuvių, 
5 lenkų ir 5 žydų. Minimo ko
miteto pareiga buvo tvarkyti 
šalpos reikalus ir šalinti ki
lusius nesusipratimus.

Dar nepradėjus veikti įsteig
tam komitetui, 1940 m. pra
džioje įsisteigė naujas 4 asme
nų komitetas, atstovaujųs len
kams ir žydams, norintiems 
perimti priežiūrų bei skirs
tymų Hooverio teikiamos para
mos atbėgėliams. Šis komite
tas nenorėjo kitų komitetų 
tarpininkavimo šalpos skirs
tyme. Tas sumanymas buvo 
sėkmingas.

Ankstyvesnis , pabėgėliams 
šelpti komitetas buvo advo
kato Ignaco Zagorskio ir dr. 
Marijos Petrusewicz po Vil
niaus užėmimo. Jį dosniai rė
mė JAV ir Anglija.

Kitas karo nukentėjusiems 

šelpti komitetas, žinomas dr. 
Pelczaro vardu, globojo tuos, 
kurie Vilniuje neturėjo teisės 
gyventi. Reikėjo, pagal išleis
tų potvarkį Vilniuje, išgyven
ti 20 metų. Tame komitete bu
vo užsiregistravę 80.000 žmo
nių. Komitetas oficialiai pri
klausė Lietuvos Raudonajam 
kryžiui kaip skyrius. Mėnesi
nis komiteto biudžetas buvo 
300.000 litų.

Labai svarbų vaidmenį at
liko lenkų legaliai sudarytas 
“Komitet Polski”. Jį sudarė 
žinomi lenkų veikėjai. Jam 
pirmininkavo adv. Bronislaw 
Krzyzanowski. (Jo sūnus, Len
kijai žlugus, grįžo į Vilnių, 
veikė lenkų pogrindyje prieš 
lietuvius ir vadinosi “Baltruk”. 
Vokiečių okupacijos metais 
suimtas kreipėsi į lietuvius 
pagalbos). Kiti komiteto na
riai buvo — Aleksander Zwier- 
zynski, prof. dr. Witold Stan
kiewicz, dr. Tadeusz Kiers
nowski, dr. Jerzy Dobrzynski 
ir kiti. Tas komitetas rūpino
si daugiau jaunimo reikalais.

Kunigo Kucharskio draugija
Jėzuitas kun. Kucharskis 

vadovavo organizacijai, kuri 
rūpinosi pabėgėlių valgyklo
mis, teikė globų buvusiems 
kariškiams ir asmenims, kurie 
norėjo pasislėpti “Kauno Lie
tuvoje”. Tai buvo pusiau slap
ta organizacija. Kaune buvo 
įsteigtos panašios organiza
cijos, kurios teikė legalių ir 
nelegalių pagalba lenkų atbė
gėliams.

Po uždarymo lenkų konsu
lato Kaune, tos draugijos pa
reigas neoficialiai perėmė 
Anglijos konsulas Thomas Hil
debrand Preston, formalis
tas ir rusofilas, nelabai pa
lankus lenkams.

Japonijos konsulato pagalba
Nemažų pagalbų lenkų pa

bėgėliams teikė Japonijos kon
sulatas Kaune. Kai užsidarė 
visi keliai lenkams išvykti į 
užsienį, japonai padėjo jiems 
vykti per savo kraštų. Japonų 
konsulatas pradžioje išduoda
vo po 10 vizų į dienų. Ta jų pa
galba pasinaudojo daug kariš
kių ir žydų. Japonai lenkams 
padėcįavo pervežti diplomati
niu keliu paštų.ir raštus.į Šve- 
dijų ir kitus kraštus.

Taip pat daug gero lenkams 
padarė Švedijos attache West
ring, kuris su grupinėm 
“Schwedenreisende” padėda
vo lenkams pasiekti Švedijos 
krantus, o iš ten — kitus kraš
tus.

Pastabos
Po karo lenkai savo atsimi

nimuose apie kitų tautų jiems 
suteikta paramų ir pagalbų 
dažniausiai gražiai ir palan
kiai atsiliepia. Apie Lietuvos 
ir lietuvių jiems suteikta prie
globstį, paramų, šelpimų ir jų 
apgyvendinimų dažniausiai 
rašo su neapykanta, pagieža, 
priekaištais, primena bruta
lumų, nekultūringų elgesį. Net 
dabartinėje Lenkijoje vienas 
buvęs internuotas kariškis pa
rašęs savo atsiminimus iš vie
nos internuotų stovyklos, pa
reiškė, jos buvusios panašios 
į koncentracines nacių stovyk
las.

Lenkijoje išeinantis žurna
las “Suwalsko-Mazurskie Kra- 
jobrazy” 1983.VH.3 paskelbė 
Julian Želinskio (slapyvardis 
“Klin”) straipsnį “Internuoti 
Lietuvoje”. Jame aprašoma 
Kalvarijos stovykla ir jos ko
mendantas majoras Jakštas, 
užkietėjęs aršus šovinistas. 
Atsiminimų autorius negar
bingai pasielgė, iškraipyda
mas faktus. Dėkingi turime bū
ti Lenkijoje leidžiamos “Auš
ros” redaktoriui Eugenijui 
Petruškevičiui, kuris į tų 
straipsnį reagavo savo straips
niu tame pat žurnale paneig
damas jo priekaištus.

Š.m. gegužės 19 
dieną sueina vieneri 
metai, kai staiga mirė 
mūsų mylimas vyras 
ir tėvelis

AfA
JONAS R.

SIMANAVIČIUS
Minint šią liūdną su
kaktį, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Toronto 
Prisikėlimo švento
vėje gegužės 19, šeš
tadienį, 10 v. ryto.

Kviečiame visus dalyvauti bei prisiminti a.a. Joną 
R. Simanavičių savo maldose.

Liūdinti šeima

AfA
JONUI LEVERIUI

mirus,
jo žmoną VALERIJĄ, dukrą GRAŽINĄ su šeima, se
serį ELENĄ Amerikoje, brolius - VYTAUTĄ Toronte, 
ANTANĄ Australijoje ir visus gimines bei artimuosius 
jų liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Adolfas Kanapka
Juozas Kanapka ir šeima

AfA 
MARCELEI ŠVELNYTEI

mirus,
jos liūdinčią seserį DOMĄ ir VLADĄ SIMONAI
ČIUS, taip pat visus gimines nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime -

Adolfas Kanapka
Antanas ir Gražina Stankai 
Bronius ir Marija Rickevičiai 
Vladas ir Lina Rickevičiai 
su šeima

PADĖKA
1984 m. balandžio 14 d. staigiai mirė 

a. a. JONAS VĖTĄ. .
Nuoširdžiai dėkojame gerb. klebonui kun. Aug. Sima

navičiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, už maldas laido
tuvių namuose, šv. Mišias ir apeigas kapinėse. Liekame 
dėkingi karsto nešėjams, giminėms, draugams ir visiems, 
atsilankiusiems laidotuvių namuose bei velionį palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą — kapines.

Dėkojame už šv. Mišių aukas, puikias gėles, pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu. Nuoširdi mūsų padėka sol. L. 
Marcinkutei už gražų giedojimą šv. Mišiose, E. Juknienė 
— už paruoštus pusryčius, mieloms ponions — už skanius 
pyragus.

Liūdinti — Vėtų šeima

PADĖKA
AfA

JUOZUI BALTADUONIUI
mirus

1984 m. kovo 22 dieną, 
nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už paskuti
nį patarnavimą ligoninėje, maldas prie karsto koplyčioje, 
šv. Mišias; sol. V. Verikaičiui — už giedojimą šv. Mišių metu.

Reiškiame padėką visiems atsilankiusiems laidotuvė
se, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje, už
prašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, paskyrusiems 
aukas Romuvai, Lietuviškosios skautybės fondui, Tautos 
fondui ir Vėžio fondui.

Ačiū Jums visiems -
Nuliūdę — žmona Greta,
dukros Rūta ir Irena su šeimomis

Canaliian <U t ftoiorials 11b.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPO RALE - 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 visų menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Kanados konservatorių partijos vadas B. MULRONEY, susitikęs su lietuviais Toronte Nuotr. Rasos Vaidilaitės

Pareigūnai kalbėjo spaudos atstovams
PLB valdybos nariai apie savo darbus bei planus po maratoninio posėdžio Čikagoje

Kitataučių spaudoje pasidairius
Rūsy “Posev”

“Tėviškės žiburiuose” kar
tais pasirodo straipsniai, ku
riuose skundžiamasi dėl Lie
tuvos rusinimo. Vakarų pasau
lio rusai gauna kitokio pobū
džio informacijų.

V. Vokietijos Frankfurte 
leidžiamas mėnesinis žurna
las “Posev” š. m. kovo mėn. lai
doje rašo: “Lietuvoje nėra 
ramu. Beveik visi yra tikintie
ji, daug kur namuose kabo po
piežiaus portretai. Dažnai ant 
namų sienų pasirodo užrašai: 
“Šalin rusų okupantus!”, “Lais
vę Lietuvai!”. Tokius užrašus 
KGB išskuta smėliasrovinė- 
mis mašinomis. Vietiniai Lie
tuvos rusai asimiliuojasi, kal
ba lietuviškai lygiai gerulį 
kaip ir rusiškai, leidžia vai
kus į lietuviškas mokyklas. 
Naujai atvyksta ntiej i rusai 
susiduria su dideliu nedrau
giškumu, mato, kad nėra mėgs
tami, jaučiasi nejaukiai, kar
tais pasielgia impulsyviai ir 
tuo pila daugiau alyvos ant 
ugnies”.

Vakarų pasaulio rusai nu
siskundžia, kad Sovietų Są
jungoje jų kalba yra užteršta 
nevykusiai nukaltais naujais 
žodžiais ir yra pilna daugiau
sia iš anglų kalbos paimtų sve
timybių.

Per rusų kalbą šie naujada
rai ir barbarizmai patenka ir į 
lietuvių kalbą. Vienoje prieš 
keletą metų Lietuvoje išleis
toje apysakoje yra tokie žo
džiai: autsaideris, seksas, lo
velasas, bitas, džemas ir pan. 
(“Arbata 5 valandą ryto”).

Gudų laikraštis
Toronte leidžiamas mėne

sinis gudų laikraštis “Biela- 
ruski Holas”, š. m. kovo mėn. 
laidoje minėdamas Gudijos ne
priklausomybės 66-rių metų 
paskelbimo sukaktį, pirmame 
puslapyje įdėjo šv. Kotrynos 
šventovės Vilniuje nuotrauką, 
po kuria rašoma: “Vilnius. Bu
vusi Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės, Lietuvos-Gudijos 
valstybės, sostinė. Buvusi Lit- 
belo (bendros Lietuvos-Gudi
jos sovietinės respublikos) 
sostinė, buvusi gudų tautinio 
atgimimo carų laikais sostinė 
ir lenkų okupacijos laikais — 
Vakarų Gudijos sostinė”.

Kiekvienoje “B.H.” laidoje 
yra dedamas Gudijos žemėla
pis, kuriame Vilnius yra pri
skiriamas Gudijai.

Lenkų “Kultūra”
Š. m. kovo mėnesio Pary

žiaus lenkų leidžiamo žurna
lo “Kultūra” laidoje yra pa
liesti ir lietuviški reikalai. 
D. Morawski savo korespon
dencijoje iš Romos rašo, kad

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

išėjo italų kalbon išversta B. 
Cywinskio knyga “Tapatybės 
šaknys”. Joje nagrinėjama Kat. 
Bendrijos Vidurio ir Rytų Eu
ropoje istorija. Š. m. sausio 
30 d. Romoje įvyko diskusinis 
vakaras tai knygai aptarti. Ja
me dalyvavo ir pats autorius, 
kuris pripažino, kad lenko Len
kijoje parašyta knyga turės 
specifinius lenkiškos perspek
tyvos požymius.

“Kultūra” rašo: “Tą polono- 
centrizmą, kuris pagal auto
rių yra ‘natūralus ir neišven
giamas’, prikišo jam pirmasis 
prelegentas, rimtas lietuvis 
istorikas kun. Juozas Vaišno
ra (marijonas). Jis ginčijo au
toriais Lietuvos krikšto pro
blemos svarstymo būdą. Lietu
vos krikštas ir aplamai Lietu
vos lenkinimas įvyko lenkams 
misijonieriams tarpininkau
jant. Jo kalboje jautėsi dar 
vis negyjanti lenkų-lietuvių 
antagonizmo žaizda. Šen bei 
ten jis perdėjo skaičius ir iš
ryškino lenkų kaltes, nustum
damas šešėlin lietuvių kaltes, 
ypač pirmojo pasaulinio karo 
metu, ir po jo sekusio dvide
šimties metų laikotarpio. Ta
čiau jis teisingai prikišo Cy-

Laiškas iš Lietuvos
Greit praėjo nešalta, vienoda 

žiema, atrodo ir pavasaris lyg 
staiga balandžio pradžioje įsi
galėjo. Šviesios dienos — įkais
ta prieš saulę virš +20 C, nakti
mis + 5-8 C. Šalnų jau nėra, o bū
davo ilgokai užsitęsia, net gegu
žės pradžioje. Tačiau paukšte
lių dar nedaug, varnėnai gieda 
3 inkilėliuose prie mūsų kiemo, 
gandras atsirado bet nemačiau. 
Žydi žibuoklės, krokai, ruošiasi 
medžiai, šalpusnis pražydo pa
kelėj geltonu žiedeliu.

Šiandien pas mus rekolekci
jos prieš Verbas tris dienas. 
Žmonių lyg ir mažiau — 5 kuni
gams neužteko darbo. Matyt, dir
ba daržuose ir laukuose, nes visi 
skuba, lenktyniauja. Panašiai 
buvo ir kitur — Panevėžy, Ute
noj, gal ir Kaune. Žmonės užimti 
darbais ar neturi didelio noro 
rekolekcijoms. Paprastai už
plūsta Verbose ir Velykose di- 
delios minios, prisimindamos 
Velykų tradicijas.

Sunkiai serga kun. Alfonas 
Lapė, Šančių klebonas, po iš- 
pjovimo auglio gerklėje, maiti
nasi per žarnelę. Pernai vedė 
Utenoj kunigams rekolekcijas ir 
pareiškė, kad jos bus paskuti
nės. Vysk. Krikščiūnas Romual
das — sunkus ligonis, vargsta 
namuose, vaikšto su kėdute.

Šv. Kazimiero jubiliejų Vil
niuje III.3 atšventė visi ganyto
jai kartu be Krikščiūno. Žmonės 
nesutilpo Šv. Petro bažnyčioj ir 
šventoriuj, Mes tą sukaktį minė
sime kitomis progomis vasarą. 
Išėjo gražus medalis, kalendo- 
rėlis ir paveiksliukas. Gaila, 
negaliu Jums nusiųsti.

Sužaliavus gamtai, reikės da
rytis skaidrių iš gamtos ir meno 
paminklų. Mes irgi statysime 4 
metrų akmeninį paminklą su Ge
dimino stulpų pagrindu krikš
čionybės 600 metų jubiliejui pri
siminti. 

winskiui, kad šis vartoja du 
skirtingus saikus Lietuvai ir 
Lenkijai. Pvz. jis kritikuoja 
nenutraukiamus idealizmo ry
šius tarp tikėjimo ir lietuviš
kumo Lietuvos visuomenės gy
venime ir lietuvių dvasiškių 
supolitinimą. Argi tai, kas 
smerktina Lietuvoje, yra gir
tina Lenkijoje?”

Toje pačioje “Kultūra” žur
nalo laidoje yra minima St. 
Lozoraičio mirtis ir parašų 
rinkimas Lietuvoje kunigų — 
Svarinsko ir Tamkevičiaus iš
laisvinimui.

Su klieriku iš Toronto
Lenkų laikraštis “Tygodnik 

Powszechny!’ paliečia lietuviš
kąjį Torontą. M. Lehnert, pasa
kodamas apie savo Romos 
įspūdžius, rašo: “Perėjau per 
aikštę, lydimas torontiškio 
klieriko iš Kanados. Koks jis 
ten amerikietis: lietuvis, tu
rintis giminių Lenkijoje; vie
ni gyvena Lodzėje, o kiti Su
valkuose. Kalbėjomės itališ
kai ir atsisveikindami nuošir
džiai pasijuokėme prisimin
dami bendro poeto-pranašo 
(A. Mickevičiaus, J.B.) žodžius 
apie “naktinius tautiečių po
kalbius”. J.B.

Išleido XIV—XIX a. geografi
nius ir etnografinius Lietuvos 
aprašymus iš sventimšalių kelio
nių po Lietuvę. Išėjo XI tomas 
Tarybinės lietuviškos enciklo
pedijos. Žada tikintiesiems iš
leisti maldaknygę, nes senų lai
dų nebėra. Katalikų kalendo- 
rius-žinynas turi 235 puslapių, 
namaža žinių iš šv. Kazimiero 
gyvenimo. Bet Jūs, manau, skai
tysite ir Rabikauso išleistą Ro
moje knygą apie šv. Kazimierą, 
ar kitų pas mus išėjusių knygų 
autorių.

Mūsų vyskupui Liudui Povilo- 
niui VI.29 sukanka aukso jubi
liejus. Gal išvyks Romon atšvęs
ti, o XII.21 sukaks 15 metų nuo 
konsekravimo vyskupu. Kun. 
Butkus Viktoras, seminarijos 
rektorius, persirgo infarktą, 
peties išsinarinimą, stiprėja 
atostogaudamas.

Kaunas gaus šiais metais 1 ku
nigą, Vilkaviškis — 1. Iš viso jų 
bus 12.

Parašykite įspūdžius Velykų 
švenčių bažnyčioje ir tarp tau
tiečių lietuvių, ar tebėra seni 
papročiai ar suvienodėja visos 
tautos anglų-amerikiečių įtako
je. Sunkiai išsilaiko lietuviai ir 
Paprūsėj, vaikai nešneka tėvų 
kalba, nureligėja; panašiai — 
atisidūrę krašto vidury. Kara
gandoj vokiečių bendruomenė 
išlaiko puikiai savo kalbą ir pa
pročius. Jiems patarnauja lie
tuvis kun. Dumbliauskas, į Du- 
šambės miestą iš Rygos nuvyks
ta kun. V. Barzda keturis kartus 
metuose. Jūsų X. Y.

Red. pastaba. Vėliau gautomis 
žiniomis iš Lietuvos, kun. Alfon
sas Lapė mirė š. m. balandžio 
22 d., palaidotas balandžio 25 d. 
Buvo žymus visuomenės veikė
jas, uolus kunigas, auklėtojas, 
pastaraisiais metais klebona
vęs Šančių parapijoje.

JUOZAS ŠLAJUS

Š. m. balandžio 8 d. Jaunimo 
centro patalpose susirinkę lie
tuvių spaudos atstovai išklausė 
ilgę eilę pranešimų, kuriuose 
buvo išryškinta dabartinės PLB 
valdybos veikla.

PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas pranešė, kad PLB 
veikia 19-je kraštų. Jo užduotis 
— palaikyti su jais ryšius, pla
nuoti suvažiavimus. Š. m. liepos 
mėn. įvyks P. Amerikos kraštų 
valdybų suvažiavimas ir jauni
mo stovykla. Panašus suvažia
vimas įvyko pernai Čikagoje 
PLB seimo išvakarėse. Tenka 
dažnai lankytis Kanadoje. Lie
pos 29 d. prasidės Europos lie
tuvių studijų savaitė. Ten įvyks 
Bendruomenės ir jaunimo sę- 
jungos veikėjų suvažiavimas, 
kuriuo rūpinasi VLB pirm. J. 
Sabas. Š. m. gruodžio 27 d. pra
sidės Australijos lietuvių die
nos Kanberoje. Planuojama 
JAV, Kanados LB ir PLJS kon
ferencija Detroite rudenį.

Sėkmingai vyksta lėšų telki
mo vajus lituanistikos kated
rai Ilinojaus un-te. Š. m. rugsė
jo pradžioje reikės įmokėti 
$100.000. Šiuo metu jieškomas 
profesorius. Dr. T. Remeikiui 
pavesta sudaryti patariamųjų 
komisiją, kuri teiktų savo su
gestijas Ilinojaus universite
tui.

Rimantas Dirvonis, vicepir
mininkas jaunimo ir sporto or
ganizacijų reikalams, talkina 
jaunimo organizacijų bei sporto 
veikloje. Numato sudaryti tam 
reikalui specialų komitetą.

Algimantas Gečys, vicepir
mininkas visuomeniniams rei
kalams ir PLB visuomeninių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
pranešė, kad yra jo sudaryta 5 
asmenų visuomeninių reikalų 
taryba iš Kanadoje ir JAV-se 
gyvenančių asmenų. Vieną narį, 
t.y. šeštą, yra paskyrusi Pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-ga. Pa
grindinis visuomeninių reikalų 
komisijos uždavinys — laisvini
mo veiklos koordinavimas tarp 
įvairių LB kraštų valdybų. Veik
lą esą pradėję keisdamiesi įvai
ria informacija. Tarpininkauja 
informacijos perdavime. Tary
ba paruošia programas Vasario 
16-tos minėjimams. Paruoštą 
informaciją pateikia- angliškai 
kalbančių LB kraštų valdyboms, 
kurios stengiasi, kad ta infor
macija būtų transliuojama. Vie
nas iš svarbiųjų uždavinių yra 
teikti medžiagą bei rūpintis Lie
tuvos diplomatinės tarnybos eg
zistencijos užtikrinimu Austra
lijoj, Anglijoj ir Kanadoj. Sten
giamasi, kad Australijoje būtų 
paskirtas Lietuvos garbės kon
sulas.

Bandoma Jungtinėse Tautose 
iškelti Europos parlamento re
zoliucijos klausimus tiek deko- 
lonizavimo, tiek žmogaus teisių 
komisijose. Ir čia artimai dir
bama su BATUNo organizacija.

Jau įvyko pradiniai pasitari
mai su VLIKo atstovais, siekiant 
mažinti tarporganizacines įtam
pas. Šešiais punktais esą pasi
sekę susitarti. Tikisi ir ateity 
tartis. “Žinoma, — kalbėjo A. Ge
čys, — esame nelaimingi, kad 
kai kuriais specifiniais atvejais 
jau šiomis dienomis susitarimai 
yra laužomi. Bandysime aiškin
tis su VLIKo valdyba. Laužymas 
prasidėjo ne iš VLIKo valdybos, 
bet iš tarybos”.

Gegužės 11 ir 12 d.d. organi
zuojama politinė konferencija — 
politinių studijų dienos. Jas 
organizuoja PLB valdyba, JAV 
LB-nė, Kanados LB-nė ir pasau
lio Lietuvių Jaunimo S-ga. Šia
me darbe taip pat talkina lie
tuvių informacijos centras Niu
jorke. Pagrindinė konferencijos 
mintis — išsiaiškinti galimybes 
Europos parlamento rezoliuci
jas pateikti Jungtinėm Tautom. 
“Turėjau malonią pareigą atsto
vauti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei Romoje šv. Kazimiero 
500 metų mirties paminėjime ... 
Buvo labai naudinga turėti il
gesnius pasikalbėjimus su Sta
siu Lozoraičiu, Lietuvos atsto-

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

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). 

vu prie Vatikano, taip pat —per
duoti pareiškimus ‘Amerikos 
balso’ ir Vatikano radijams”.

Gintaras Grušas, PLJS pirmi
ninkas ir PLB valdybos narys, 
pareiškė, kad šiuo metu jauni
mo sąjunga telkia jaunimo są
rašus įvairiuose kraštuose, sten
giasi įjungti lietuviškon veik- 
lon daugiau jaunimo, bando pa
siekti šeimas kuriantį jaunimą 
25-35 m. amžiaus, ruošiasi įsi
gyti skaitytuvą (kompiuterį) pa
gerinti informacijai, leidžia 
žiniaraštį, telkia spaudos dar
buotojų grupę, rašančią lietuviš
kiems laikraščiams. Politinėje 
srityje dirbama kartu su latviais 
ir estais, ruošiamasi olimpiadai 
Los Angeles mieste. Liepos 21- 
22 d.d. įvyks politinės veiklos 
kursai baltiečių jaunimui. Nu
matyta išleisti Lino Polikaičio 
muzikinė plokštelė. Jo melodi
jos sukurtos pagal B. Brazdžio
nio eilėraščius.

Birutė Jasaitienė, švietimo 
vicepirmininkė ir tautinio auk
lėjimo komisijos pirmininkė, sa
vo pranešime aiškino, jog dabar 
stengiamasi vaikus mokyti ne tik 
skaityti bei rašyti, bet ir pamil
ti lietuviškąją kultūrą. Rūpina
masi Vasario 16 gimnazijos išlai
kymu bei mokinių telkimu. Nu
matyta išleisdinti knygų, skaid
rių, garsinių vaizdajuosčių, įre- 
korduotų dainų, tautinių šokių. 
Tuo siekiama stiprinti priau
gančios kartos tautinę sąmonę. 
Pakviesti atitinkamų sričių spe
cialistai.

Čikagoje įsteigtas Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras. 
Jame dirba Ramunė Račkaus
kienė. Ji telkia švietimo prie
mones, kurios bus prieinamos 
viso pasaulio lietuviams. Iš Ro
žės Jasinskienės-Mainelytės 
gauta $1000 premijai už apysa
kos ar romano parašymą paaug
liams.

Stasys Jokūbauskas, lėšų vice
pirmininkas, kalbėjo bendry
bėmis, įvairius projektus, ku
riems reikės daug lėšų, bet da
bartinės PLB finansinės padė
ties neatskleidė.

Raimundas Kudukis, PLB val
dybos vicepirmininkas ir teisi
nės komisijos pirmininkas, pra
nešė, kad jo komisiją sudaro 5 
advokatai, išskyrus jį patį. Ko
misija turi daug projektų. Pir
mas projektas — surašyti viso 
laisvojo pasaulio lietuvius ad
vokatus. Toks sąrašas būtų nau
dingas ne tiktai advokatams, bet

apmokėtų PLJS-gos sąskaitų 
apie $22.000. PLB valdybai per
davė pelno likutį $30.000. Mece-

venimą, keitimąsi informacija 
ir bendradarbiavimą, jei įma
noma tvarkingai darbą tęsti.

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros taryba š. m. balandžio 15 d. surengė IV premijų įteikimo šventę Detroite. 
Nuotraukoje — laureatai bei jų atstovai ir dalis mecenatų. Iš kairės: kun. prof. A. Rubšys, dail. N. Palubinskienė, 
atstovavusi dail. A. Dargiui, akt. V. Žukauskas, žurnalistas Br. Raila, V. Kutkus, atstovavęs Lietuvių fondui, žur
nalistas Br. Kviklys, kompoz. A. Kučiūnas, kultūros tarybos vicepirm. V. Mariūnas, LB krašto valdybos pirm. dr. 
A. Butkus, kultūros tarybos pirm. I. Bublienė, kultūros tarybos narys J. Stempužis Nuotr. J. Urbono

INTERNATIONAL

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.
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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.

Simple elegance... by Finnish design

ir visiems lietuviams. Veikiama 
su kitomis organizacijomis dėl 
OSI (Office of Special Investi
gation), parūpinama JAV parei
gūnams informacija, nes esame 
įsitikinę, kad senatoriai, kon- 
gresmanai ir kiti pareigūnai 
nežino Įcę ta įstaiga daro. Ko
misijos narys adv. Povilas Žum- 
bakis suorganizavo leidinį, ku
ris buvo įteiktas senatoriams, 
kongreso nariams ir kitiems 
asmeniškai. Tai milžiniškas ir 
gerai atliktas darbas.

Milda Lenkauskienė, PLB val
dybos kultūros vicepirminin
kė ir kultūros komisijos pirmi
ninkė, pranešė, kad kultūros ko- 
misijon įeina Rasa Lukoševičiū- 
tė-Kurienė iš Kanados, dr. To
mas Remeikis, Viktorija Košu- 
baitė-Matranga ir Mindaugas 
Pleškys iš Čikagos, dr. Danguo
lė Tamulionytė, Juozas Ardys ir 
ji pati iš Ohio.

Kanados LB kultūros komisi
jai to krašto Bendruomenės ta
ryba pavedė surengti Kanados 
lietuvių kultūros kongresą. Taip 
pat ir JAV kultūros taryba pla
nuoja rengti kultūros kongresą 
š. m. rugsėjo ar spalio mėnesį 
Čikagoje. Australijos LB yra pa
kvietusi dalyvauti Australijos 
Lietuvių dienose. Jose daly
vaus R. Babicko vadovaujamas 
vyrų oktetas iš Klivlando.

Tautinių šokių ansamblis 
“Grandinėlė” iš Klivlando bu
vo nuvykęs į Romą dalyvauti su 
programa šv. Kazimiero 500 me
tų minėjime. PLB valdyba kank
lininkės Bankaitytės kelionę 
parėmė lėšomis. Yra keliamas 
sumanymas sukataloguoti pa
saulyje turimas kultūrines ver
tybes. Bus bandoma tai atlik
ti, jeigu Lietuvių fondas bus 
pajėgus tuos darbus paremti.

Dr. Antanas Razma, II Pasau
lio lietuvių dienų komiteto pir- 
minikas, pranešė, kad jos praėjo 
labai sėkmingai. Visiem dirbu- 
siem priklauso padėka ir pagar
ba. Ypač didelė padėka radijo ir 
spaudos atstovams už nepapras
tai puikią paramą. Padėkojo 
LB kraštų, apygardų ir apylin
kių valdyboms bei pavieniams 
už taip rūpestingą darbą ir pa
ramą aukomis. -

Per II PL dienas buvo paja
mų — $664.298, išlaidų — $612.- 
210, likutis — $52.087. Ši suma 
dar nėra pelnas; mes dar yra ne- 

natų, aukų rinkėjų ir kitų II PL 
dienų rėmėjų vertingas įnašas 
lieka tolimesnei lietuviškai 
veiklai stiprinti.

Dr. Tomas Remeikis, PLB pir
mininko pavaduotojas ir ad
ministratorius: “Mes bandome 
įvesti PLB į informacijos amžių 
ir pakelti į aukštą intelektua
linį bei mokslinį lygį. Esame 
jau įsigiję skaičiavimo mašinų 
patarnavimus ir artimoje ateity
je bandysime į kompiuterius su
dėti informaciją, liečiančią pa
saulio lietuvius, jų struktūrą, 
adresynus, kurie būtų kompiute
ryje ir prieinami organizaci
joms. Stengiamės paruošti pa
saulio lietuvių žinyną — pagrin
dines informacijas apie organi
zacijas, vadovaujančius asme
nis ir t.t., pasaulio lietuvių var
dyną. Remiame ir organizuoja
me ne tiktai lituanistikos kated
rą, bet ir stengiamės išvystyti 
lietuviško galvojimo įstaigą, 
kuri kompetentingai nuolatos 
rūpintųsi mūsų veikla, mūsų gy
vastingumo problemomis. Tą 
studijų centrą numatome turėti 
Čikagoje. Bandysime organizuo
ti mokslines konferencijas įvai
riomis problemomis mūsų gyvas
tingumui užtikrinti. Tarpe to
kių mokslinių užduočių yra iš
sami vokiečių okupacijos Lie
tuvoje istorinė studija, kurios 
išeivija dar neturi, o ji yra mums 
nepaprastai svarbi. Taip pat 
planuojame suorganizuoti stu
diją apie Lietuvą Brežnevo lai
kais.

Pasibaigus valdybos narių 
pranešimams, V. Zalatorius pa
klausė A. Gečį, kokie specifi
niai nesutarimai iškilo VLIKo 
taryboje dėl Bendruomenės.

A. Gečys: Nesakyčiau, kad tai 
nesutarimai. Mes, kurie posė
džiavome PLB ir VLIKo atstovai, 
susitarėme šešiais punktais, 
pasižadėję gerbti viena kitos 
organizacinius pagrindus. VLI
Ko taryba, jai pirmininkaujant 
dr. Šimaičiui, pasikvietė dr. V. 
Dargį. Jis yra vienas tų, kurie 
bando palaužti LB pagrindus 
ir egzistenciją JAV-se. Tolimes
nis mūsų prašymas VLIKo valdy
bos ir tarybos nariams — kad to
kie reiškiniai nesikartotų. Tuo 
tarpu į mūsų komisijos narius 
ateina spaudimas nutraukti ir 
nieko bendro daugiau neturėti: 
O vis dėlto mes esame už sugy*
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Milicijos papulkininkis Jus
tinas Vasiliauskas “Tiesos” 29 
nr. paskelbė ilgoką pranešimą 
iš teismo salės “Butą vagys nu
bausti”. Pasak jo, Kaune ir Vil
niuje buvo pagausėję vagių įsi
veržimai į butus, pasiekę Jona
vą, Šiaulius ir Klaipėdą. Iš kau
niečių Banėnų šeimos buto buvo 
išnešta beveik 600 rb. vertės 
asmeninio turto. Kaunietei I. 
Minkauskienei bei jos dukros 
šeimai vagys 'padarė 5.000 rb. 
nuostolio. Vilniuje, Žirmūnų 
rajone, per dvi dienas buvo ap
vogti net trys butai. Vilniuje 
buvo sulaikyti niekur nedirban
tys Viačeslavas Bacharevas ir 
Sergejus Učaikinas; pastarasis 
gyvenęs su suklastotu pasu. Tie 
du jauni vyrai jau anksčiau bu
vo bausti už vagystes. Jų grupėn 
įsijungė ir Kauno taksių parke 
dirbęs Rimas Sidabras, abu bu
tų tuštintojus į nusikaltimų vie
tas vežiojęs taksių parko “Vol
ga”, į tolimesnes keliones sa
vaitgaliais — nuosavais “Žigu
liais”. Ši motorizuota trijulė ap
vogė šešiolika butų. Tiesa, pats
R. Sidabras įsilaužimuose neda
lyvaudavo, bet nuveždavo įsilau
žėlius, parveždavo juos su pavog
tu turtu. Atlyginimą jis gauda
vo rubliais arba pavogtais daik
tais.

TEISMAS VILNIUJE
Trijulė buvo teisiama Vil

niaus miesto Lenino rajono liau
dies teisme, kuris V. Bacharevą,
S. Učaikiną ir R. Sidabrą pripa
žino kaltais. Pirmieji du susilau
kė laisvės atėmimo penkeriem 
metam griežto režimo pataisos 
kolonijoje. R. Sidabras gavo dve
jus metus lygtinai. Buvo paten
kinti ir civiliniai jieškiniai — 
apie 16.500 rublių. J. Vasiliaus
kas pasakoja: “Svarbiausi nusi
kaltėlių grupės dalyviai prisipa
žino kalti, o Sidabras tiek per 
parengtinį tardymą, tiek per 
teismą savo kaltę gynė. Jis aiš
kino nežinojęs, kad dalyvauja 
kaip bendrininkas nusikaltime, 
teigė vienąlaik manęs, jog ve
žioja svečius pas jų gausius pa
žįstamus ir draugus, o atsineša- 
mi daiktai, tarp jų — foto ir ra
dijo technika, kailiniai, paltai, 
kęstiumai, netgi kilimai— tai bi
čiulių dovanos .R. Sidabras, 
susilaukęs švelnios bausmės, ne- 
susijusios su laisvės atėmimu, 
buvo nepatenkintas teismo 
sprendimu. Remdamasis savo 
argumentais, jis parašė kasa
cinį skundą aukščiausiajam teis
mui, prašydamas peržiūrėti liau
dies teismo nuosprendį. Pasta
rasis jo bylą vėl grąžino tam pa
čiam Vilniaus miesto Lenino ra
jono liaudies teismui. Šįkart su 
nukentėjusių skundais bei ki
tais liudininkais R. Sidabras 
susilaukė kitokios bausmės — 
laisvės atėmimo ketveriem me
tam bendro režimo pataisos dar
bų kolonijoje.

BAIGMINĖS PASTABOS
J. Vasiliauskas pažeria kele

tą baigminių pastabų. Jis stebi
si, kad. V. Bacharevas ir S. Učai
kinas Vilniuje galėjo apsigyven
ti privačiai Kanklių gatvėje, še
šias naktis praleisti Kauno “Bal
tijos” viešbutyje, keliolika die
nų “ilsėtis” Lampėdžių poilsio

11 DIENŲ
Gegužės 15

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu 

LIETUVOJE 
Rugsėjo 4

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

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

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

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

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

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

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. '

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

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

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

namuose: “Komandiruotam žmo
gui nakvynę svetimam mieste 
neretai susirasti gana keblu, 
o jiems vietų visada būdavo .. 
Stebina jį ir kitas faktas, kad 
atsirasdavo žmonių, kurie be 
jokio įtarimo už mažesnes kai
nas pirkdavo vogtus daiktus. 
Esą vilnietės I. Stulpinienė ir 
E. Geležiūnienė iš nuteistųjų 
įsigijo vogtus kailinius. Nieko 
neįtarė ir kaunietis V. Valentą, 
kai R. Sidabras, jam atvežęs vog*- 
tus kailinius, prašė pasiūti ke
purių. Atsitiktiniai pirkėjai ne- 
sipurtydavo ir auksinių papuo
šalų. Kauno “Trijų mergelių” 
restorahe padavėju dirbantis R. 
Sidabro bičiulis mielai sutiko 
pirkti iš jo auksinius žiedus, už 
kuriuos R. Sidabras prašė 50-60 
rublių pigiau.

SALONAS NAUJAKURIAMS
Vilniuje, Šeškinės mikrora

jone, atidarytas naujakuriams 
aptarnauti salonas, priklausan
tis “Klevo” buitinių patarnavi
mų įmonei. Erdvioje patalpoje 
išdėstyti baldai bei jų komplek
tai primena parodą. Juos gali 
užsisakyti lankytojai. Yra ir 
specialus albumas su gobelenų 
pavyzdžiais. Budintis meistras 
klientų butuose pritvirtina kar
nizus. Pagal klientų paruoštus 
eskizus “Klevo” dirbtuvėse da
romi baldai, -kai kurie kiti ga
miniai.

AUGANTYS ŠIAULIAI
Šiauliai susilauks naujo gy

venamojo Gytarių rajono, ku
ris išaugs Gytarių kaimo laukuo
se. Miesto vadovai jau patvirti
no to rajono detalaus išplanavi
mo projektą, paruoštą šiaulie
čio architekto Jono Barkausko. 
Gytariuose apsigyvens 15.000 
šiauliečių, bus statomi naujo 
tipo vaikų darželiai, iškils dvi 
vidurinės mokyklos, prekybos 
centras, gyvenamieji namai su 
didesniais buitiniais patogu
mais vyresnio amžiaus žmonėms.

“PAVASARIO PUOKŠTĖS”
Vilniuje buvo surengta res

publikinė gėlių paroda “Pava
sario puokštės”, kuriai sutelk
ta apie 300 rūšių bei veislių gė
lių, daug gražiai sukurtų puokš
čių. Parodos aprašyme minimos 
įvairiaspalvės rožės, gvazdikai, 
netoli orchidėjų žydinčios aly
vos. Jas mėnesiu anksčiau išbu
dino Panevėžio daržininkystės 
sovchozo gėlininkystės specia
listai. Didžiosios salės antro
jo aukšto kampelyje lankytojus 
žavėjo puošnioji puansetija, 
lietuviškai vadinama karpažo
le. Orchidėjas augina Kaišiado
rių sodininkystės sovchozas, pa
rodai pateikęs net 14 orchidėjų 
rūšių — rausvų, baltų, gelsvų, 
žalsvų, turinčių skambius pava
dinimus. Orchidėjos auginamos 
dirvožemyje su pušies, ąžuolo 
žievių trupinėliais. Vertinto
jų komisijos pirm. Birutė And- 
riuškevičienė džiaugėsi, kad 
šiemetinės parodos gėlės buvo 
gražesnės už ankstesnių paro
dų. Esą vis daugiau ūkių augi
na gėles. Vien tik Vilniaus šilt
namių kombinatas per metus iš
augina apie aštuonis milijonus 
žiedų. Geriausioms gėlių augin- 
.tojams įteikti parodos prizai 
ir diplomai. V. Kst.

Rugpjūčio 9 
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Hamiltono tautinių šokių sambūrio “Gyvataras" vaikų grupė, pasiruošusi dalyvauti tautinių šokių šventėje 
Klivlande š. m. liepos 1 d. Jai vadovauja Vida Beniušienė, pavaduotojos — Dana Ciparytė ir Rūta Kamaitytė

S HAMILTON
METINIS “AIDO” KONCERTAS 

ir pasilinksminimas įvyko gegu
žės 5 d. Kadangi koncerte dalyva
vo du chorai, ir tai buvo mūsų ko
lonijoj paskutinis šio sezono ren
ginys, tai Jaunimo c. salė buvo pil
na žmonių. Koncertą pradėjo iš 
Klivlando atvykęs jaunų vyrų dai
nos vienetas “Uždainuokim”. Tai 
9 apie 19-23 metų jaunų vyrukų 
grupė, kuriai vadovauja Algis 
Bielskus. Chorelis dar jaunas, 
įsteigtas tik 1981 m., bet jau yra 
koncertavęs Klivlande, artimes
niuose miestuose. Čia jie padai
navo 18 dainų. Jų repertuare buvo 
lietuvių kompozitorių dainos ir 
keletas kitų populiariųjų melo
dijų. Jie atsivežė dar ir kitų savo 
muzikinių talentų — trumpete 
mums pagrojusią Iloną Kuprevi- 
čiūtę, kanklėmis solo — Eleną 
Muliolytę, su choru solo dainas 
atlikusią Rita Balytę ir dailiojo 
žodžio menininkę Viliją Nasvyty
tę, kuri taip pat buvo ir jų progra
mos pranešinėtoja. Choras atvyko 
gerai pasiruošęs ir susidainavęs. 
Jaunų vyrų dainavimas buvo skam
bus ir ritmingas. Savo programą 
jie atliko su dideliu pasitikėji
mu ir užtikrintai. Tai patvirtino 
ir vakaro publika savo gausiais 
plojimais dar iškvietusi ir pakar
tojimui.

Mūsų “Aidas” taip pat padaina
vo gražiai nuskambėjusių dainų. 
Jų reperįuare buvo lietuvių kom
pozitorių ir kitų sukurtos dainos. 
Savo keturioliktajame metiniame 
koncerte “Aidas” turėjo 16 daini
ninkių. Nors ir sumažėjęs choras, 
bet savo veikla dar yra labai gy
vas. Ir šiemet “Aidas” dalyvavo 
Hamiltono Vasario 16 minėjime, 
turėjo išvyką į Rodney, atliko me
ninę programą Otavoje surengta
me šv. Kazimiero minėjime ir da
bar ruošiasi vykti j Klivlandą. 
Chorui vadovauja jauna muzikė 
D. Deksnytė-Povvell.

Šiam koncertui dviejų meninių 
vienetų derinys buvo labai vykęs 
ir publikos gerai įvertintas.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS 
pirm. Bernardas Mačys savo gi
minių ir bičiulių tarpe gegužės 6 
d. atšventė savo 50-tąjį gimtadienį.

GEGUŽINĖS PAMALDOS kas 
vakarą laikomos AV šventovėje, 
išskyrus šeštadienį ir sekmadie
nį (laikomos tuoj po Mišių). Va
karais 7 v. susirenka žmonės tra
diciniam lietuvių Marijos litani
jos giedojimui.

VISUOTINIS AV PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS buvo sukviestas 
gegužės 6 d. Parapijiečiai sekma
dienį tuoj po Sumos kleb. kun. J. 
Liaubos buvo paprašyti į Jaunimo 
c. salę, kur klebonas padarė pa
rapijos reikalais platų praneši
mą. Apie finansinę parapijos 
būklę pranešimą padarė par. ko
miteto ižd. Alf. Juozapavičius. 
Turėjo būti perrenkama demokra
tiniu būdu dvejiem metam išrink
ta parapijos taryba, bet, klebo
no paprašyti, visi tarybos nariai 
sutiko ir toliau pasilikti tarybo
je. Salėje buvo iškabintas ir archit. 
A. Kulpavičiaus paruoštas projek
tas planuojamos šventovės naujo 
įėjimo ir laiptų. Čia taip pat bu
vo padėkota ir ilgamečiam par. 
iždininkui Alf. Juozapavičiui už 
visą jo darbą. Alf. B. Juozapavi- 
čiai išsikelia gyventi į Torontą.

DLK ALGIRDO ŠAULIU KUOPA 
birželio 24, sekmadienį, už Ka- 
ledonijos medžiotojų-žūklauto- 
jų stovyklavietėje ruošia tradi
cinę vasaros gegužinę su įvairia 
programa. Gegužinės pradžia 
— 12 v.

IŠ LIETUVOS atvykę giminės 
vieši p a s V. Ikasalą ir J. Ado- 
mauskus.

SUNKIAI SERGA Jeronimas 
Valaitis, dr. O. Valaitienės vyras.

“SAKAS PARCEL SERVICE”, 
siuntinių persiuntimo įstaiga, pa
skelbė, kad nuo liepos 15 d. bus 
sulaikytas siuntinių siuntimas į 
Lietuvą.

DALIJA IR ROBERTAS TAN
NER susilaukė pirmgimės duk
relės, kuri pakrikštyta Jurgitos 

vardu. Jaunieji tėvai ir seneliais 
tapę E. J. Steibliai džiaugiasi sa
vo mažąja dukraite. K. M.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTO
JŲ klubo Giedraitis narių meti
nis susirinkimas įvyks birželio 3, 
sekmadienį, savos šaudyklos pa
talpose (už Kaledonijos). Bus ren
kama nauja valdyba. Kviečiami vi
si nariai. Pradžia — 14 v. Valdyba

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
aukojo, mirus a.a. Skripkienei So
fijai, jos dukros: Antanina Asme- 
navičienė ir Liucija Skripkutė 
po $100, J. Bersėnas $20.
Delhi-Tillsonburg, Ont.

DABARTINĘ KLB DELHI APY
LINKĖS VALDYBĄ sudaro: pirm. 
Jonas Lukšys (R.R.6, Tillsonburg, 
Ont. N4G 4G9. Tel. 842-2792), vice- 
pirm. Stasys Beržinis, ižd. Vincas 
Galeckas, sekr. Alfonsas Rudokas.

VASARIO 16 ŠVENTĖS proga 
apylinkės gyventojai gausiai au
kojo KLB-nei. Surinkta $832. Au
kojo $60: Janulis P.; $40: Čeika B., 
Lapenas A., Lapienis P. Rudokas 
A.; $35: Lukšys J.; $30: Augaitis P.: 
$25: Stonkus B.; $20: Bartulienė 
D., Beržinis S., Budreika A , Čiu- 
prinskas V., Galeckas V., Gurklys 
F., Ivanauskas A., Klemka V., Lu
košius K., Miceika V., Ratavičius 
K.. Šiurna D. ir Ona. Stankaitie- 
nė M., Vindašius V.; $15: Gudins- 
kas B., Jauneika J., Vitas J.; $10: 
Aleliūnas A., Augustine A., Jurė
nas J., kun. Kemėšis L., Mačiulis 
J., Mickevičienė M., Norkus M., 
Pekarskienė P., Povilaitis B., Ra- 
sokienė E., Rudokienė M., Steig- 
vilas A., Tarvydavičius J., Vierai- 
tis Juozas, Vytas V., Zadurskis V., 
Vindašienė E.; $5: Augustine S., 
Kairys A., Obelienius Z., Ožolas 
P., Rimkus E.; $2: Žiogas D. Yra 
keletas tautiečių dar neaukoju
sių. Kurie jaučiatės neužtektinai 
paaukoję, prisiminkite Liet. Bend
ruomenę.

VII TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
įvyks š.m. liepos 1 d. Klivlande. 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
grupės ir chorai ruošiasi tos šven
tės renginiuose gausiai dalyvau
ti. Padėkime mūsų šokančiam ir 
dainuojančiam jaunimui nuvykti 
į Klivlandą. Aukas prašome įteik
ti apylinkės valdybos nariams.

Apyl. valdyba
MOTINOS DIENA. Minėjimą 

surengė KLK moterų draugijos 
Delhi skyrius, jungdamas jį su li
teratūrine popiete. Žodį tarti mo
tinos garbei buvo pakviestas KLB 
Delhi apylinkės valdybos pirm. 
J. Lukšys. Paskaitą apie V. Krėvę- 
Mickevičių skaitė dr. G. Bijūnienė 
iš Toronto. Išsamioje paskaitoje 
ji išryškino žymųjį lietuvių rašy
toją. Vietinė visuomenė yra jai 
dėkinga už atvykimą bei paskaitą.

Dalyvė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLl\n
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 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 6% nekiln. turto pask............ 1172%
santaupas........................  772% asmenines paskolas  1272%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas...................... 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m...........103A% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m...........11 % drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo...........97<% dydį iki $2.000. *
90 dienų indėlius............  972% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

Edmonton, Alberta
ĮKURTUVĖS. Balandžio 30 d. 

per 40 Vinco ir Hannas Kaspe- 
ravičių-K a s p e r draugų bei 
artimųjų suvažiavo į jų gražius 
neseniai įsigytus namus. Tai buvo 
staigi, netikėta “invazija”. Gau
sūs dalyviai atvyko ne tik su val
giais bei gėrimais, bet ir su papil
domais stalais bei kėdėmis. Susi
rinkusių tikslas buvo ne vien tik 
pasveikinti Vincą su Hanna bei 
jų šeimą naujuose namuose, bet 
ir pagerbti bei padėkoti jiems už 
nuveiktus darbus mūsų lietuvių 
kolonijai. Darbžčioji Hanna, nors 
ir mažai mokėdama lietuvių kal
bą, jau daugiau kaip 5 metai yra 
Lietuvių namų bei Bendruomenės 
iždininkė, nuolatinė įvairių pa
rengimų virtuvės vedėja. Vincas, 
eilę metų buvęs Lietuvių namų 
valdybos nariu, daugiausia ūkve
džio pareigose, yra kruopštus ir 
dabar Lietuvių namų bei jų aplin
kos tvarkytojas. (Apie Vincą ir 
Hanną Kasperavičius buvo rašyta 
1972 m. “TZ” 16 nr., kaip jie, arti 
miesto centro, pastatė 4 aukštų, 
22 butų bloką, kurį dabar tvarko). 
Darbščiuosius Vincą ir Hanną vi
sų dalyvių vardu sveikino ir bend
rą dovaną įteikė pirm. A. Duda- 
ravičius, o kiti sugiedojo “Ilgiau
sių metų”. Abu šeimininkai gra
žiai dėkojo visiems dalyviams 
bei staigmenos organizatoriams 
už atsilankymą, sveikinimus, gė
les bei dovaną.

LIGONIAI. J. Kynas po sėkmin
gos operacijos sveiksta Charles 
Camsell ligoninėje. A. Zubienė 
gydosi Glenrose ligoninėje. J. Gar- 
binčius patalpintas tyrimams į 
Royal Alexandra ligoninę.

ADOMAS IR FILOMENA KAN
TAUTAI žiemoja White Rock, BC, 
bet kiekvieną pavasarį grįžta į sa
vo namus Edmontone. Šį pavasa
rį, grįžę balandžio pabaigoje, ge
gužės 4 d. išskrido 5 savaitėm į 
Europą. Žada aplankyti Vokieti
ją bei Austriją, taip pat pakeliau
ti po Balkanų kraštus — Jugosla
viją, Graikiją, Bulgariją ir kitur.

PIRMIEJI PAVASARIO ŠOKIAI 
ruošiami Lietuvių namuose š.m. 
gegužės 19 d. Pobūvio metu bus 
pranešimas ir apie rengiamą va
saros metu tautinių grupių festi
valį (Heritage Days), kur numato
mas ir lietuvių skyrius. Kviečia
mi visi dalyvauti. (Nukelta į 9psl.)

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, . Ont L9C 2M3

JA Valstybės
Lituanistinio švietimo priemo

nių telkimo centrą yra įsteigusi 
PLB valdybos švietimo komisija. 
Ji prašo visus laisvojo pasaulio 
mokytojus, švietimo darbuoto
jus, jaunimo vadovus ir tėvus 
atsiųsti po vieną pavyzdį jų pa
ruoštų lituanistinio švietimo 
priemonių. Laukiama vadovė
lių, pratimų, skaidrių, kryžia
žodžių, mįslių, galvosūkių, vai
dinimėlių bei kitos panašios me
džiagos. Jos laukiama šiuo adre
su: Ramunė Račkauskienė, PLB 
švietimo priemonių centras, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636, USA. Prie siun
čiamos medžiagos reikia pridė
ti siuntėjo pavardę ir vardą, 
adresą, nurodyti kurio amžiaus 
vaikui ji skiriama, ar reikės tą 
medžiagą grąžinti. Centras visą 
gautą medžiagą surūšiuos, su
kataloguos, padaugins, kad ją 
vėliau galėtų gauti visos lais
vojo pasaulio lituanistinio švie
timo organizacijos.

Vienuoliktasis lituanistikos se
minaras šiemet rengiamas rug
pjūčio 5-19 d.d. netoli Akrono 
miesto, Ohio valstijoje. Rengėjų 
komisijai vadovauja Mindaugas 
Pleškys. Lietuvių kalbos progra
ma jau paruošta. Gramatikos pa
grindus sutiko dėstyti Mykolas 
Drunga, juos papildydamas kal
bos logika. Apie lietuvių kalbos 
kultūrą kalbės kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, apie lietuvių kalbos 
kirčius — prof. dr. Antanas Kli
mas, pravesdamas tarimo praty
bas. Informacijas teikia PLJS 
ryšių centras, 5620 So. Clare
mont, Chicago, IL 60636, USA. 
Ant jam adresuoto voko reikia 
pridėti pastabą: “Lituanistikos 
seminarui”.

Iš “Amerikos balso” radijo tar
nybos pasitraukė inž. Povilas 
Labanauskas, sulaukęs deiman
tinės amžiaus sukakties. Lietu
viškų laidų skyriun jis įsijungė 
1951 m. Mokėdamas daug kalbų, 
po kelerių metų buvo paskirtas 
P. Amerikos skyriaus programų 
vadovu. Iš nepriklausomybės 
laikų P. Labanauskas lietuviams 
yra labiausiai žihomas kaip 
vienintelio Lietuvos karo laivo 
“Prezidentas Smetona” kapito
nas. Lietuvai netekus nepriklau
somybės, pasitraukė į Vakarus. 
Čia.jam teko būti. Pęrtugalijo- 
je, Brazilijoje, kol pagaliau 1941 
m. vasarą atvyko į JAV. Norėjo 
įsijungti į JAV karo laivyną, bet 
užsieniečiai nebuvo priimami. 
P. Labanauskas 1944 m. vasario 
19 d. baigė Kalifornijos tech
nologijos institutą, gaudamas 
elektronikos inžinieriaus dip
lomą.

Argentina
Šv. Kazimiero 500 mirties me

tų sukaktį Buenos Aires lietu
viai paminėjo kovo 25 d., jį pra
dėdami pamaldomis Aušros 
Vartų parapijos šventovėje. Mi
šias atnašavo ir šiai progai skir
tą pamokslą sakė kun. A. Steig- 
vilas, MIC. Giedojo Šv. Cecili
jos choras, diriguojamas A. Mi- 
kučionio. Akademinei minėjimo 
daliai buvo persikelta parapi
jos salėn. Zeferinas Juknevi
čius pirmiausia perskaitė iš Ro
mos gautą laišką apie Vatikane 
įvykusias sukaktuvines iškil
mes Sv. Petro bazilikoje, kuri 
buvo užpildyta 10.000 maldinin
kų, o jų eilėse buvo apie 1.000 
lietuvių, suvažiavusių iš laisvo
jo pasaulio. Po šio įvado Z. Juk
nevičius skaitė paskaitą apie šv. 
Kazimierą, vienintelį Lietuvos 
šventąjį, pateikdamas istorinių 
duomenų. Meninę programą at
liko pianistė Adriana Rastaus- 
kaitė, solistai Zuzana Vanagai- 
tė-Lopez ir Antanas Slančiaus- 
kas. Jaunimas rodė šv. Kazimie
rui skirtas skaidres su magneto
fono juoston įrašytais paaiški
nimais. Tekstas buvo gautas iš 
dr. V. Dambravos Venezueloje. 
Minėjimo aprašyme nusiskun
džiama, kad dalyvių tesusilauk
ta nepilno šimto.

Australija
A. a. Vladas Daudaras, Aust- 

ralijos lietuvių fizinio auklėji
mo sąjungos pirmininkas, ištik
tas širdies smūgio, mirė kovo 5 
d. Synėjuje, sulaukęs 62 metų 
amžiaus. Velionis buvo šiaulie
tis krepšininkas, Kaune įjung
tas į JSO klubo rinktinę, su ja 
lankęsis ir užsienyje. Atvykęs 
Australijon, Sydnėjuje trenira
vo lietuvius krepšininkus. Su 
kitais krepšinio entuziastais 
ten įsteigė vietinį sporto klu
bą “Kovas”, o 1954 m. — Austra
lijos lietuvių fizinio auklėji
mo sąjungą, tapo pirmuoju jos 
pirmininku ir į šias pareigas 
grįžo dar keturis kartus. Po ge
dulinių pamaldų kovo 10 d. pa
laidotas Sydnėjaus kapinių lie
tuvių skyriuje, ten palydėtas 
uniformuotų sportininkų ir ki
tų lietuvių. Kapuose su velio
niu atsisveikino ALB krašto vai

dybos pirm. V. Bukevičius, nau
jasis ALFAS pirm. J. Dambraus
kas, ALB Sydnėjaus apylinkės 
pirm. dr. A. Mauragis, sporto 
klubo “Kovas” pirm. J. Karpavi
čius, bičiulių vardu — A. Lau
kaitis.

Brisbanės Lietuvių namai, įsi
gyti prieš 12 metų, buvo perduo
ti pieninės bendrovei. Mat jie 
buvo beveik viduryje jos nuo
savybės. Bendrovė norėjo tuos 
namus nupirkti iš lietuvių, bet 
jai buvo pasiūlyta lietuviams 
parūpinti kitus panašius namus. 
Nauji namai buvo surasti kitoje 
lietuviams patogioje vietoje: 
netoli šventovės, dviejų sekma
dieniais atvirų krautuvėlių, au
tobuso sustojimo stotelės. Jie 
nėra nauji, bet didesni už se
nuosius Lietuvių namus. Bend
rovė juos sutiko pertvarkyti ir 
pritaikyti lietuvių reikalams. 
Atsisveikinimas su senaisiais 
Lietuvių namais įvyko balan
džio 1 d. Dabar nekantriai lau
kiama persikėlimo į naujuosius 
Lietuvių namus.
Britanija

Lietuvių Namus Londone tvar
ko akcinė Lietuvių Namų Bend
rovė (LNB). Jos XXXIII-sis meti
nis narių suvažiavimas įvyko 
kovo 31 — balandžio 1 d.d. Lie
tuvių namuose. Pagrindinį pra
nešimą padarė LNB centro val
dybos pirm. K. Tamošiūnas. Di
džiausią problemą sudaro pa
grindinis Lietuvių namų remon
tas, kurį buvo pasiūlyta pada
linti į tris dalis. Pirmoji dalis, 
apimanti stogą, vandentiekio 
vamzdžius, drėgmės pašalinimą, 
išorinių sienų perdažymą, kai
nuotų apie 66.000 svarų. Antro
ji dalis būtų susieta su prieš
gaisriniais įrenginiais, laip
tais, koridoriais, prausyklomis, 
nuomojamais kambariais. Ji pa
reikalautų 21.000 svarų. Pigiau
sia yra trečioji 7.000 svarų re
monto dalis, susieta su baro per
kėlimu. Visas remontas dabar
tinėmis kainomis pareikalautų 
94.000 svarų, bet gali pasiekti 
120.000 svarų, nes jam pilnai 
įgyvendinti reikės ketverių me
tų. Diskusijose buvo nutarta pra
dėti tik pirmąją remonto dalį. 
LNB centro valdybon išrinkti du 
jauni nariai. Dabar ją sudaro: 
pirm. V. Dargis, vicepirm. J. Al
kis, sekr. A. Vilčinskas, finan
sų'Vadovas Š. Nenortas, Lietu * 
vių sodybos — B. Butrimas, na
riai —. E. Šova ir K. Tamošiū
nas.
Vokietija

Berniukai Vasario 16 gimna
zijoje susilauks naujo bendra
bučio. Su provizoriniais staty
bos planais VLB valdybos ir ku- 
ratorijos narius kovo 31 d. gim
nazijos skaitykloje supažindino 
architektas prof. Beckas. Nauja
sis pastatas, kaip ir mergaičių 
bendrabučio, bus trijų augštų. 
Jo bendras plotas — 7.000 kubi
nių metrų. Bendrabutyje bus 
įrengti du butai jo vedėjui ir 
pavaduotojui, kitiems bendra
bučio gyventojams — 30 kam
barių su 50 lovų (20 kambarių 
turės po dvi lovas, 10 — po vie
ną). Kiekvienam kambariui ar 
dviem kambariam yra numaty
tos atskiros prausyklos su du
šais arba voniomis. Į naująjį 
bendrabučio pastatą taipgi bus 
įjungti laisvalaikio kambariai 
berniukams ir mergaitėms, skal
bykla su skalbinių džiovinimo 
įrenginiais, mokinių dirbtuvė
lės, įvairios ūkinės patalpos. 
Statybai 3,5 bilijono DM pasky
rė federacinė V. Vokietijos ir 
Hesseno krašto vyriausybės. Ma
noma, kad statybą bus galima 
pradėti dar šiais metais. Nau
jajam pastatui vieta numatyta 
Romuvos parke, šalia mergai
čių bendrabučio. Architektas 
prof. Beckas susipažino su lie
tuvių pageidavimais. Jis buvo 
paprašytas taip planuoti gyve
namuosius kambarius, kad juose 
būtų galima apgyvendinti ir 
dalį mergaičių, jeigu padidė
tų jų skaičius, nepažeidžiant 
auklėjimo principų.

Metinis VLB Bremeno apylin-
kės narių susirinkimas buvo su
šauktas vasario 5 d. 1983 m. veik
lą apžvelgė valdybos pirm. B. 
Skruodys, pabrėždamas, kad su 
kun. V. Šarka buvo surengti du 
minėjimai. Ižd. F. Šlenteris pra
nešė, kad pajamų buvo turėta 
182 DM, išlaidų — 128 DM, ta
čiau ižde tebėra 408,60 DM. Da
bartinė apylinkės valdyba — 
pirm. B. Skruodys, sekr. Dana 
Kniupling ir ižd. F. Šlenteris 
— buvo paprašyta ir sutiko par
eigas eiti dar vienerius metus. 
Vyravo pesimistinės nuotaikos, 
nes mirštantys veikėjai oficia
lių narių skaičių sumažino iki 
keturių. Buvo netgi galvota apie 
apylinkės likvidavimą, nors Bre
mene yra daug lietuvių. Reika
lai pagerėjo Vasario 16 minė
jime, kad VLB Bremeno apy- 
linkėn įstojo 18 naujų narių.



AfA 
JONUI LEVERIUI

mirus,

jo žmoną VALYTĘ, dukrą GRAŽINĄ su šeima, brolius 
— VITĄ Toronte, ANTANĄ Australijoje, sesutę ELENĄ 
Amerikoje su šeimomis ir visus gimines bei artimuosius 
Campbell’s Bay, Que., giliai užjaučiame ir kartu liūdime 

jų skausmo valandose -

J. P. Ivanauskai J. M. Pargauskai
S. O. Kiršinai

PADĖKA
MYLIMAI MAMAI

a. a. ONAI JONAITIENEI- 
TUGAUDIENEI

sergant ir mirus, susilaukėme 
daug moralinės paramos ir užuojautos.

Nuoširdžiai dėkojame: gerb. klebonui kun. Jonui Staškui 
už ligonės lankymą, ligonių sakramento suteikimą mirties 
dieną, Rožinio maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias lai
dotuvių dieną ir apeigas kapinėse; dr. L. Lekfiickienei už 
kruopščią priežiūrą ir gydymą bei pilnus krikščioniškos mei
lės suraminimus; visiems, aplankiusiems velionę laidotuvių 
namuose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą - kapines.

Dėkojame už jautrius atsisveikinimo žodžius laidotuvių 
namuose: Anapilio korp. pirm. A. Rinkūnui, KLK moterų dr- 
jos centro valdybos pirm. dr. O. Gustainienei, KLK moterų dr- 
jos Lietuvos kankinių parapijos skyriaus pirm. G. Trinkienei, 
KLK kultūros dr-jos atstovei R. Jonaitienei, Anapilio moterų 
būrelio pirm. R. Celejewskai, Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos pirm. J. Andruliui. Dėkojame Anapilio sodybos kor
poracijai už velionės įamžinimą garbės lentoje.

Ypač nuoširdus ačiū karsto nešėjams, KLK moterų dr-jos 
Lietuvos kankinių parapijos skyriaus narėms už garbės sar
gybą su spindinčiomis žvakėmis šventovėje. Dėkojame 
draugams ir giminėms, atvažiavusiems į laidotuves; atsiun- 
tusiems gėles ir pareiškusiems užuojautas raštu bei žodžiu. 
Dėkojame už aukas jos taip pamėgtiems “Tėviškės žibu
riams”, Jonui Andruliui už išsamų nekrologą, mieloms drau
gėms už rūpestį ir pyragus laidotuvių pusryčiams.

Dėkingi: duktė Sigita Aušrotienė, žentas Vytautas, 
dukraitės Aldona ir Bernadeta su šeimomis

Jau pasirodė estradinės muzikos 
solistės Violetos Rakauskaitės plokštelė 

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

(arba JAV $12.50) 
PLOKŠTELĘ UŽSISAKYTI:

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

Prašau atsiųsti man....................plokštelę/les šiuo adresu:
■ ■••■•■■•••••■■•■a.......................................................................................... * ............

Pridedu..........................čekį
(čekį rašyti P. Jasiukonio vardu)
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Prancūzai nepasiduoda bauginimams

Bilietai gaunami:

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.

KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, 
Ohio 44119, USA.
“Patria”, 794 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, USA. 
Tel. (216) 531-6720.

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

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

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

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

Kalgaryje Velykų senelė (V. GRIGIENĖ) dalina vaikams dovanas. Viduryje — kun. dr. V. SKILANDŽIŪNAS iš 
Otavos, aplankęs Kalgario lietuvius ir laikęs jiems pamaldas Nuotr. E. Krausienės

Ir eisim Lietuvos keliu
A.a. inž. Petro Lėlio gyvenimas ir veikla

J. VARČIUS

Š. m. balandžio 15 d. Šv. Juo
zapo ligoninėje mirė visuome
nininkas ir spaudos darbuoto
jas inž. Petras Lelis, sulaukęs 
80 metų amžiaus. Daugumas to
rontiškių sužinojo apie jo mir
tį iš “TŽ” jau po laidotuvių. Pa
laidotas balandžio 18 d. Mount 
Hope kapinėse, palydėtas nedi
delio. būrelio giminių ir pažįs
tamų, prie savo žmonos, miru
sios prieš 30 metų. Liko čia tik 
iškilus, jo suprojektuotas ir pa
statytas paminklas, liudijantis 
dviejų lietuvių poilsio vietą ne
lietuviškų kapinių aplinkoje.

Biografinės žinios
Petras Lelis gimė 1904 m. va

sario 18 d. Skaisgirių km., Pu
šaloto vis., Panevėžio aps. Jo 
tėvai Ignas Lelis ir Anelė Sta
siūnaitė buvo ūkininkai, kurie 
užaugino ir išmokslino 11 vaikų. 
Velionies tėvas buvo apsišvie
tęs žmogus, kaimo advokatas, vi
siems rašęs prašymus ir laiškus, 
davęs patarimus bylų reikaluo
se. Tėvas pirkdavo daug lietu
viškų knygų ir buvo užsiprenu
meravęs keletą lietuviškų laik
raščių. • '■ • <■ <

Velionis Petras lietuviškai 
skaityti ir rašyti išmoko 1910 
m. jo tėvo įsteigtoje kaimo “da
raktoriaus” mokykloje, kurią 
lankė 20-30 ūkininkų vaikų. Kai 
1912 m. ši mokykla buvo uždary
ta, Petras pradėjo lankyti val
dinę Spirakių mokyklą, kurioje 
visi dalykai buvo dėstomi rusų 
kalba. Sekančiais metais buvo 
įsteigta Skaisgirių kaime mo
kykla, kurią Petrukas pradėjo 
lankyti nuo II skyriaus. Tų lai
kų pradžios mokyklose buvo mo
koma tik rusiškai, mokiniai tu
rėjo išmokti atmintinai daug 
rusiškų eilėraščių, žinoti rusų 
istoriją ir geografiją, o apie Lie
tuvą ir jos istorinius įvykius su
žinojo tik iš lietuvio mokytojo 
pripuolamų, neoficialių pasa
kojimų.

Tokioje aplinkoje augo ir 
brendo velionis Petras iki I D. 
karo. Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, 1915 m. rudenį jis pradė
jo mokytis Panevėžio “Saulės” 
gimnazijoje. Čia baigęs 6 kla
ses 1921 m., mokėsi Dotnuvos že
mės ūkio technikume, kurį bai
gė 1924 m., įsigijęs kultūrtech- 
niko specialybę. Dirbo žemės 
ūkio ministerijos žinyboje, vyk
dė pelkių nusausinimo ir melio
racijos darbus. Vasaros metu 
dirbo kaimuose, o žiemą — Kau
ne ir vakarais studijavo Lietu
vos universiteto technikos fa
kultete. Susitaupęs pinigų, 1928 
m. išvyko į Prancūziją, studija
vo Paryžiuje, o vėliau Caen uni
versitete, kurį baigė 1930 m. sta
tybos inžinieriaus diplomu.

Nuo 1930 iki 1944 m. tarnavo 
Lietuvos vidaus reikalų minis
terijos žinyboje kaip inžinie
rius Mažeikiuose, Raseiniuose, 
Tauragėje ir Panevėžyje. Dirb
damas Mažeikiuose susipažino 
su Genovaite Rupeikaite, ir 1932 
m. jų santuoką palaimino kan. 
J. Tumas-Vaižgantas Vytauto D. 
šventovėje Kaune. Kaip apskri
ties inžinierius projektavo ir 
vykdė tiltų, kelių, įmonių, pra
džios mokyklų ir kitų savivaldy-’ 
bės pastatų statybą.

Artėjant frontui, 1944 m. va
sarą P. Lelis su savo žmona ir 
dviem mažamečiais vaikais išvy
ko į Vokietiją. Pasibaigus ka
rui, apsigyveno Hanau stovyk
loje, kur pergyveno trejų metų 
lūkesčio, vilties ir kartaus ap
sivylimo dienas vokiečių karei
vinėse. Gyvendamas stovykloje, 
Dormstadto aukštojoje techni
kos mokykloje gilino studijas 
architektūros srityje.

A. a. inž. PETRAS LELIS

1948 m. velionis atvyko į Ka
nadą pagal darbo sutartį kaip 
eilinis darbininkas. Dirbo Sud- 
burio rajone elektros įrengimų 
statyboje. Atlikęs,,sutartį ir iš
sikvietęs šeimą, apsigyveno To
ronte ir čia dirbo savo specia
lybėje įvairių inžinierių konsul
tantų įstaigose. 1954 m. netikė
tai mirė jo žmona, palikusi dar 
globos reikalingus vaikus: duk
relę Laimą ir sūnų Joną. Nuo 
1954 iki 1969 m., iš viso 15 me
tų, P. Lelis dirbo Ontario pro
vincijos kelių valdybos tiltų sky
riuje ir, sulaukęs 65 metų am
žiaus, 1969 m. kovo 1 d. išėjo į 
pensiją, tuo užbaigdamas 45 me
tų savo technikinio darbo kar
jerą.

Visuomeninė veikla
P. Lelis savo išleistoje 1973 m. 

atsiminimų knygoje “Lietuvos 
keliu” rašo, kad savo gyvenime 
ir veikloje stengėsi laikytis Mai
ronio eilėraščių žodžių: “... ir 
eisime Lietuvos keliu”. Tai reiš
kia, kad jis savo sugebėjimus bei 
darbus skyrė Lietuvos kultūrai 
bei gerovei kelti, žingsniavo su 
planais Lietuvos vieškeliais ir 
laukais, kai ji, lietuvių ranko
mis tvarkoma, įsirikiuotų į kul
tūringiausių bei civilizuotų Va
karų Europos valstybių eiles.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
velionis nedalyvavo organiza
cijų veikloje. Besimokydamas 
Panevėžio gimnazijoje, tik ste
bėjo ateitininkų ir aušrininkų 
kovas, kurių pirmieji siekė Lie
tuvos nepriklausomybės, o ant
rieji rėmė komunistų valdžią. 
Pozityviai vertino šaulių veik
lą, prie kurių prisidėjo gimna
zijoje.

Visuomenine veikla plačiau 
susidomėjo apsigyvenęs Toron
te, kur jau 1949 m. veikė apie 
60 įvairių organizacijų. Į šią 
organizacinę karštligę įsijungė 
ir velionis, su savo draugais 
įsteigęs Mažosios Lietuvos bi
čiulių draugiją. Tuo metu visi 
nauji ateiviai turėjo daug or
ganizacinės energijos ir dar 
daugiau iliuzijų, kurios atsi
rado dėl prarastos tėvynės nos
talgijos. Kai jų veikla susidūrė 
su realybe, išryškėjo, kad dau
gelis organizacijų neturėjo rea
laus pagrindo, kai kurios pra
dėjo nykti, nes jas nustelbė pa
grindinės organizacijos, kaip 
Lietuvių Bendruomenė, Tautos 
fondas, Kanados lietuvių fon
das, parapijos, Lietuvių namai, 
kredito kooperatyvai. Tad ir 
velionis persiorientavo, pasky
ręs visą savo energiją ir suma
numą bendruomeninio pobū
džio organizacijoms.

1954 m. P. Lelis buvo išrink
tas į KLB krašto tarybą ir nuo 

to laiko aktyviai reiškėsi jos 
veikloje. 1954-1957 m. jis buvo 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos iždininku, dirbo KLB šal
pos fonde, organizuodamas Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relius.

Velionis buvo labai aktyvus 
Lietuvių namų veikėjas, kuris 
1960-62 m. buvo valdybos sek
retorium ir reikalų vedėju. Jis 
suredagavo ir išleido Lietuvių 
namų dešimtmečio leidinį, pa
ruošė senųjų namų pertvarkymo 
planus, pagal kuriuos buvo vyk
domas remontas ir pastato pa
didinimas. Naujuose Lietuvių 
namuose 1973 m. P. Lelis daug 
darbo valandų paaukojo per
tvarkydamas biblioteką, suda
rydamas knygų sąrašus ir jas 
suskirstydamas grupėmis. Ypa
tingą aktyvumą P. Lelis išvys
tė Kanados lietuvių fondo veik
loje 1964-1970 m. laikotarpyje. 
Jam vadovaujant fondo vajui, 
įstojo 420 narių su $70.000 įna
šų, kurie sudarė pagrindą fon
do veiklai ir, įgijo visuomenės 
pasjtikėjimą. Fondo kapitalas 
pradėjo augti stambiomis su
momis.

Spaudos darbuotojas
Lietuviška spauda ir knygo

mis domėjosi nuo pat mažens. 
“Nesu rašytojas, nei publicis
tas; neturiu kuo pasigirti ar at
leidimo prašyti”, rašė velionis 
savo atsiminimų knygoje “Lietu
vos keliu”. Velionis betgi turė
jo žurnalistinių gabumų, kurie 
jau pasireiškė Lietuvoje 1928 m. 
Rašė savivaldybės, technikos ir 
ūkio reikalais “Savivaldybėje”, 
“Lietuvos žiniose”, .“Lietuvos 
aide”. Išeivijoje bendradarbia
vo “Nepr. Lietuvoje”, “Tėv. ži
buriuose, “Naujienose”, “Vieny
bėje”, “Dirvoje”. Daug rašė 
bendruomeninių organizacijų 
reikalais, ypač Kanados lietu
vių fondo lėšų telkimo reika
lais. Domėjosi ir kitų bendra
darbių rašiniais — jų iškarpas 
iš laikraščių saugojo specialio
je byloje. Kai 1969 m. atsikėliau 
į Torontą, velionis atvyko į ma
no įstaigą susipažinti ir atne
šė parodyti mano rašytą straips
nį prieš dešimt metų apie Lietu
vių Bendruomenės problemas, 
kuriame iškeltais pasiūlymais 
pasinaudojęs pagerinti organi
zacijų veiklai.

Išėjęs į pensiją, velionis ma
žiau besireiškė organizacijų 
veikloje. Jis buvo plataus išsi
lavinimo, darbštus, pažangus, 
nesustingęs išeito mokslo rė
muose. Mokėjo keletą svetimų 
kalbų — rusų, lenkų, prancū
zų, vokiečių, anglų. Turėdamas 
daugiau laisvo laiko, spaudai 
jis ruošė daug straipsnių išei
vijos visuomeniniais klausi
mais, spausdino savo atsimini
mų nuotrupas. Domėjosi ir Lie
tuvos istorija. Mokėdamas kele
tą svetimų kalbų, jis jieškojo 
istorinių žinių apie Lietuvą. 
Spaudoje yra paskelbęs įdomių 
istorinių faktų.

P. Lelis išleido 1973 m. savo 
atsiminimų knygą, 263 puslapių, 
“Lietuvos keliu”, kuri apima 
1910-1973 jo gyvenimo laikotar
pį. 1982 m. buvo išleistas jo 
redaguotas, parašytas 200 pus
lapių leidinys “Kanados lietu
vių fondas”, šios organizacijos 
20-ties metų sukakčiai paminėti.

A.a. inž. Petras Lelis paliko 
giliame liūdesyje savo dukrą 
Laimą Brakienę su dukrele, sū
nų Joną Lėlį su šeima, gyvenan
čius Toronte, seseris — Agotą 
Knystautienę ir Stasę Ališaus
kienę Montrealyje, Lietuvoje — 
brolius Juozą ir Joną, seseris 
Izabelę Lėlytę ir Kostę Banio
nienę, daug pusbrolių, pussese
rių bei kitų giminių.

S. ŠETKUS

Prancūzija yra viena iš tų 
valstybių, kurios neremia so
vietų “taikos bei nusiginkla
vimo” propagandos. Kai 1983 
m. vasarą V. Europoje demons
travo tūkstantinės minios, tai 
Prancūzija beveik tylėjo. Šiek 
tiek pašūkavo komunistų parti
jos nariai, bet kadangi jie yra 
sutarę veikti išvien su prezi
dento Mitterando socialistais, 
tai ir tas pašūkavimas išėjo 
labai menkas. Šis reiškinys ir 
gana stiprus Prancūzijos apsi
ginklavimas maloniai nustebi
no ir Vašingtoną.

“Prancūzija neturi būti pul
dinėjama jokių priešų” — skel
bia jos gynybos žinovai. Jų įsi
tikinimu, Prancūzija turi būti 
kariškai tiek stipri, kad jokie 
priešai nemėgintų jos užpulti. 
Dabar Prancūzija išleidžia 
savo gynybai žymiai daugiau, 
negu kitos Š. Atlanto sąjun
gos šalys.

Toks Prancūzijos savaran
kiškumas sukėlė tautos pasi
didžiavimą savimi, tokį pa
triotizmą, kad jo nebepavei- 
kė nė socialistų partijos 
atėjimas į valdžią 1981 m. 
gegužės mėnesį.

Viskas prasidėjo De Gaul
le laikais, kai Prancūzija 
atsisakė Atlanto sąjungos, pa
reikšdama, kad prancūzai ži
no kaip apginti savo kraštą. 
Prisimintina, kad Prancūzi
ja/ gali kariauti branduoli
niais ginklais sausumoje, van
denyse ir ore.

Prancūzijos “Taikos ir stra
tegijos tyrimo centro” di
rektorius Alain Joxe yra pa
reiškęs, kad dabartinis pran
cūzų nepriklausomybės bran
ginimas yra toks didelis, kad 
jis nustelbia visus kitus tau
tinius ir politinius jausmus.

Bene būdingiausias dalykas 
šioje istorijoje yra tas, kad 
visos prancūzų politinės par
tijos neišskiriant nė komu
nistų, matydamos didėjantį 
Sov. Sąjungos agresyvumą, 
pasisakė už nuosavą Prancū
zijos branduolinių ginklų ar
senalą.

Tąi, žinomą, sukrėtė Krem
lių, visados skelbusį ir propa
gavusį “tradicinę rusų-pran- 
cūzų ginklo draugystę”. Ypač 
sujaudino sovietus tvirčiau
sias prancūzų pasisakymas už 
išdėstymą V. Europoje “Per- 
šingo” bei skraidančių atomi
nių bombų. Prancūzų komunis
tai irgi susilaukė daugybės 
priekaištų iš sovietų komu
nizmo teoretikų.

Maskva labai įtartinai žiū
ri į Prancūzijos apsiginklavi
mą, kurį laiko nukreiptą į Sov. 
Sąjungą. Ji įtartinai žiūri ir 
į atgimusį prancūzų savaran
kiškumo bei nepriklausomy
bės garbinimą, prisibijoda
mi, kad jis nepereitų į Rytų 
bei Vidurio Europos kraštus,' 
kuriuose tokie dalykai jau se
nokai yra užgniaužiami rusiš

Dovanos giminėms Lietuvoje
Nauji pasikeitimai ir patvarkymai siuntiniams į Lietuvą siųsti: 
nuo š.m. rugpjūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti muito. 
Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių užsakymus priimame 
iki š.m. liepos 16 d. Visi seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.

SIUNTINYS nr. 2-1984
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės medžiagos eilu
tei; 2 svarai vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės; didelė vilnonė, 
plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono medžiaga suknelei; 
1 pora "Wrangler” rumbuoto aksomo džinsai; 1 pora “denim” džinsų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ...................$490.00
1 šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, sveria 6 sv................ $110.00
Džinsai - rumbuoto aksomo, "Wrangler” arba “Levi”................. 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ........................................... 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ............................................................ 13.00
Sudedamas lietsargis .................................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................. 52.00
Puiki suknelei medžiaga ......... ,................................................... 44.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei ............................................ 66.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m............................. 83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.........................   77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.........................................110.00

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. šoko
lado — 7.50, 40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $65.00 persiuntimui. 
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England. 

Tel. 01 460 2592.

kai nudažyto marksizmo-leni
nizmo.

Ypač sovietams rūpi prislo
pintas lenkų-čekų-vengrų pa
triotizmas, nesunkiai pastebi
mas Varšuvos sąjungos kariuo
menėje. Rūpestį dar padidina 
dabartinis Atlanto sąjungos 
karinės vadovybės nusistaty
mas pagerinti tradicinių gink
lų kokybę tiek, kad karo at
veju sovietai būtų nugalėti ir 
be branduolinių ginklų.

Apie šį naują karinį varian
tą sovietų spauda rašo daug 
ir gana plačiai. Net lietuviš
kai rašantis rusiškos dvasios 
“Gimtasis kraštas” primena 
Atlanto sąjungos vado genero
lo Rodgers naujausią planą, 
pagal kurį “numatoma smogti 
į Varšuvos sutarties šalių 
teritorijas kelių šimtų kilo
metrų gilumpn pirmąjį smūgį, 
kombinuotai pritaikant avia
ciją, cheminį, lazerinį ir ki
tokį šiuolaikinį ginklą” (“GK” 
1984 m. 1 nr.).

Visa tai, žinoma, plaukia iš 
dabartinių strateginių svars
tymų, sakančių, kad Europa 
yra pasidariusi Amerikos ir 
viso laisvojo pasaulio gyny
bos prietilčiu. Manoma, kad 
šiais naujoviškų ginklų laikais 
geriausias apsigynimas nuo 
galimo sovietinių armijų puo
limo gali būti tik kontrapuo- > 
limas, siekiantis atskirti nuo 
Sov. Sąjungos jos pavergtus 
kraštus.

Tiek Prancūzija, tiek Angli
ja (abi turi branduolinius gink
lus), tiek pati Amerika nesle
pia, kad panaudotų tiktai ta
da lemiamas karo priemones, 
jei sovietų armijoms pasisek
tų pralaužti Vakarų gynybos 
linijas.

Sovietų propagandos tikslas 
yra paskatinti pavergtų kraš
tų, o taip pat ir Lietuvos, ko
munistus sustiprinti budėji
mą dėl savo kailio. Prancūzai 
komunistai tuo visai nesirūpi
na, nes jie tarnauja ne Sov. 
Sąjungos, bet Prancūzijos in
teresams.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

GenyLougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595
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aprūpina maistu “Tėviškės žiburių” spaudos vakaro dalyvius St. Dabkus

Vokiečiai apie Kanadą

Paryžiaus dailininkas Toronte

K. BARONAS

Pastaruoju metu vokiečių 
spaudoje pasirodė ilgesni 
straipsniai apie Kanados gy
venimą, nuotraukos bulvari
niuose laikraščiuose P. Tru
deau buvusios žmonos su nau
juoju vyru, vykstančios poves- 
tuvinėn kelionėn. Kartu pri
menama, kdd prie buvusių jos 
“simpatijų” priklausė ir Vi
tas Gerulaitis.

Tai daugiau sensacijas mėgs
tančių laikraščių žinutės. Įta
kingesni laikraščiai į P. Tru
deau pasitraukimą pažiūrėjo 
iš politinio taško, suminėda
mi, kad liberalų partija Įieš
ko naujo vado. Esą be jokios 
konkurencijos P. Trudeau vie
tą užims buvęs finansų min. 
John-Napier Turner, nukreip
damas dešinėn į kairę pusę 
linkusią vyriausybę. Šiuo pa
sikeitimu esančios patenkin
tos ypač JAV.

Iki šiol būsimų rinkimų lai
mėtoju buvo laikomas konser
vatorių partijos pirm. Brian 
Mulroney, nes paskutiniais 
metais dauguma Kanados gy
ventojų pasuko “dešinėn”. 
Atėjus Turneriui padėtis kei
čiasi. Jis yra pasiturintis ad
vokatas, su nemažu patyrimu 
vidaus ir užsienio politikoje. 
Tad daugelis liberalų, perėję 
į konservatorių eiles, greičiau
siai grįš prie savo senos par
tijos. Be to, Turneris esąs 
“maudytas” šiltame ir šaltame 
vandenyje, su ilgamete vals
tybės valdymo praktika. Tuo 
tarpu opozicijos vadas tik 
prieš keletą mėnesių įėjo į 
parlamentą dar svyruojančio
mis kojomis.

Eidamas finansų min. parei
gas, Turneris buvo laisvos rin

Dėmesio, siuntinių siuntėjai!
Baigiasi laikas čia apmokėtiem siuntiniam į Lietuvą. 
Nuo 1984 metų liepos 1 dienos nebebus priimami siuntiniai į 
Sovietų Sąjungą su čia apmokėtu muitu. Po tos datos bus lei
džiama siųsti tik tokius siuntinius, kurių muitas bus apmokamas 
Lietuvoje.
Atsižvelgdami į šias naujas sąlygas, kviečiame jus pasinaudoti 
patikimu mūsų patarnavimu ir geresnėmis kainomis nei kitur.

Paskubėkite, nes liko vos kelios savaitės!

SAVE0WAY
PARCEL SERVICE 
A DIVISION OF 547319 ONTARIO L TO

Happen LINEN 
SUPPLY 
LIMITED

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

platininės*, rausvos*.
Topper Linen Supply Limited 

54 Junction Road, Toronto, Ontario 
(416)763-4576

'Užsakyti prieš keturias savaites.

kos šalininkas, norintis stip
riais ekonominiais ryšiais su
jungti Kanadą su JAV. Jis yra 
priešingas P. Trudeau perdė
tam krašto socialdemokrati- 
nimui ir jo priešatominei po
litikai. Atsiradus nuomonių 
skirtumams, 1975 m. jis pasi
traukė iš politinio gyvenimo. 
Atrodo, kad jo pažiūros ir pla
nai būsimame krašto valdyme 
balsuotojų yra laukiami.

* * *
Balandžio 15 d. Hesseno 

krašto televizija perdavė iš 
Berlyno “Anuachnu Khan” — 
Vilniaus žydų tautinio meno 
ansamblio koncertą. Mišraus 
choro dainos su orkestru bu
vo atliekamos jidiš ir hebra
jų kalbomis, šokiuose matėsi 
stipri slaviška įtaka, kartais 
vyrams šokant su rusiškom “ru- 
baškom”. Vienai dainai, skir
tai taikai, buvo panaudota JAV 
lenkų kilmės lengvo žanro dai
nininko melodija (“Moja milą 
ja cię kocham”).

Gaila, kad Vilniaus žydai 
pamiršo savo gimtąjį kraštą, 
neįterpdami nieko lietuviško 
ir užbaigdami programą “Ka- 
linka” daina ir šokiu.

Televizijos programose buvo 
įrašyta, kad iš Vilniaus kilę 
tautinio meno ansamblio ne- 
profesionalai nariai nuo 1971 
m. gyvena Izraelyje, tačiau 
jie programą atlieka labai pre
ciziškai ir su meile žydiškai 
kultūrai.

Vilniaus vardas (Vilna) buvo 
labai plačiai minimas spaudos 
ir radio žaidžiant mūsų sosti
nėje šachmatininkams Karpo
vui ir Smyslovui.

Malonu, kad po ilgesnės per
traukos balandžio 21 d. tele
vizijoje pasirodė lengvo žanro 
dainininkė L. Valaitytė.

Siuntinių kainos: paprastu paštu — iki 5 kg.
$19.00, iki 10 kg. —$34.00.

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

Tel. 532-3042

Dailininkas Pranas Gailius 
po dvejų metų grįžta į Torontą 
su naujais tapybos, grafikos ir, 
kaip jis pats vadina, “knygrai- 
žybos” darbais. Jo nauji spal
votos grafikos serijos “Eagle 
Lake Story” pirmieji piešiniai 
buvo sukurti Kanadoje prieš 
dvejus metus Gedimino ir Da
lios Bylaičių vasarnamyje prie 
Eagle ežero.

Kaip ir ankstyvesniuose Pra
no Gailiaus darbuose, jo žo
džiais tariant, “nereikia jieš- 
koti realistinės reikšmės, bet 
viena kita iš realybės iškirp
ta dalis gali rastis kryžkelin- 
gose vietose”. “Eagle Lake” 
grafikos serijos darbuose dai
lininko pergyvenimas išreikš
tas plastiškai poetiško santy
kio erdvėje, kur vanduo, su
pjaustytas eglių atvaizdo, pa

Graudus Bokserio likimas
Ištrauka iš alegoriškos George Orwell apysakos “Animal Farm” 
(Gyvulių ūkis), kur valdžią perima kiaulės, o jo šeimininką Bokserį 

išgabena sunaikinimui
Eržilas Bokseris visą savo 

gyvenimą rūpinosi savo ūkiu, 
bet statydamas vėjo malūną su
sižeidė. Dvi dienas praleido 
savo tvarte. Kiaulės atsiuntė 
butelį rausvų vaistų, kuriuos 
rado prausyklos vaistų dėžutė
je. Po ėdesio, jo žmona Klove- 
rė, duodavo jam vaistus dukart 
per dieną. Nakčiai ji persikė
lė į eržilo gardą, kad jai būtų 
patogiau jį slaugyti. Sūnus 
Benjaminas buvo kartu ir vai
kė muses nuo ligonio.

Bokseris nesiskundė nesėk
me, bet tikėjosi greitai pa
sveikti, bent trejus metus pa
gyventi ir ramiai praleisti se
natvės dienas kuriame nors ga
nyklos kampe. Dabar pirmą 
kartą jam pasitaikė proga ra
miai pagalvoti ir pagilinti sa
vo žinias. Jis manė galėsiąs 
pabaigti išmokti visas dvide
šimt dvi alfabeto raides.

Sūnus ir žmona galėjo prie 
jo būti tik po darbo valandų. 
Buvo vidudienis, kai atbildė
jo vežimas Bokserio išvežti. 
Tuo metu visi gyvuliai ravėjo 
ropes, prižiūrint vienai kiau
lei. Juos nustebino sūnaus 
Benjamino atbėgimas iš sody
bos. Jis garsiai šaukė, Pirmą 
kartą jie matė jį taip susijau
dinusį ir bėgantį šuoliais.

“Skubėkit, skubėkit, šaukė 
jis. — Tuojau bėkit. Jie išve
ža Bokserį”. Nelaukdami lei
dimo iš prižiūrėtojos kiaulės, 
gyvuliai metė darbą ir nusku
bėjo į sodybą. Tikrai, kieme 
stovėjo uždaras vežimas, 
dviem arkliais pakinkytas, 
su užrašu ant šonų. Įtartinas 
vežėjas su užtraukta skrybė
le ant akių sėdėjo ant pasos
tės. Bokserio garde nebebuvo.

Gyvuliai susirinko prie ve
žimo atsisveikinti. “Sudiev, 
Bokseri, sudiev” — visi gar
siai šaukė.

“Kvailiai, kvailiai” — rėkė 
Benjaminas, šokinėdamas 
prie jų ir kapstydamas žemę 
mažomis savo kanopomis. 
“Kvailiai, argi nematote, kas 
yra užrašyta ant vežimo?”

Visi gyvuliai aprimo ir pri
tilo. Vienas jų bandė perskai
tyti, bet Benjaminas nustūmė 
jį į šalį ir, visiems tylint, per
skaitė:

“Alfredas Simondas, ark
lių skerdėjas ir klijų gamin
tojas iš Wilmingtono. Prekiau
ju odomis ir kaulais. Aprūpinu 
mėsa šunis”. Ar nesuprantate 
ką tai reiškia? Jie paima Bok
serį arklienai! 

Velykų senelė LAIMA MAČIONIENĖ Toronto Lietuvių namuose su 
dovanomis vaikams Nuotr. B. Tarvydo

diktavo jam kompozicinius ele
mentus.

“Akrilikų darbuose erdvės 
noras linksniuojasi keliuose 
bruožuose ir dažnai lekiančiu 
žvilgsniu surinktos dalys orga
nizuojasi saugodamos baltumo 
norinčią reikšmę”. Šiais žo
džiais Pranas apibūdina savo 
tapybos darbus.

Dail. Prano darbus galima 
pamatyti “Gallery Jarmain” ge
gužės 22 — birželio 12 dieno
mis. Parodos atidarymas, daly
vaujant pačiam dailininkui, 
įvyks gegužės 22 dieną 7-10 v.v.

Šio dailininko iš Paryžiaus 
kūrybos parodos visados būna 
reikšmingas įvykis kultūrinia
me lietuvių gyvenime. Tikimės, 
kad ir šį kartą jo paroda su
silauks lietuvių visuomenės 
susidomėjimo. K. S.

Skausmas, nuostaba ir bai
mė apėmė visus gyvulius. Tuo 
momentu vežėjas sušėrė ark
liams, ir vežimas išriedėjo iš 
kiemo. Visi gyvuliai raudoda
mi sekė iš paskos. Kloverė, 
eržilo žmona, prasistūmė į 
priekį. Vežimas pradėjo tol
ti. Kloverė bandė neatsilikti 
ir vijosi iš paskos. “Bokseri”, 
— šaukė ji, — Bokseri!” Tuo 
momentu, tarsi išgirdęs triukš
mą lauke, pasirodė mažame ve
žimo langelyje Bokserio vei
das su balta linija ant kaktos.

“Bokseri!” — išsigandusi 
šaukė Kloverė. — Bokseri, gel
bėkis!” Bet vežimas greitai 
tolo nuo jų. Buvo neaišku, ar 
Bokseris suprato ką Kloverė 
jam šaukė, bet eržilo snukis 
pranyko iš langelio ir girdė
josi garsus spardymas kojomis 
vežime. Jis bandė išspirti sie
nas, išsilaisvinti. Buvo laikai, 
kai Bokserio keli pasispardy
mai būtų sutriuškinę vežimą į 
šipulius. Dabar, deja, jo jė
gos buvo išsekusios. Netrukus 
spardymas susilpnėjo ir visai 
nutilo.

Beviltiškai prašė gyvuliai 
abu arklius sustoti. “Draugai, 
draugai”, šaukė jie. — Nevež
kit savo brolio mirčiai!” Bet 
kvailiai, nesuprasdami kas čia 
darosi, suglaudė ausis ir dar 
pagreitino savo žingsnius. Bok
serio veido daugiau nebesima
tė lange. Buvo per vėlu užbėgti 
už akių ir užkelti didžiuosius 
vartus, nes vežimas jau išvažia
vo pro juos ir greitai pranyko. 
Bokserio niekas daugiau nebe
matė . . . 

* * *
Anglų rašytojas George Orwell 

(Eric Blair, miręs 1950 m. sausio 
21 d.) yra parašęs šią alegorišką 
apysaką “Animal Farm” 1945 m., 
“1984 metai” — 1949-siais. Šiose 
abiejose knygose labai vaizdžiai 
ir realistiškai aprašo jis kasdie
ninį žmonių gyvenimą komunisti
nėje santvarkoje, kur kiekvienas 
žingsnis yra stebimas “didžiojo 
brolio”, kur visos pilietinės tei
sės panaikintos. Brutalumu ir 
propaganda yra prislopintas žmo
nių laisvės troškimas, pasitikė
jimas vienas kitu. Teismai, po
liciją, spauda, mokyklos tarnau
ja valdžios siekiams. A.K.

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

Šv. Kazimiero minėjime 1984.IV.8 Bad Woerishofene, V. Vokietijoje, kuriame dalyvavo ir vokiečiai. Iš kairės: 
vysk. J. STIMPFLE, vysk. A. DEKSNYS, kun. A. BANGA, kuris klebonauja vokiškoje parapijoje

Lietuvos auksas palėpėse
Reti organizacinio gyvenimo ir versliniai leidiniai, kuriuose atsispindi gyvoji Lietuva

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Esame pratę skaityti garsių 
lietuvių prisiminimus ir mono
grafijas, kuriose randame Lie
tuvos gyvenimo nuotaikas, ap
linkos vaizdus bei įvykių in
terpretaciją. Lituanistinių mo
kyklų vadovėliai, naudodami 
senstelėjusią mokymo formą, 
ribojasi statistiniais duome
nimis ir enciklopedine infor
macija. O tikrasis, gyvasis mū
sų miestų, miestelių, uostų 
vaizdas kažkaip praslysta ne
pastebėtas. Pamiršome, kad ir 
mūsų miestuose buvo gražių 
krautuvių, reklamos, viešbu
čių ir pramogų šalia operos, 
baleto ir dramos teatrų. Buvo 
reklamuojamos šukuosenos ir 
kailiai, prancūziški kvepalai 
ir kelionės į užsienį. Kažko
dėl lietuviai vengia pripažinti 
komercinio gyvenimo reikšmę, 
tarsi jis būtų gėdingas. O kar
tais sena reklama, užtikta ne
priklausomos Lietuvos leidi
niuose, sukelia ne vien nostal
giją, bet ir padeda atkurti pil
nesnę, realesnę Lietuvą, kuri 
iš tikro egzistavo. Mūsų jauni
mui turėtų būti įdomu patirti, 
pvz. “Shell” alyvos bendrovės 
gaminiai Lietuvoje buvo popu
liarūs ir visiems pažįstama 
geltona “Shell” iškaba buvo 
užtinkama kiekviename Lietu
vos miestelyje, kur tik pasiek
davo kadaise populiarūs auto
busai. Ir motociklų Lietuvoje 
nestigo, nors tais laikais dar 
negalėjome pasididžiuoti di
deliu privačių automobilių 
skaičiumi.

Vartau Kaune 1938 m. išleis
tą jubiliejinio “Pavasario” 
kongreso vadovą. Tai nedide
lė, kišeninio formato knygu
tė, kurios pirmus 34 puslapių 
užima kongreso eigos progra
ma, 35 puslapyje surašyti įvai
rių asmenų bei organizacijų 
telefonai su pastaba: “Kad 
laidai neužsikimštų, prašome 
telefonu kalbėti trumpai”. Čia 
randame privačius telefonus 
tokių garsių asmenų, kaip mū
sų muzikų K. Kavecko (2-26-26), 
A. Budriūno, mūsų didžiojo 
tenoro Kipro Petrausko, kun. 
St. Railos, prof. J. Ereto, Že
maičių 65, tel. 2-18-29, drau
ge su nurodymais, kur kreip
tis nelaimės atveju. Gale re
klamuojama Švento Kazimiero 
Draugija, nurodant jos tiks
lus, uždavinius ir registraci
jos adresus.

Toliau prasideda 28 pusla
pių komercinės reklamos, pra
dedant Valst. Draudimo Įstai
ga, apdraudžiančia turtą nuo 
ugnies, žmogaus gyvybę ir . .. 
“nuo kritimo — gyvulius”. Sve
čius į “Pienocentro” užkandi
nes vilioja dailus kvietimas, 
pabrėžiantis, kad jose valgyti 
“skanu, sveika ir pigu”. Rek
lamuojasi bankai, “skubiai at
liekantys visas banko operaci
jas” (Tarptautinis Bankas, par
duodantis užsienio valiutą, 
duodantis paskolas, priiman
tis indėlius ir t.t.). Savo me
džiagas reklamuoja Akcinė 
B-vė Kučinskis-Pabedinskiai: 
jie ragina pirkėjus “kreipti 
dėmesį į fabriko ženklą”. At
rodo, kad jau ir tada buvo po
puliaru savo prekę tinkamiau
siai pristatyti, ją reklamuoti 
ir siūlyti.

Vartant leidinį toliau, akys 
raibsta nuo prekių įvairumo 
ir reklamų originalumo. “Me
talo” fabrikas parūpina reik
menis žemės ūkiui, statybai,

ypač “cinkuotus kibirus su 
ženklu dugne Ū/B, visoje Lie
tuvoje labiausiai mėgstamus”. 
Akc. B-vė “Neris”, mašinų fab
rikas ir špižo liejykla kviečia 
suinteresuotus asmenis “rei
kalauti kainininkų ir prospek
tų”. S. Trinkovskis ir K. Arris 
(Kaunas, Laisvės Al. 21, tel. 
2-60-16), siūlo viską elektrai, 
kaip “Amerikoniškus elektros 
šaldytuvus”, “Week” konserva
vimo aparatus ir t.t. B. Po- 
lunskio Vaistų Sandėlis, Teks
tilės Fabrikas “Klaipėda”, im
porto-eksporto Akc. B-vė 
“Verslas”, “Spauda”, prista
tanti madų žurnalus bei kitus 
leidinius į namus, ir dauge
lis kitų skelbia savo patarna
vimus. Ypač krinta į akis vis 
dar gyvos pasaulinio garso 
bendrovės: “Lietuvos-Balti-
jos Lloydas”, įsteigta Angli
joje specialaus įstatymo ap
saugoje 1871 m. ir turinti per 
2000 agentūrų visame pasauly
je; “Singer” siuvamosios ma
šinos, “seniai žinomos savo 
kokybe — patogios išsimokė- 
jimo sąlygos”. Pianįnus, plokš
teles ir foto aparatus siūlo J. 
Karvelio Prekybos Namai. Tą 
reklamą puošia “Zeiss-Ikon” 
ženklas ir piešinys, kuriame 
dailiai apsirengęs vyras spau
džia aparato mygtuką.

Antras leidinėlis “Pažinki
me Lietuvą”, išleistas Kaune 
Lietuvos Turizmo Sąjungos, 
skiriamas būsimiems turis
tams, ir skirtas ypač Ameri
kos lietuviams su specialiai 
paruoštu tekstu anglų kalba. 
Kvietimą pasirašė Pr. Barkaus
kas, A. VaitkeVičius, M. Avie- 
tėnaitė, J. Masiliūnas, J. Peč- 
kaitis ir A. Vabalas. Nuosta
biai gražus viršelis su V. Au
gustino nuotraukomis. Leidi
nys gausiai iliustruotas, pa
rodantis tiek Lietuvos laukų 
idiliją, tiek modernią Lietu
vą su jos pastatais, senovės 
paminklais ir didingomis pa
noramomis. Puikiai sureda
guotas straipsnelis “Lietuva
— turizmo kraštas” (autorius 
nepažymėtas) vilioja svečius 
Lietuvos klimato švelnumu, 
vasarvietėmis, meškeriojimu, 
jodinėjimu ir specialiai pa
ruoštais “turais”.

Leidinyje taip pat teikiama 
smulki informacija apie kai
nas, susisiekimo priemones, 
vizų reikalavimus bei pato
giausią lankymosi laiką. To
liau seka detaliai suplanuo
tos “vasaros kelionės po Lie
tuvą”, jas padalinus į aštuo
nis “turus” nuo vienos dienos 
iki septynių parų. Surašytos 
istorinės, senovinės vietos, 
muziejai, fabrikai, kurortai, 
garsūs architektūros pamink
lai, šventovės, pavyzdiniai 
ūkiai, nurodant ir nakvynių 
vietas. Paskutiniame pusla
pyje surašyti “Geresnieji Kau
no Viešbučiai” su kainomis, 
moderniais patogumais, tele
fonų numeriais. “Kęstučio” 
viešbutis vilioja svečius “rū
pestingu patarnavimu, visais 
patogumais, kaina 4-9 litai pa
rai”. “Centralinis Viešbutis” 
skelbia su pasididžiavimu esąs 
miesto centre prie Įgulos šven
tovės, autobuso sustojimo vie
toj. “Kambariai su centraliniu 
šildymu, šiltu ir šaltu vande
niu ... Telefonas su miestu, 
provincija ir užsieniu; gera 
valgykla”.

Kadaise tai būta paprastos 
“neliteratūrinės” literatūros
— pasinaudoti ir išmesti. Šian- 

' dieną tie leidinėliai tampa 
aukso lobiu: juose gyva tikroji, 
neapdainuota, poetų neiš- 
liaupsinta, istorikų neišgar
sinta Lietuva. Tai šalis, kuri, 
pagal to meto sąlygas, siekė 
būti moderni ir lygiateisė di
džiųjų kaimynų pašonėje. Ne 
veltui vyresnieji su nostalgija 
prisimena “senas, geras dienas 
Lietuvoje”. Kur dabar tie, ku
rie tuos leidinius leido, spaus
dino, organizavo keliones, da
rė nuotraukas ir planavo sve
čių priėmimą? Kur tie viešbu
čių savininkai ir tarnautojai, 
pasitikę kadaise svečius iš 
tolimų kraštų su lietuvišku 
vaišingumu ir komerciniu 
apsukrumu?

Parodykime jaunimui šio 
straipsnio ištraukas: tepaskai
to, kad ir 1938 m. buvo siūlo
mi “Amerikoniški elektriniai 
šaldytuvai”, ir lietuviai var
tojo “Shell” benziną, siuntas 
į užsienį draudė “Lloyd” bend
rovėje. Jei jauniesiems nieko 
nesakys “Pienocentras”, 
"Maistas” ar “Lietūkis”, tai 
bent tie trys pavadinimai psi- 
chologiškai juos suartins su 
paprastai jiems teikiamu la
bai abstrakčiu ir romantišku 
Lietuvos vaizdu. Tai anot jų, 
tik dainuojanti, poeziją ku
rianti, tautinius šokius šo
kanti ir ūkio darbus mėgstanti 
tauta. Todėl visi, kurie savo 
palėpėse, dėžėse, senuose vo
kuose randate ką nors iš nepri
klausomos Lietuvos dienų, ne
meskite tų radinių į šiukšly
ną: tai palėpėse gulintis lie
tuviškos praeities auksas, ku
rį vertėtų paleisti vėl į apy
vartą.

Tiesa, turime apsčiai paro
dų iš “Aušros" ir dar senesnių 
laikų. Visa tai vertinga, archy- 
viška ir įdomu mūsų vyresnei 
kartai, bet nepriklausomos 
Lietuvos suvenyrai yra dar ne
tolimos, nepaprastai šviesios 
praeities liudininkai, kurių 
dėka galima būtų perteikti jau
niausiai mūsų kartai tokią Lie
tuvą, kokia ji iš tikrųjų buvo: 
siekianti tapti lygia didžiųjų 
valstybių šeimoje, plėsti pra
monę, prekybą su užsieniu, 
jieškoti savo gaminiams rin
kos, kad tuo užtikrintų ekono
minę valstybės egzistenciją.

Nemenkinkime ekonominės 
gerovės reikšmės: joje glūdi 
visokio pasisekimo šaknys. 
Net ir Sovietų Sąjunga bando 
pasauliui save rodyti iš pačios 
geriausios pusės, visų pirma, 
nors ir iškraipytai, pabrėžda
ma eilinio valstybės piliečio 
gyvenimo ekonominę gerovę, 
kaip tai puikiai iliustravo lie
tuvių kilmės žurnalistas Tonas 
Brazaitis, Sovietų Sąjungoje 
keliavęs šešetą savaičių.

Dar kartą atverčiu reklami
nius puslapius: mane, kaip 
moterį, vilioja MRM kirpykla, 
Kaunas, Laisvės Al. 29, tel. 
20656 arba 27140. “Ilgalaikis 
plaukų sušukavimas-garbana- 
vimas, kirpimas, dažymas ir 
t.t. Darbai atliekami kuoge- 
riausiai”. Kaip gaila, kad tos 
kirpyklos pasiekti nei jos pui
kiais patarnavimais pasinau
doti negaliu. Bet šiomis eilu
tėmis galiu pagerbti jos pri
siminimą ir tuo pačiu parašyti 
sentimentalų nekrologą.

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



DARIAUS LAPINSKO — KAZIO BRADŪNO kazimierinės operos “Dux Magnus” dekoracijų eskizas scenai prie 
Vilniaus katedros. Dail. Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Premjeriniai operos spektakliai bus š.m. rugsėjo 1 ir 2 
dienomis laisvojo pasaulio lietuvių religinio kongreso metu Toronte. Kanadoje

BALYS GUDŽIŪNAS

Tarp skausmo ir vilties
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□ KIILTŪKIMEJE VEIKLOJE

Kazimierinė opera “Dux Magnus”
Kazimierinės operos libreto finalinis paveikslas

KAZYS BRADŪNAS

Šios operos premjera įvyks 
Toronte kazimierinio kongre
so metu š.m. rugsėjo 1 ir 2 die
nomis. Operos kompozitorius 
— Darius Lapinskas. Čia spaus
diname baigminį operos libre
to paveikslą. RED.

(Veiksmas vyksta kada nors atei
tyje prie tariamą Vilniaus kated
ros griūvėsią, pačioje atstatomoje 
katedroj, jos Šv. Kazimiero koply
čioj. Uždangai prasiskleidus, sce
noje tvyro pastato giuvėsią — ke- 
turkampią bloksą krūvos, gūdžiai 
apšviestos mėnesienos)

Rečituojantis Sakytojas:
Tai lietuvių tautos 
Šventnamių šventnamis — 
Vilniaus katedra 
Ir Šventojo Kazimiero 
Amžino poilsio vieta,
Dabar bedieviškojo pavergėjo 
Išniekinta —
Sakraline prasme sugriauta 
Ir švento karalaičib khūlūi" 
Ištremti AntakaEnin. 119 
Gūdi, bet ir herojiška 
Lietuvos naktis . ..
Tik laikas eina.
Ir nesustabdomi jo žingsniai.

(Girdėti lyg didžiulio laikrodžio 
takšėjimas, lyg einančio grindi
niu žmogaus žingsniai: tik-tak, 
tik-tak, tik-tak... Iš kairės pusės 
tuo pačiu taktu ateina su raktais 
Durininkas, tas pats, kuris buvo 
pasirodęs antro veiksmo antrame 
paveiksle)

Durininkas:
Tuojau bus metas atrakinti 
Katedros duris
Ankstybom vyskupo Mišiom. 
Jau artėjančiam Laikui.

(Durininkas nuo diržo nusisega 
raktus ir jau rengiasi atrakinti 
duris, bet staiga nustemba ir at- 
šoksta)

O Viešpatie!
Bet kurgi durys?!
Kur katedra?
Kur durys?
Atėjo Laikas ir nelaukia! 
Aš čia turiu jau atrakinti 
Ateitin duris!
Lietuvos ateitin
Ir amžinybėn!
Bet kurgi durys, 
Kurgi durys?
Turiu jas atrakinti, 
Atrakinti, atrakinti.. .

(Durininkas vaikšto po griuvė
sius, vis bandydamas menamas 
duris atrakinti. Iš dešinės pusės 
ateina pirmo veiksmo pirmo pa
veikslo Burtininkė. Ji neramiai 
žvalgosi ir tarp griūvėsią kažko 
ieško)

Burtininkė:
Nei po altorium buvusio 
Aukuro akmens
Ir nei šventos ugnelės pelenų 
Nerandu:
Šalta,
Gūdu —
Nerandu,
Gūdu, gūdu . . .

(Iš kairės pusės ateina antro 
veiksmo antro paveikslo elgetos — 
Bekojis ir Berankis. Dairosi, kur 
čia galėtą prisėsti)

Bekojis:
O, nelabieji!
Net ubagui
Prisėst vietelės nepaliko — 
Stovėk dabar su viena koja!
Berankis:
Galėjo net ir paskutinės rankos 
Man jie nepalikti — 
Ką gi betiesčiau

Į žmones, į vaivadą, į 
vyskupą...

(Abudu elge'tos, vienas kitu pa
siremdami, nuklibikščiuoja tarp 
griūvėsią. Iš kairės ateina Vil
niaus vyskupas. Jis stabtelėja, 
pažvelgia į katedros griuvėsius, 
užsiima rankomis veidą, bet greit 
vėl kelia rankas aukštyn ir žvel
gia dangop)

Vyskupas:
O Dieve. Dieve!
Kas gi beliko
Iš Tavo namų, 
Iš mūsų katedros!
Vien akmenys ir dvasios 

dykuma!
Kur dabar atnašausiu 
Ankstybąsias Mišias? — 
Altoriai be maldų. 
Be švento karalaičio . . .
O Lietuva!
Čiagi švenčiausioji
Tavo žemės vieta —
Tavo širdis,
Dabar išrauta, ' '-•••••
Griuvėsiuose kraujuoja.
Bet pikto apsėstieji,
Po penkių šimtmečių
Ištrėmę karalaičio karstą, 
Dar drebate, dar bijote jo 

vardo,
Mūsų tikėjimo skydo, 
Mūsų laisvės vilties.
Tėvyne motina, 
Meldžiuosi už tave. 
Einu ir pulsiu žemėn 
Prie švento Kazimiero 
Koplyčios pamatų . . . 
Einu, einu . . .

(Vyskupas taipgi nueina į griu
vėsius, ten vienoje vietoje klau
piasi ir meldžiasi. Iš dešinės at
eina Motina, ta pati kuri buvo ant
ro veiksmo antrame paveiksle)

Motina:
Sūneli mano, ar miegi?
Tada nebudinau, 
Dabar prikelsiu . . .
O Motina Švenčiausioji — 
Sūnelio jau nėra!
Nužudėt. užkasėti 
Nužudėt!
Bet kurgi užkasėte?
Kur?!

(Motina klaidžioja tarp griū
vėsią, ieškodama sūnaus ir kitus 
sutiktuosius lyg apie jį klausinė- 
dama. Iš kairės ateina Vilniaus 
Vaivada. Stabtelėja ir žvalgosi 
nustebęs)

Vilniaus Vaivada:
Kurgi kariai?
Kurgi bajorai?

(Šalia tako tuo momentu stovi
niavę Bekojis ir Berankis tuoj 
pat ištiesia išmaldai kepures)

Berankis ir Bekojis:
Mes čia!

(Vaivada tik numoja ranka ir 
nueina giuvėsią link. Elgetos skės
telėje rankomis, bet dar su vilti
mi kinkuoja paskui Vaivadą. Iš 
dešinės ateina Karalius ir Kara
lienė, nueina vid.urin griūvėsią, 
ten ieško ir neranda sūnaus — 
švento Kazimiero karsto)

Karalius:
Net kaulus ištrėmė sūnaus, 
Net kaulus nekaltus . . .
Karalienė:
Dabar, Karaliau, mudu, kaip ir 

jie,
Kurių čia sūnūs tūkstančiais 

išniekinti.. .
Mergaitė (Lietuvos Dvasia, pati 
Lietuva), atėjusi tiesiog iš griu
vėsių: 

Aš ta pati. 
Amžinai gyva 
Lietuvos Dvasia — 
Girių, laukų mergaitė 
Ir motina karalių, 
Sesuo šventųjų, kankinių, 
Maldauju ir prašau — 
O Dieve.
Parodyki ir leiski atrakinti 
Atėjusiam Laikui duris . . . 
Maldauju ir prašau . . .
Durininkas (staiga išbėgęs prie
kin):
Aš jau radau duris! 
Dievo ranka parodė! 
Atrakinau!
Ir Laikas įžengė pro jas. 
Žiūrėkite! Žiūrėkite! Ateina!

(Scenos gilumoje sujuda minia. 
Ji plinta po katedros griuvėsius. 
Jon įsijungia ir visi ankstesnie
ji personažai)

Visų minia:
Ateiname!
Jau nesulaikomi!
JŪu nepataikomi' J
Jokia kulka! “
Ateiname!
Mes iš pasaulio!
Mes iš tėvynės!
Mes iš pačių tolimiausių 

kampų —
Iš Sibiro,
Iš kančios begalinės, 
Mes gyvi iš kapų. 
Gyvi iš kapų!
Per ugnį ir ledą 
Ranka Dievo veda, 
Ir Laikas jausu mumis. 
Veda ir atveda — 
Prikelkime katedrą, 
Ir šventas Kazimieras grįš.
Naktis jau praeina — 
Darbo giesmę ir dainą 
Pradėkime.
Įnagius į rankas!

(Ima aušti, scena šviesėja, visi 
pradeda statyti katedrą, kelda
mi bloksus ant bloksą, ryškėja 
kolonos ir kiti architektūros bruo
žai)

Visų dirbančiųjų choras: 
Ranką, kaltą 
Ir žariją — 
Tegu katedra 
Atgyja, —
Gyja, gyja, gyja . . .
Tegu žiebiasi 
Altoriai — 
Vašką,vašką 
Neškit noriai, — 
Oriai, oriai, oriai . . .
Vainikuokime
Koloną, 
Laužkim amžinąją 
Duoną, —
Duoną, duoną, duoną . . .
Ranką, kaltą 
Ir žariją — 
Tegu katedra 
Atgyja, — 
Gyja, gyja, gyja . . .
Baltą marmurą. 
Vitražą! —
Tegu auksu nusidažo,— 
Dažo, dažo, dažo . . .
Te sidabro 
Žiedus barsto 
Anta Karalaičio 
Karsto, —
Barsto, barsto, barsto . . .
Ranką, kaltą 
Ir žariją — 
Tegu katedra 
Atgyja, — 
Gyja, gyja, gyja ...

(Katedros kontūrams išryškė
jus ir statybą baigiant, tolumoje 

Einu šio miesto gatvėm. 
Kur mes kasdien praeinam, 
O nematau -
Nei mūrų svetimų, 
Nei rėkiančių šviesų. 
Nei svetimos dainos girdžiu. 
O begalinėj tolumoj įžiūriu - 
Sudegintas tėvų sodybas. 
Išrautus sodus.
Ir kryžių žemėj kryžių skausmą.

*

Ten. išdraskytoj tėviškėj. 
Kur tebeverkia lūžę medžiai. 
Ant akmenuoto tako. 
Vienplaukė motina man moja. 
Baltuos plaukuos žalia šakelė. 
Balta skarelė rankoj.
Marga lininė liemenėlė. 
O iš jos balto veido 
Į žemę kraujas laša.

*
Reikia skubėt - 
Rankas sušildyti. 
Vientavėje sunkioj 
Gražesnio žodžio pa j ieškot. 
O motina geroji
Iš tolumos man šaukia:
- Dar ten pabūk.
Pasek, ko mes pašė t negalim.
Aš skarele sava
Ir ašara sava
Ir ašarą nušluostysiu. 
Ir tau iš tolumos pamosiu.

*

Klausausi motinos. 
Girdžiu ir skausmo. 
Ir vilties aidėjimą - 
Dienom-naktim žieminiai vėjai. 
Kraujo auka už maldą.

Vertinga dovana vaikams
Jono Minelgos “Žiogas muzikantas”

J. Minelgai vaikų pasaulis 
labai artimas. Jis savo talen
tinga plunksna praturtino iš
eivijoje negausią vaikų lite
ratūrą knygutėmis “Labas ry
tas voverė” ir “Kiškio pyragai”. 
Be to, jo eilėraščiai užtinka
mi mokyklos vadovėliuose, 
Draugo “Tėvynės žvaigždutė
je” ir “Eglutėje”.

“Žiogas muzikantas” — nau
ja vertinga dovana vaikams. 
Knygutė didelio formato, 
minkštais viršeliais. Aplanko 
iliustracija pritaikyta pava
dinimui — linksmai nusitei
kęs smuikuojantis žiogas ant 
serbentų šakos. Knygutės ap
imtis — 70 psl. su 60 eilėraš
čių. Kiekvienas puslapis ilius- 
tuotas dail. Dianos Kizlaus- 
kienės. Iliustracijos realis
tinės, papildo turinį, estetiš
kos ir tinkamai išplanuotos.

Kūrybos tematika plati ir 
įvairi. Kai kurie eilėraščiai 
primena Lietuvos kaimą, pvz. 
“Kai aš mažas buvau”, “Lie
tuvos miške”, “Už laisvę”. Ki
ti — iš ateivių aplinkos su ak
tualia vaikams tematika, pvz. 
“Pamoka šeštadieninėje”, 
“Beisbolininkas”, “Indėnui”, 
“Astronautas”, “Motinos die
na”.

J. Minelgos eilėraščiai pa
sižymi skambiu eiliavimu, tur
tingu rimu, giedra nuotaika, 
humoru. Santykiai su aplinka 
posityvūs, juose glūdi paslėp
ta didaktinė mintis. Pvz.:

pasigirsta džiaugsmingi trimitą 
garsai ir atplaukia giesmės aidai. 
Visi baigia darbus, nuostabos ku
pinais veidais eina scenos prekin, 
tiesia rankas, lyg kažką rodydami, 
ir klausosi)
Iš tolo atplaukianti choro 
giesmė:
O Dieve, Tau šlovė per 

amžius —
Garbingas šventuosiuos, 
Kurs davei mums tokį patroną 
Šventą Kazimierą.
Atnešam Tau mes auką 

skaisčią, tyrą,—
Visus nuopelnus švento 

Kazimiero,
Švento Kazimiero.

(Visi scenoje giesmės besiklau
santieji neramiai sujuda, dar la
biau tol i n įsižiūrėję)

Rečituojantis Sakytojas: 
Žiūrėkite! Žiūrėkite! 
Jau Karalaitis grįžta iš

Antakalnio!
Šventojo karstas nešamas kaip 

saulė!
Gaudžia Vilniaus varpai
H visos Lietuvos!
Žiūrėkite! Žiūrėkite!
Jau suka Šventaragio slėnin! 
Artėja katedron!

(Tuo pačiu metu visi lėtai su
kasi, lyg praeinančią procesiją 
stebėdami, kairėn scenos pusėn, 
kol nusigręžia kone j scenos gi
lumą. Tos gilumos centre nušvin- 

Kalbą, laisvės žodį. 
Užmigę mūsų miškuose 
Ir Sibiro baisybėj.
Kapai be kryžių, pavardžių. 
Ženklų, ženklelių.
Kapai didvyrių. 
Kapai tautos šventųjų.

Pro skausmo' rūbą 
Tie kapai lyg fosforiniai - 
Iškyla virš laukų.
Bažnyčių bokštų. 
Ir kildami į dangų 
Veda mūsų žmogų. 
Jie padeda nurinkti akmenis. 
Duobes užlygint.
Nušviesti amžių taką. 
Juo ėjo mūsų proseniai. 
Tėvai ir mūsų broliai. 
Dabar vaikams eilė atėjus.

Einu šio miesto gatvėm. 
Nešuosi praeitį.
Nešuos ir pareigą tėvynei. 
Tebegirdžiu ką sakė motina. 
Stovėjusi ant akmenuoto 
Mūsų amžių tako.
Žinau, ir tu girdėjai. 
Tavoji motina ir tave šaukė - 
Ji nešasi vilties skarelę.
Išbalęs josios veidas 
Ir kraujas laša.
Pakilkime visi! Pavasaris!
Dievo valia pražydus žemė, 
O motinos valia
Reikia išeit į naują sėją! 
Visiems - ir čia. ir ten. 
Gyviems ir mirusiems. 
Visiems tėvynės motinos 

vaikams!

Pradingo sniegas nuo kalnų, 
Kleve varnėnas gieda.
Nešk, Indre, mamai dovanų 
Žibutės melsvą žiedą.. . .
O saulė šypsos nuo dangaus, 
Vėlai dabar ji gula 
Gal coca-cola kas ragaus, 
Aš — skanią beržo sulą.

(Pavasarėjant, 23 psl.)

Eilėraščiai teigiamai pa
veiks vaikų estetinius jausmus, 
savo skambumu bus lengvai 
jauno skaitytojo įsisavinami, 
praturtins vaikų žinias iš Lie
tuvos gamtos, augmenijos, gy
vių ir vietovių. Pvz.:
Pro Kėdainius teka upė. 
Kas — Nevėžis ar Šešupė ? 
O pro Kauną, ar žinai, 
Kas banguoja amžinai?

(Pamoka šeštadieninėje
51 psl.)

Šis puslapis iliustruotas Lie
tuvos žemėlapiu. Minimoji 
knygutė, kaip tinkama priemo
nė kalbos ugdymui, turėtų pa- ' 
siekti visus vaikus. Šeštadie
ninėje mokykloje mokytojos 
galės plačiai panaudoti ją įvai
rių švenčių proga ir mokomo
sios medžiagos įsisavinimui.

Jonas Minelga, ŽIOGAS MU
ZIKANTAS. Iliustravo Diana 
Kizlauskienė. Išleido JAV LB 
švietimo taryba. Leidimą pa
rėmė Lietuvių fondas. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Čikaga 
1983 m., 71 psl. Kaina — $4.00 
JAV. A. Abr.

ta Švento Kazimiero koplyčios 
altorius su šventojo karstu ir be
sišypsančia Marija. Visi klaupia
si, kiti stati, tiesdami rankas aukš
tyn, gieda)

Visų bendrasis choras:
Tebūna Viešpačiui garbė
Ir padėka už pergalę.
Visa, visa tauta
Su šventuoju Kazimieru
Grįžo namo
Į atstatytą katedrą — 
Lietuvos širdin.
Skambėkite varpai 
Din-dan-din.
Šventas Kazimierai,
Globok tėvynę —
Tebūna amžinai šventa, laisva. 
Tavo ranka tesaugo ją ir gina — 
Vergovė tenegrįžta niekada. 
Skambėkite varpai 
Din-dan-din
Lietuvos širdin.
Žygiuokim ateitin.
Švento Kazimiero keliu
Skambėkite varpai 
Din-dan-din
Lietuvos širdin.
Skambėkite varpai 
Dan-din-dan
Švento Kazimiero vardan 
Dan-din-dan
Kazimiero vardan 
Dan-dan-dan 
Šventojo vardan!

(Uždanga)

Dail. Vlado Žiliaus darbų pa
rodą Brukline, Kultūros židiny
je, balandžio 7-8 d.d. surengė 
Niujorko lietuvės skautininkės 
“Skautų aidui" paremti. Tai buvo 
antroji individuali dail. V. Žiliaus 
paroda šiose patalpose. Įdomi tuo, 
kad jis dabar iš grafikos jau yra 
perėjęs tapybon. Parodą atidarė 
Niujorko skautininkių veikėja 
Birutė Kidolienė. Apie parodo
je išstatytus naujausius savo tapy
bos kūrinius kalbėjo pats dail. V. 
Žilius. Parodai buvo sutelkti 25 
darbai, priklausantys "Juodųjų 
koralų” ir "Žydrųįų peizažų" se
rijoms. Dail. V. Žilius prisipaži
no, kad šioms serijoms jis dabar 
skiria pagrindinį dėmesį, atsisakęs 
grafikos. Parodos lankytojai įsi
gijo keletą didesnių jo kūrinių.

Tryliktąjį ispanų meno ir kul
tūros festivalį pirmojoje balan
džio pusėje surengė Čikagos moks
lo ir pramonės muziejus, remia
mas kelių didelių bendrovių. Į 
festivalio parodos atidarymą ba
landžio 6 d. buvo įjungtas iškilus 
ispaniškų tautų kompozitorių kū
rinių rečitalis. Programai atlik
ti buvo pakviesti keturi meninin
kai: sol. Dalia Kučėnienė, fleitis- 
tė Margaret Neuhaus, pianistas 
Enrique Arias ir gitaristas Paul 
Henry. Ypatingto publikos dėme
sio bei ispanų menininkų įverti
nimo susilaukė sol. D. Kučėnie
nė, juos stebinusi puikia ispaniš
kų ir portugališkų dainų interpre
tacija, prašnekusi ispanų kalba.

Dvidešimt antrajam “Dirvos” 
novelės konkursui kūrinių lau
kiama iki š. m. birželio 15 d. No
velių rankraščiai turi būti para
šyti mašinėle, pasirašyti slapy
vardžiu. Tikrąją autoriaus pavar
dę, jo adresą ir telefono numerį 
reikia įdėti į užklijuotą vokelį ir 
jį įjungti į bendrą voką su nove
le. Konkurso nelaimėjus, tas vo
kelis nebus atplėštas. Nepremi
juoti rankraščiai bus grąžinami 
tik autoriams prašant. Konkurso 
laimėtojo laukia mecenato Simo 
Kašelionio $600 premija. Konkur
sui skirti kūriniai siunčiami šiuo 
adresu: "Dirva", novelės konkur
sas. P. O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103, USA.

Sol. Aldona Stempužienė, mez
zo-sopranas. tradiciniu tapusį me
tinį dainų ir arijų koncertą suren
gė Klivlande. Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Pirmojoje koncer
to dalyje ji atliko jokiai operai 
nepriklausančią koncertinę L. 
Beethoveno ariją "Ah! Perfido", 
Felikso Bajoro “Sakmių siuitą", 
kuriai panaudota tautosakinė Ka
zio Būgos surinkta medžiaga, ari
ją "Sudie, miškai” iš retai girdi
mos P. Čaikovskio operos "Orlea
no mergelė". Antroji dalis buvo 
pradėta velionies Jono Švedo dai
nom "Prisijaukinsiu sakalą" ir 
"Pasakų sakalas", kuriom jis pa
naudojo montrealiečio poeto Hen
riko Nagio eilėraščius, užbaigta 
Manuelio de Falla “Septyniomis 
ispanų liaudies dainomis”. Virš 
programos padainavo dvi arijas: 
"Pasakykite jai, mieli žiedai” iš 
Ch. Gounod “Fausto" ir "Habane
rą" iš .G. Bizet operos “Carmen".

Kultūrinis kovo 31 d. subat- 
vakaris Bostone buvo skirtas su
sipažinti su Lietuvos laisvės ko
votojų sąjungos išleista knyga 
"Laisvės besiekiant”. Įvadiniu 
žodžiu jį pradėjo subatvakarių 
komisijos prim. Edmundas Cibas. 
Programos vadovas Stasys Santva
ras trumpai aptarė šio leidinio 
reikšmę bei jo paskirtį, dalyvius 
supažindino su paskaitininkais — 
dr. E. Marijošiūte-Vaišniene ir 
inž. V. Izbicku. Pastarasis patei
kė konkrečių duomenų apie Lietu
vos laisvės kovotojų sąjungos at
siradimą vokiečių okupacijos me
tais, supažindino su jos siekiais 
bei atliktais darbais. Knygos "Lais
vės besiekiant” aptartį atliko dr. 
E. Marijošiūtė-Vaišnienė. Joje 
yra sutelkti sąjungai priklausiu
sių aktyvių narių dokumentuoti 
atsiminimai. Jie ypač svarbūs 
tiems lietuviams, kuriems neteko 
matyti ir išgyventi vokiečių oku
pacijos įvykių Lietuvoje, turėti 
ryšį su antinacine rezistencija. 
Pusė knygos yra parašyta buvu
sio Kūno kultūros rūmų direkto
riaus dr. Algirdo Vokietaičio, su
pažindinančio su pogrindine veik
la, kurioje jam pačiam teko daly
vauti. Kultūros rūmuose buvo 
slaptas Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos skyrius, ten spausdinęs 
ir platinęs pogrindžio laikraštė
lius. Išleistoji knyga atskleidžia 
faktą, kad tada buvo naikinami ne 
tik žydai, bet ir lietuviai. Į subat- 
vakario dalyvių klausimus atsaki
nėjo abu paskaitininkai ir Lietu
vos laisvės kovotojų sąjungos 
pirm. P. Žičkus.

Šimtosios kompoz. Jurgio Kar- 
navičiaus gimimo metinės pami
nėtos jam skirtu koncertu Vil
niaus filharmonijoje. Programą 
atliko simfoninis filharmonijos 
orkestras, diriguojamas M. Dva
rionaitės, kamerinis Lietuvos 
aklųjų draugijos choras, Vilniaus 
operos solistai — sopranas G. 
Apanavičiūtė. tenoras V. Noreika 
ir baritonas E. Kaniava. Įžanginį 
žodį tarė muzikologas J. Gaudri
mas.

Augustino Griciaus vardo pre
mijos kasmet paskiriamos Šiau
lių dramos teatro aktoriams už 
geriausius moters ir vyro vaidme
nis. Premijomis jjagerbiami ne tik 
aktoriai, bet ir Šiaulių žemėje už
augęs A. Gricius. Šiemetinės pre
mijos įteiktos: Nijolei Norman- 
taitei už Marijos vaidmenį D. R. 
Popeskaus dramoje “Fajansinis 
nykštukas iš vasaros sodo" ir 
Eduardui Pauliukoniui, suvaidinu
siam karalių G. Solvskio pasako
je "Skiriama princesei”.

Vilnietis dail. Linas Jankus IV- 
ją savo tapybos darbų parodą su
rengė Klaipėdos parodų rūmuose, 
jai ten sutelkęs 55 kūrinius. Juo
se vyravo pamario krašto gamta 
ir portretai.

Klaipėdos dramos teatro re
pertuarą papildė gruzinų drama
turgo Aleksandro Čchaidzės pje
sė “Činario manifestas", žiūro
vus supažindinanti su kolchozinio 
kaimo gyvenimu, svarbiausiomis 
žemdirbių problemomis'. Spektak
lį paruošė rež. M. Karklelis. Sce
nografijos autorė — dail. S. Ka- 
naverskytė, choreografė — E. Sa- 
vukynaitė. kompozitorius — S. 
Šiaučiulis, pagrindinių vaidme
nų atlikėjai — K. Macijauskas. K. 
Žvinklys. G. Pečiūra.

Lietuvių kalbos komisija Vil
niuje priėmė ir patvirtino kelis 
nutarimus. Pirmiausia nutarta, 
kad žymių žmonių vardais pava
dintose įstaigose, organizacijo
se, gatvėse, aikštėse reikia veng
ti papildo "vardas". Tiesiog rašy
tina: Salomėjos Nėries mokykla 
(ne S. Nėries vardo mokykla), J. 
Greifenbergerio gamykla. J. Čer
niachovskio tiltas. Kutuzovo aikš
tė ir pan. Išnagrinėta ir mokslo 
laipsnių pavadinimų vartosena, 
prie jų pridedant žodį “mokslų"'. 
Tad turi būti rašoma: filologijos 
mokslų daktaras (kandidatas), 
architektūros mokslų daktaras 
(kandidatas) ir 1.1. Reikia veng
ti: filologijos daktaro ir kandida
to. architektūros daktaro bei kan
didato. Kitas komisijos nutari
mas palietė XVII š. lietuvių ra
šytojo Širvydo-Sirvydo pavardę, 
kuri buvo rašoma dvejopai. Esą 
istorikai ir kalbininkai įrodė Sir
vydo versijos autentiškumą. Nu
tarta šį rašytoją vadinti Sirvydu, 
atitinkamai pakeisti jo pavardę 
turinčių gatvių, aikščių pavadi
nimus.

“Pabaltijo teatrų pavasario” 
festivalis po 26 metų pertraukos 
vėl buvo surengtas Vilniaus dra
mos teatro scenoje. Jame Lietu
vai. turinčiai rengėjos teises, at
stovavo du geriausi 1983 m. pasta
tymai: V. Bubnio romano “Po va
saros dangum" inscenizacija Vil
niaus dramos teatre irČ. Aitmato- 
vo romano "Ilga kaip šimtmečiai 
diena" inscenizacija Vilniaus jau
nimo teatiA. Svečiai galėjo atsi
vežti tik po vieną geriausią 1983. 
m. spektaklį. Latvijos A. Upyčio 
teatras Vilniun atvažiavo su veng
rų dramaturgo E. Ilešo pjese "Is
panų Izabelė”. Estijos V. Kingise- 
po teatras — su J. Krūsvalio “De
besų spalvomis", Gudijos J. Kola- 
so teatras — su A. Dudarevo “Va
karu", Kaliningrado srities teat
ras — su F. Abramovo romano 
"Namas" inscenizacija. Perei
namąjį festivalio prizą, sukurtą 
skulptoriaus A. Žukąusko, laimė
jo Vilniaus jaunimo teatras už G. 
Kanovičiaus inscenizuotą Č. Ait- 
matovo romano “Ilga kaip šimtme
čiai diena" spektaklį. Režisūros 
diplomas įteiktas to spektaklio 
sukūrėjui E. Nekrošiui, muzikos
— kompoz. F. Latėnui. Geriausiu 
režisieriumi betgi pripažintas 
Estijos V. Kingisepo teatro vyr. 
rež. M. Mikiveris už J. Krūsva
lio pjesės "Debesų spalvos” pasta
tymą. Diplomai už geriausius mo
terų vaidmenis įteikti latvei A. 
Kairišai už karalienės Izabelės 
vaidmenį E. Ilešo pjesėje “Ispa
nų Izabelė" ir estei I. Ever už mo
tinos vaidmenį “Debesų spalvo
se". Geriausiu vyro vaidmens at
likėju buvo pripažintas gudas T. 
Koktyšas A. Dudarevo pjesėje 
“Vakaras”, geriausia dailininke
— latvė I. Kundzinė, sukūrusi 
drabužių eskizus spektakliui “Is
panų Izabelė”. Sekančiais metais 
“Pabaltijo teatrų pavasario” festi
valis bus surengtas Rygoje. 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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 91/2%
180-185 d. termin. ind.............. 93/4%
term, indėlius 1 metų.... ......... 10 %
term, indėlius 2 metų.............. 101/2%
term, indėlius 3 metų.............. 101/2%
pensijų s-tą..............................  10 %
spec. taup. s-tą........................ 8 %
taupomąją s-tą........................ 73/«%
depozitų-čekių s-tą.................. 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo................ 11-13 %

ANAPILYJE skyrius veikio 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

STEPHAN’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 (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PROGRESS ™TATE LTD -*• 1072 Bloor St W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

■k Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
■k Sąžiningas ir patikimas patarnavimas, k Visi automobilių mechaniniai 
k taisymai, k 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.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

Ledo ritulio komanda Toronto II, laimėjusi pirmą vietą Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynėse Toronte š. m. 
balandžio 28-29 d. d. Nuotr. A. Janeliūno

Pastabos apie sporto žaidynes
“Aušra” ir “Vytis” — krepšinio nugalėtojai

Š. m. balandžio 28-29 d.d. Toron
te įvyko metinės Š. Amerikos lie
tuvių sporto žaidynės. Toronto 
“Aušros” krepšininkai trečią kar
tą iš eilės laimėjo pirmą vietą vy
rų A varžybose. Toronto “Vyčio” 
krepšininkai laimėjo vyrų B kla
sės varžybas.

Vyrų A klasės krepšinio užbaigai 
susitiko 1983 m. baigmininkai
— Toronto “Aušra” ir Detroito 
“Kovas”. Žaidimas prasideda ne
žymia “Kovo” persvara, bet “Auš
ra” laimi pirmą puslaikį 39-38. 
Antrame puslaikyje “Aušra” pa
siekia 12 taškų persvarą ir tik žai
dimo pabaigoje “Kovas” mažina 
skirtumą iki 8 taškų. Galutinė pa
sekmė 83-75 “Aušros” naudai.

“Aušra” buvo geresnis vienetas 
ir gerai pasiruošęs rungtynėms. 
“Kovas” buvo pajėgus laimėti 
rungtynes, bet nepavyko metimai. 
Trūko ir Šilingo greitų praėjimų.

Kitos šios klasės pasekmės: “Ne
ris” — “Žaibas” 118-96, “Lituani- 
ca” — H. “Kovas” 80-71, D. “Kovas”
— Niujorkas 94-78. Pusbaigmio 
varžybos: “Aušra” — “Neris” 106- 
86, D. “Kovas” — “Lituanica” 88-71. 
Trečią vietą laimėjo “Lituanica”, 
įveikusi “Nerį” 57-53.

Vyrų B krepšinio baig. žaidime 
Toronto “Vytis” įveikė H. “Kovą” 
71-65. Žaidimo eigoje vytiečiai 
pasiekė 12 taškų persvarą, tačiau 
pabaigoje “Kovo” krepšininkai pa
sekmę sušvelnino iki 6 taškų. “Vy
tis” laimėjo 71-65 pasekme.

Kitos pasekmės: “Vytis” — D. 
“Kovas” 88-50, “Aušra” — “Litua
nica” 77-72, H. “Kovas” — Londo
no “Tauras” 75-63. Pusbaigmis: 
“Vytis” — Cicero “Ateitis” 86-77, 
H. “Kovas” — “Aušra” 101-88. 
“Aušra” laimėjo III vietą, įveiku
si “Ateitį” 95-94.

Jaunių A krepšinio varžybas 
laimėjo D. “Kovas”, baig. žaidi
me nugalėjęs H. “Kovą” 78-50. Tre
čią vietą laimėjo “Lituanica”, įvei
kusi “Aušrą” 90-50. Jaunių B varžy
bas laimėjo “Lituanica”, baig. žai
dime įveikusi “Nerį” 67-41. Tre
čią vietą laimėjo “Aušra” nugalė
jusi D. “Kovą” 58-45. Jaunių C var
žybose dalyvavo 3 komandos. Kliv- 
lando “Žaibas” laimėjo pirmą vie
tą, įveikęs “Nerį” 54-49 ir H. “Ko
vą” 62-50.

Vyrų tinklinio laimėtojai: 1. 
Bostono “Grandis”, 2. Čikagos 
“Neris”, 3. Klivlando “Žaibas” — 
“Aušra”. Tinklinio varžybos buvo 
aukšto lygio. Gaila, kad rengėjai 
jo neparodė visuomenei baigmi
niuose žaidimuose.

Moterų tinklinis nebuvo aukš
čiausio lygio, bet ir čia matėsi 
iškilių žaidikių. Laimėtojai: 1. 
Čikagos “Žara” 2. “Grandis”, 3. 
“Aušra”. Mergaičių A ir B varžy
bas laimėjo tos pačios tinklinin- 
kės: 1. “Neris”, 2. Niujorko “At
letės”.

Stalo tenisas. Neatvykus kliv- 
landiečiar.is, varžybose tedaly
vavo 7 žaidikai iš Hamiltono ir 
Toronto. Varžybas laimėjo A. Sau- 
noris iš Hamiltono, baig. žaidime 
du kartus įveikęs irgi Hamiltono 
Daivą Kuperskytę. Pirmas susiti
kimas buvo labai atkaklus, kurį 
A. Saunoris laimėjo 21-18, 18-21, 
21-17. Pažinęs savo priešininkę, 
meisteris antrąjį susitikimą lai
mėjo gana lengvai.

Žaidynės praėjo sklandžiai. 
Jas' paminėjo ir Toronto dienraš
čiai “The Toronto Sun”, “Globe 
and Mail”. Pastarasis priminė 
lietuvių pamėgtas krepšinio tra
dicijas, įdėjo “Vyčio” ir “Kovo” 
rungtynių nuotrauką, kurioje ma
tėsi “Vyčio” K. Simonaitis, V. Knei- 
tas, L. Ažubalis, “Kovo” R. Bar- 
tininkas. A.S.

VYČIO ŽINIOS
34-jų žaidynių meisteriai. To

ronte įvykusiose Š. Amerikos lie
tuvių sporto žaidynėse “Vyčio” 
krepšininkai laimėjo pirmą vie
tą vyrų B klasės varžybose ir pir
mą kartą tapo šios klasės meiste
riais. Praeityje vytiečiai kelis 
kartus pasiekė šios klasės baig
minius žaidimus, tačiau I vietą 
laimėjo pirmą kartą. Varžybų ei
goje vytiečiai įveikė Detroito 
“Kovą” 88-50 ir Cicero “Ateitį” 
86-77. Baigminiame žaidime vy
tiečiai nugalėjo Hamiltono “Ko
vą” 71-65. Meisterių komandoje 
žaidė: Kneitas 39, Duliūnas 39, 
L. Ažubalis 12, Pollman 50, R. Kar
pis 26, Simonaitis 56, Slapšys, 
Putrimas 8, Stravinskas 2, Stanu- 
lis 4, Karpis P. 2. Žaidimui suma

niai vadovavo R. Duliūnas, nors 
sužeista koja trukdė sėkminges- 
niam žaidimui. Taikliais meti
mais išsiskyrė K. Simonaitis, V. 
Kneitas ir R. Karpis.

Jauniai A. Pirmose žaidynių 
rungtynėse pralaimėjo Čikagos 
“Lituanicai” 52-75. Sekančiose 
rungtynėse nugalėję Čikagos “Ne
rį” 87-63 laimėjo V vietą. Koman
doje žaidė: R. Karpis 26, L. Ažu
balis 48, Dunderas 2, Karpis P. 
28, R. Stanulis 25, Simonaitis 3. 
Komandoje gerai žaidė R. Karpis 
ir R. Stanulis, tačiau daugiausia 
vilčių teikia ateičiai Linas Ažu
balis.

Žaidynėse taip pat dalyvavo 
“Vyčio” tinklininkai, tinklinin- 
kės ir stalo tenisininkai, tačiau 
laimėjimų pasiekti nepavyko.

Vyčio krepšininkai York lygos 
pirmenybių varžybose laimėjo I 
vietą savo grupėje, pateko į baig
minius žaidimus, bet juose pra
laimėjo. Tuo ir baigė 1984 m. pir
menybes. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Š. m. balandžio 28-29 d.d. Toron

te įvyko 34-tos Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės. “Aušros” vy
rų A krepšinio komanda laimėjo 
jau trečią kartą krepšinio meis
terio vardą ir Klivlando miesto 
burmistro taurę, kuri tapo Auš
ros klubo nuosavybe. Balandžio 
28 d. Kipling gimnazijos patalpo
se “Aušros” vyrai nugalėjo Čika
gos “Nerį” 106:86. Šios rungtynės 
buvo sparčios, bet vidurio aikš
tę ir savo lentą kontroliavo “Auš
ros” vyrai.

Balandžio 29 d. Humber gimna
zijos patalpoj baigminėse rung
tynėse susitiko Detroito “Kovas” 
— “Aušra”. “Kovas” pradėjo spar
tų žaidimą, bet “Aušros” gynėjai 
stabdė ir perėjo į komandinį žai
dimą. Tuo būdu laimėjo rungtynes 
83:75. Aušros vyrai prieš “Nerį” 
ir Detroito “Kovą” sužaidė gerą 
užtikrintą komandinį žaidimą.

Vyrų komandoje žaidė: Sigitas 
Žulys, Kęstutis Bartusevičius, 
Edm. Norkus, Ramūnas Underys, 
Vidas Dementavičius, Jim Zoet, 
Romas Kaknevičius, Vytas Gata- 
veckas, Andrius Baziliauskas, 
Indrek Kongats, Andrius Valic- 
kas, Steponas Arlauskas.

“Aušros” vyrų B komanda lai
mėjo III vietą. Komandai trūksta 
susižaidimo. Bandė, bet negalė
jo išvystyti komandinio žaidimo. 
Jaunių A laimėjo IV vietą. Jiems 
trūksta ūgio ir šiek tiek laimės.

Jaunių B laimėjo III vietą. Jiems 
dar labai trūksta patyrimo, bet 
gera klubo ateitis.

Tinklinyje “Aušros” vyrai lai
mėjo III vietą, moterys — taip pat. 
Abiem komandom trūksta koman
dinio susižaidimo. K.Š.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

yra pagrindinės negerovių 
šaknys. Apskritai ta kalba liu
dija, kad žmogus yra prara
dęs protinę pusiausvyrą.

Aukų galėjo būti gerokai dau
giau, bet įsisiautėjusį puska
rininkį D. Lortie, sutramdė be 
jokio ginklo rankose priėjęs 
parlamento saugumo viršinin
kas R. Jalbertas, 63 metų am
žiaus atsargos majoras, pa
siūlęs jam atvirą vieno kario 
pokalbį su kitu kariu. Atro
do, toks jo traktavimas 25 me
tų amžiaus jaunuoliui D. Lor
tie padarė didelį įspūdį. Tas 
pokalbis R. Jalberto raštinė
je truko keletą valandų. D. Lor
tie pradėjo apgailestauti ne
kaltų žmonių nušovimą bei su
žeidimą. R. Jalbertas pasi
siūlė jam padėti, paskambino 
karinės Val-Cartier bazės vir
šininkui pik. A. Roy ir leido 
puskarininkiui D. Lortie su 
juo pasikalbėti. Vėliau R. Jal- 
bertui paskambino jo karo tar
nybos laikų bičiulis pik. J. 
Painchaud, taip pat pradėjęs 
ilgą pokalbį su puskarininkiu 
D. Lortie. Tėviškas traktavi
mas jį nuramino. D. Lortie pra
dėjo apgailestauti padarytą 
klaidą ir sutiko pasiduoti ka
rinei policijai. Policijos su 
taikliaisiais šauliais apsup-

Ateitininkų žinios
Rekolekcijos jaunimui 15-20 m. 

amžiaus įvyks birželio 1-3 d.d. 
Loretto Sky Resort. Kaina $5 asme
niui. Kreiptis į Tadą Slivinską 
439-7848. Nepraleiskime progos 
dvasiškai pastiprėti smagioje ap
linkoje.

V. Kolyčius informaciniame po
kalbyje supažindino studentus 
ateitininkus — kandidatus su įžo
džio prasme.

Koordinacinis komitetas posė
džiavo ir aptarė metinės šventės 
reikalus gegužės 13 d.

Metinė Toronto ateitininkų šven
tė įvyks gegužės 25-26 d.d. Šešta
dienį, 10.30 v.r., Prisikėlimo par. 
Parodų salėje kun. dr. F. Jucevi
čius skaitys paskaitą studentams 
ir moksleiviams. Jaunučiai ir jau
niai tuo laiku susirenka pas sese
les. 12. v. — bendri pietūs, 1 v.p.p. 
— 4 v.p.p. iškyla visiems į Etienne 
Brule parką, 7 v.v. — poezijos ir 
muzikos vakaronė visiems Prisikė
limo par. Parodų salėje. Sekma
dienį, 10 v.r., įžodis Prisikėlimo 
šventovėje, 10.15 v.r, — Mišios, po 
jų — agapė pas seseles. L. U.

Skautų veikla
• Romuvos stovyklavietė ati

daryta gegužės 5-6 d.d. vadovų- 
vių iškyloj. Pirmieji nuomininkai 
stovyklaus šio mėnesio pabaigoj.

• Gegužės 7 d. XXI-os Romu
vos stovyklos organizatoriai ap
tarė programą. Stovyklaujama 
skiltimis, kurios bus sudarytos 
pagal patyrimo laipsnius. Sto
vykla prasidės liepos 28 d., baig
sis rugpjūčio 11d.

• Birželio 2d. — “Šatrijos” tun
to iškyla. Prisideda ir “Rambyno” 
broliai. Specialus autobusas va
žiuos nuo Prisikėlimo parapijos 
11.30 v.r. ir grįš 6 v.v.

• Birželio 4 d. 7.30 v.v. skautų 
būkle — XXI Romuvos stovyklos 
vadovų-vių pasitarimas. Visus 
kviečia dalyvauti sesė Aldona.

• Ruoškimės dalyvauti litua
nistikos seminare skautų-čių va
dovams rugpjūčio 18-25 d.d. St. 
Joseph Christian Life Center, 
18485 Lake Shore Blvd., Cleve
land, Ohio 44119, USA. Registruo
tis iki birželio 1 d. adresu: D. Ei- 
dukienė, 4629 S. Mozart St., Chi
cago, IL 60632, USA. Tel. 312 — 
376-2153. Pilnas seminaro mokes
tis $130. Č. S.

tan parlamentan buvo atsiųsti 
du karinės policijos atstovai, 
kuriems D. Lortie atidavė sa
vo ginklus.

Vėliau paaiškėjo, kad pus
karininkis D. Lortie yra kilęs 
iš Kvebeko miesto, turi tik 
prancūziškai kalbančią žmo
ną ir du mažus vaikus, atlie
ka tiekimo pareigas karinėje 
Carp bazėje. Ten yra dar mi- 
nisterio pirm. J. Diefenbake- 
rio laikais 1959 m. įrengtas 
požeminis bunkeris Kanados 
vyriausybės apsaugai nuo ato
minio karo. Iš bazės D. Lortie 
buvo išvykęs atostogų. Niekas 
nežino, kaip jam pavyko gauti 
ir išsinešti automatinius gink
lus.

Puskarininkį D. Lortie teis 
civilinis teismas. Karinis tri
bunolas tokiais atvejais nusi
plauna rankas, kol nėra pada
rytas civilinio teismo spren
dimas. Tada karinis tribuno
las turi teisę pridėti naujų 
kaltinimų. Civiliniame teisme
D. Lortie buvo apkaltintas tri
guba pirmo laipsnio žmogždys- 
te, už kurią paprastai susilau
kiama kalėjimo iki galvos ir 
bausmės dovanojimo tik po 25 
metų. Pirmą kartą Kanados is
torijoje įvykusios masinės žu
dynės parlamente liudija, kad 
jų gali susilaukti ir kiti Kana
dos parlamentai, jeigu nebus 
imtasi saugumo priemonių. 
RCMP policija tuojau pat su
stiprino ministerio pirm. P.
E. Trudeau apsaugą. Jį, par
lamentan atvažiavusį neper
šaunamu automobiliu, dabar 
iki pat raštinės durų lydi še
ši civiliniais drabužiais ap
sirengę RCMP saugumiečiai. 
Stropiau tikrinamos dokumen
tinės parlamento tarnautojų 
kortelės, svečiai turi pereiti 
pro aparatą, jieškantį metalo.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOKA:

91/z% už 90 dienų term, indei. - 
93/«% už 6 mėn. term, indėlius — 

10 % už 1 m. term, indėlius 
101/z% už 2 m. term, indėlius 
101/2% už 3 m. term, indėlius
91/2% už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą S 
73/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 12 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................12 %
2 metų ...................12’/2%
3 metų ...................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 11 %
(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

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

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

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

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

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausiosnamų 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 M6P 1A4 Namų 769-9424

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

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

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

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

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
, nuomininkų turto, verslo

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

Z|||ctj|tp Simpson’s, 176 Yonge St,
I znilOiaiC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus



Baigusiųjų išleistuvės
Toronte veikia dvi lituanis

tinės mokyklos — Maironio — 10 
skyrių ir aukštesnieji lituanis
tiniai kursai — 3 skyriai. Mai
ronio mokyklai vadovauja Gied
rė Paulionienė, kursams — pe
dagogas Antanas Rinktinas. Ge
gužės 11 d. Prisikėlimo par., sa
lėje tėvų komitetas, vadovau
jamas Donato Karoso, surengė 
šaunias abu vienetus baigusių 
išleistuves, kuriose dalyvavo 
visi baigusieji, jų mokytojai, 
tėvai ir svečiai.

Iškilmę pradėjo programos ve
dėjas mokyt. A. Nausėdas, pa
kviesdamas įžanginiam žodžiui 
mokyklų tarybos pirm. kun. A. 
Simanavičių, OFM.

Baigimo pažymėjimus X sk. 
baigusiems įteikė kun. A. Sima
navičius, OFM, pavaduodamas 
negalėjusį dalyvauti gen. kon
sulų dr. J. Žmuidziną, mokyk
los vedėja G. Paulionienė ir kla
sės auklėtoja I. Ehlers. Pažymė
jimus gavo: Nijolė Bacevičiūtė, 
Zita Bacevičiūtė, Violeta Do- 
bilaitė, Indrė Freimanaitė, Do
vydas Genys, Zita Gurklytė, Kris
tina Janavičiūtė, Gailė Jonytė, 
Andrius Karosas. Aras Nausė
das, Danutė Pargauskaitė, Gra
žina Paulionytė, Linda Radzevi
čiūtė, Darius Ross, Julius Sin
kevičius, Jasmina Totoraitytė, 
Rita Žilinskaitė. Jie gavo ir po 
rožę, kurias vėliau įteikė savo 
motinoms.

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų baigimo pažymėjimus ga
vo: Linas Ažubalis, Edvardas 
Macijauskas, Romas Marcinke
vičius, Rimas Prakapas, Mir
ga Šaltmiraitė, Daiva Stadytė, 
Vaida Stirbytė. Pažymėjimus 
įteikė: kun. A. Simanavičius, 
OFM, A. Rinkūnas ir G. Paulio
nienė.

Geriausių mokinių premijas 
gavo: X sk. — 1. Nijolė Bacevi

čiūtė, 2. Zita Gurklytė, 3. Gailė 
Jonytė; kursų — 1. Mirga Šaltmi
raitė, 2. Edvardas Macijauskas 
ir Rimas Prakapas.

Tėvišką atsisveikinimo žodį 
kursantams tarė A. Rinkūnas, 
kviesdamas dešimtokus sekan
čiais metais tapti lit. kursų stu
dentais. Atsisveikinimo kalbą 
su Maironio mokykla pasakė N. 
Bacevičiūtė, su kursais — M. 
Šaltmiraitė. Mokyklos vedėja 
G. Paulionienė, tarusi atsisvei
kinimo žodį su mokiniais, įtei
kė dovanas ir išeinančiom mo
kytojom — Rūtai Girdauskaitei 
ir sės. Onai Mikailaitei. Jautrų 
atsisveikinimo žodį, skirtą sės. 
O. Mikailaitei, tarė mokyt. S. 
Bubelienė, iškeldama pastaro
sios darbą ypač redaguojant 
mokyklos metraštį. Mokiniai iš 
savo pusės įteikė dovanas mo
kytojams.

Mokyklas baigusius taikliu 
žodžiu palydėjo KLB švietimo 
komisijos pirm, mokyt. I. Ross 
ir įteikė premijas periodinės 
spaudos konkurso laimėtojams 
— Indrei Freimanaitei ir Da
riui Ross.

Baigusius sveikino ir KLB 
Toronto apyl. pirm. dr. E. Bir- 
giolas, kviesdamas įsijungti į 
lietuviškos bendruomenės gy
venimą.

Maironio mokyklos dešimto
kai, vadovaujami mokyt. I. Eh
lers, atliko montažą apie šv. Ka
zimierą jo 500 metų mirties su
kakties proga. Sceną puošė di
delis Lietuvos globėjo paveiks
las.

Baigiamąjį žodį tarė tėvų ko
miteto pirm. D. Karosas, visus 
kviesdamas vaišėms, o maldai — 
kun. J. Staškų. Baigiant vaišes, 
visi baigusieji mokiniai, susėdę 
prie savo stalų, traukė lietuviš
kas dainas, o tėvai gėrėjosi. Dl.

Metiniame “Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1984.IV.28 meninę programą atliko Kiivlando lietuvių vyrų oktetas. 
Nuotraukoje — jo vadovas RYTAS BABICKAS, sol. IRENA GRIGALIŪNAITĖ, VALDAS ŽIEDONIS, dainavęs 
solo. Kitų okteto narių šioje nuotraukoje nematyti Nuotr. St. Dabkaus

"Vilniaus'' paviljonas Karavane
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Aukojo “Tėviškės žiburiams"

Advokatė
VioletS. Vingilis

Square One
4 Robert Speck Parkway, 
Suite 230,
Mississauga, Ont. L4Z 1S1

Telefonas
(416) 272-3412

“Vilniaus” paviljono komi
teto ir talkininkų pasitarimas 
įvyko gegužės 7 d. Lietuvių na
muose. Dalyvavo 16 asmenų, ku
rie, pagal komiteto pirm. R. Pa- 
cevičienės paruoštą planą, su
daro paviljono atitinkamų sri
čių komisijas.

Paviljonas bus įrengtas Prisi
kėlimo parapijos salėse ir veiks 
birželio 22-30 d.d. Didžiosios 
salės ir kavinės papuošimais, 
dekoracijomis rūpinasi V. Stir- 
bytės vadovaujama komisija. Pa
geidauta, kad dekoracijos atitik
tų kazimierinių metų nuotaiką. 
Parodų salę paruoš Tautodailės 
instituto Toronto skyrius, va
dovaujamas A. Vaitonienės. Jo
je vyks lietuvių dailės dar
bų paroda. Čia veiks rankdar
bių, juostų, audinių, gintaro 
papuošalų, medžio drožinių iš
pardavimo skyrius, kurį tvarkys 
A. Dagytė-Byszkievicz. Jei kas 
norėtų šios rūšies rodinius pa
siūlyti pardavimui, malonėkite 
kreiptis į šio skyriaus tvarky
toją Lietuvių namų raštinėje 
darbo valandomis tel. 532-3311.

Programą didžioje salėje at
liks “Gintaro” šokėjai nuo bir
želio 22 iki 28 d., kurie sekan
čią dieną išvyks į Klivlandą da
lyvauti tautinių šokių šventėje. 
Dėl likusių dviejų dienų pro
gramos komiteto pirmininkė ta
riasi su kitais meno vienetais.

Paviljono svečiams maistą su
tiko paruošti Br. Greičiūnienė, 
kuri pernai laimėjo pirmą pre
miją. Kavinėje veiks gėrimų 
baras, tvarkomas R. Budniko. 
Ilgametės paviljono talkinin
kės L. Mačionienė ir I. Žemai
tienė organizuos pyragų bufetą, 
kuriuos parūpins įvairios or
ganizacijos.

Pagrindiniai paviljono tvar
kytojai yra administracijos ko
misija: pirm. R. Pacevičienė, 
R. Budnikas ir A. Abromaitytė. 
Paviljono šeimininkai — 1984 m. 
“Vilniaus” karalaitė D. Kalend- 
raitė ir burmistras E. Lukošius. 
Karavano pasų pardavimą ir pla
tinimą tvarko V. Kulnys ir A. 
Vaičiūnas. Yra gauta 200 pasų, 
kurie jau parduodami Lietuvių 
namų raštinėje, “Paramos” ir 
Prisikėlimo bankeliuose. Jų kai
nos — $8.00. Vienkartinis įėji
mas — $5.00. Rengėjams labai 
svarbu, kad lietuviai gausiai 
lankytų, atsivestų kitataučius 
draugus, iš anksto įsigytų pa
sus ir tuo paremtų “Vilniaus” 
paviljono rengėjų pastangas.

J. Vr.

Likimo smūgiai
— Ponas Buroke, nuo ko jū

sų tokia raudona nosis?
— Tokia jinai pasidarė nuo 

daugelio likimo smūgių.
— Ir tai visuomet per nosį?

Viešėdami Čikagoje, - »
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

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

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

1984 metų gegužės 21 
yra Viktorijos diena 

ir karalienės gimtadienis — 
šventė savivaldybės tarnautojams. Tą dieną atmatos nebus 
išvežamos. Tai bus padaryta sekančią reguliarią atmatų 
išvežimo dieną.
Gegužės 23, trečiadienį, nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
kiti sunkūs daiktai
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį-gegužės 30 d.
PASTABA. Toronte yra 18 sandėlių stiklo ir metalo indų perdirbi
mui. Vasario mėnesį buvo surinkta 270 tonų laikraščių, 39 tonos 
stiklo ir 7 tonos skardinių. Smulkesnių informacijų teirautis tele
fonu 947-7742.

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

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

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

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

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

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

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

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

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

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

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231 - 2839

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

“All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

CHOICE
IN THE

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 •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

! 1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Sudbury, Ontario 
PADĖKA

Mums, išvykstantiems apsigy
venti St. Catharines, Ont., mies
te, Sudburio Maironio šaulių kuo
pa ir KLB Sudburio apylinkė su
ruošė mums staigmeną-išleistuves.

Ypatingą padėką reiškiame ren
gėjams bei rengėjoms — šaulių 
moterų vadovei Audronei Al- 
brechtienei, jos talkininkėms — 
Danguolei Rotkienei. Nijolei Pau- 
laitienei, Marijai Valiukienei, 
Elytei Tolvaišienei už gražiai su
telktą šaulių šeimynėlę, Valytei 
ir Juozui Maroževičiams, šaulių 
kuopos pirm. Juozui Kručui, už 
gražius atsisveikinimo žodžius 
apylinkės valdybos pirm. E. Tol
vaišienei, už gražiai pravestą va
karą lietuvių ir anglų kalbomis 
Danguolei Rotkienei.

Dėkojame visiems to vakaro da
lyviams už atsilankymą, už bran
gią bei gražią dovaną, kuri visa
da primins mums jus visus.

Atleiskite, kad čia neminėsime 
visų pavardžių, nes bijome ką nors 
praleisti iš visų dalyvių, kurie 
buvote kartu su mumis.

Išvykstame, bet niekad neužmir
šime mūsų numylėtos Sudburio 
lietuvių šeimynėlės. Daugelį me
tų kartu gyvenom, daug laimingų 
valandų praleidom, kartu užau- 
gom ir praleidom savo jaunystę. 
Mes išvykstame, bet mūsų širdis 
lieka Sudburyje.

Dar kartą ačiū Jums visiems. 
Iki pasimatymo!

Jadvyga ir Zigmas Labuckai

Edmonton, Alberta
(Atkelta iš 4-to psl.)

Patikslinimas. “TŽ” 17 nr. iš
spausdintoje korespondencijoje 
“Keičiasi klimatas”, kur kalbama 
apie vasario mėnesį, išspausdin
ta -2.7°C, turėjo būti -27. Kur kal
bama apie šilčiausią vasario die
ną turi būti ne-11.2°C, bet + 11.20.

Dobilas 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems . 
atsilankiusiems pasveikinti mus. 
įsikūrusius naujuose namuose.

Dėkojame taip pat už dovaną, 
gėles, gražius linkėjimus bei iš
reikštą nuoširdų draugiškumą. 
Balandžio 30-tos popietė ilgai 
pasiliks mūsų atmintyse ir širdyse.

Ypatinga padėka staigmenos va
dovams — A. M. Dudaravičiams, 
P. P. Balučiams ir B. P. Behrins.

Dar kartą lietuviškas ačiū.
Vincas ir Hanna Kasperavičiai- 

Kasper

Dar niekad taip nėra...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sus Lietuvai naudingus laisvi
nimo darbus. Deja, į Baltiečių 
laisvės lygos prašymą atsilie
pė visiška tyla. I Los Angeles 
atvykęs VLIKo vicepirminin
kas Liūtas Grinius viename su
sirinkime kalbėjo, kad Baltie
čių laisvės lygos darbas nenau
dingas. Tai kas tą naudingą 
darbą dirba?

Lietuviškos organizacijos ir

$100: KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyrius, 
Juozas Asmenavičius, Adolfas 
Kuliešius; $50: H. Sakalauskas, 
Zenonas Tumosa; $25: Gražina ir 
Jonas Kažemėkai; $24: M. Petraus
kis; $21: R. Razma; $20: Feliksas 
Timukas, A. Katelienė. S. Urbo
navičius, J. Jocius, A. Andrulis, 
Zita ir Pranas Sakalai; $15: Anta
nas Danielius, Kazys Konkulevi- 
čius, Teodora Lukas, Rūta Kurai- 
tytė, kun. P. Dilys; $13: P. M. Krila- 
vičius; $12: Juozas Liaugminas, 
A. Kublinskas.

$10: J. Kablys, A. Klemka, Ju
lius Strodomskis, Bronius Čaika, 
G. Rugienius, J. B. Lapinskai, Ma
rija Skučienė, P. Žumbakis, A. 
Melvydas.

$8: V. Gulbinas, Justas Kudaba, 
S. Mačiulaitis, Vincas Dirsė, P. La
pinskas, Marija Šimkienė, Anta
nas Tautkus, J. Grigalius.

$7: Vytautas Gečas, V. Kupci- 
kevičius, T. Varneckienė, Vytau
tas Lumbis, Irena Satras-Kabai- 
la, Julius Balčiūnas; $5: Vincas 
Dovydaitis, Petras Aūgaitis, Ta
das Ramonas. J. Dunčia, Juozas Ci
bulskas; $4: Pranas Gasparonis, 
St. O. Deveikis, Juozas Baltru
šaitis.

$3: J. Greičiūnas, Stasys Jasu- 
tis, V. Jukna, V. Grikietis. A. Bal
čiūnienė, L. Kerulis, J. Dačkie- 
nė, Tomas Vainauskas, Leonas Va
liukas, Ignas Kušlikis, M. Kupris, 
A. Razutis, Pranas Vindašius, Zita 
Vainauskienė, Albinas Žukaus
kas, Jonas Astra. Petras Kuliešis, 
Jadvyga Kregždienė, V. Petraus
kas, Br. Diktantas. J. Kulbokie- 
nė, J. Bubnys, Petras Mikšys, Pet
ras Pajaujis, Leonas Rumšas, Bro
nė Simonaitienė, P. Šeibienė, Ma
rija Žemaitienė, O. Fice (Mrs.), 
A. Baltrūnas, V. Lenauskas, J. 
Jurėnas, M. Jasiulevičius.

$2: Bronius Kasias, A. V. Ka
rališkas, L. Leparskas, Petras Pa
lys, S. Fredas, V. Jakubaitis, P. 
Kareckas, A. Krikščiūnas, F. Moc
kus; $1: St. Gineitis, U. Matis, V. 
Novog.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: Povilas Bosas. Liucija Pus- 

kepalaitienė; $35: Juozas Džen- 
kaitis; $30: H. Sakalauskas, Ona 
Girdauskas; $27: S. Girčienė, V. 
Andrulionis, A. Petrašiūnas, A. 
Valavičius, K. Kudirka, Pranas 
Aūgaitis. V. Bielskis.

$25: Gedas Glatkauskas, J. Juš
ka, Birutė Gylys, Pranas Gudzins-

kas, P. Grušas, Ona Adomavičius, 
S. Baršauskienė, Juozas Baliūnas, 
F. Barzdžius, Algirdas Čepėnas, 
A. L. Čepulis, M.D., Gražina Dre- 
šeris, Antanas Dainora, A. Dap
kus, A. Matulaitis, Emilius Bart- 
minas, A. Jusys, Gediminas Balan
da, Vytautas Kručas, Valerija 
Kundrotienė, V. Maciunskas, J. 
Mickevičius, Vanda Stašaitienė, 
S. Vaičekauskas, A. Vindašius, 
Milda Žemeckienė, E. Laukys, J. 
Kažemėkas, Jonas Lasys, kun. P. 
Kairiūnas, Adelė Margevičienė, 
J. Mikonis, V. Kuzma, P. M. Kri- 
lavičius, Agnė Lukšytė-Meiliūnie- 
nė, Juozas Liaugminas, Alfonsas 
Keliačius, V. B. Platt (Mrs.), Jo
nas Nastajus, Pranas Puškorius, 
Ada Ramauskienė, Jonas Treška, 
Angelė Stankaitienė, Algimantas 
Yurkštas, Jonas Žostautas, Stasė 
Yokubynienė, G. Vasiliauskas, 
Juozas Valevičius, kun. A. Babo- 
nas, J. Driaunevičius, Aldona Bi
liūnienė, A. Bartkus, Ona Duo- 
baitienė, J. Butkus, dr. F. V. Kau
nas, A. Kublinskas, A. Kalendra, 
Vaclovas Karnilavičius, Laima 
Kriaučiūnienė, kun. M. Jarašiū
nas, Izabelė Stasiulienė, Jonas 
Dambrauskas, Stasys Bužinskas, 
Ona Jurskienė, Juozas Morkūnas, 
J. Jasinskas, V. Lackus, Č. Senke
vičius, Kostas Gaputis, A. Ališaus
kas, A. Čeputis, Motiejus Jonikas, 
Petras Janulis, Vytautas Jučas, 
Juozas Riauka, dr. R. Saplys, Ge
das Smolskis, Aldona Craig, dr. 
Juozas Petrikonis, E. R. Stravins
kas. R. Underys, Ona Urnavičie- 
nė, M. Rudzinskas, R. Vaičaitis, 
L. Kirkilis, Petras Balsas, V. Kup
rys, kun. P. Dilys, B. Baranaus
kas, Č. Kuras, A. Mingėla, Vanda 
Kličius, Bronius Gudinskas.

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

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

- 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

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 105 namų 848-0234

A. E. LePAGE

atskiri asmenys turėtų parody
ti didesnį jautrumą ir nepalik
ti losangeliečių vienų.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE
SKAMBINKITE

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

PERKATE

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

AR

NAMUS?

431-5462
445-9469

T1T) I7QTJI7R INSURANCE&I J JVPj 0 JĮ Fj £1. REAL ESTATE BROKERS 

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

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

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

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
V
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Anapilio žinios

— Ilgojo savaitgalio proga atei
nantį sekmadienį, gegužės 20 d., 
11 v.r. bus Mišios ir Wasagoje, Ge
rojo Ganytojo koplyčioje.'

— Kapinių lankymo diena — ge
gužės 27; Mišios kapinėse — 3 v. 
p.p. Po to — šventinami nauji pa
minklai. Wasagoje tą sekmadienį 
pamaldų nebus.

— Pakrikštyta dr. Antano ir Lili- 
jos (Zenkevičiūtės) Pacevičių duk
relė vardu Audra-Lilija.

— Vajus koncertiniam pianinui 
įsigyti tęsiamas toliau. Komite
to primininkas — dr. A. Pacevičius, 
nariai — D. Garbaliauskienė, J. 
Govėdas, S. Žiemelytė.

— KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių par. skyriaus 35-rių metų 
sukakties šventė — birželio 10, 
sekmadienį. Po 11 v.r. Mišių — pa
minėjimo iškilmė Anapilio salėje 
ir vaišės.

— Kun. K. Kaknevičiaus primici
jos — birželio 24, sekmadienį, 4 
v.p.p. Bilietai — kvietimai gau
nami parapijoje arba pas R. Cele- 
jewską tel. 231-8832.

— Maironio mokyklos mokiniai 
mokslo metų užbaigos proga gegu
žės 13 d. 11 v.r. Mišiose atliko gra
žias aukojimo apeigas. Vadovavo 
mokyklos vedėja G. Paulionienė.

— Aukojo: “LKB Kronikai” $50 
kat. moterų skyrius, lietuvių kapi
nėms $25 J. Stonkus, parapijai 
$100 J. Priščepionka.

— Mišios gegužės 20, sekmadie
nį, 10 v.r. — už Ališauskų ir Ši- 
manskų mirusius, 11 v.r. — už a.a. 
Virginiją Kasperavičiūtę ir Kaspe
ravičių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas gegužės 20, sekma

dienį 11.15 v.r. laikys kun. P. Dilys.
— Sv. Rašto apmąstymai — gegu

žės 17 d., 7 v.v., parapijos salėje.
— Gegužės 26, šeštadienį, 4 v.p. 

p., šventovėje bus palaiminti Paul- 
Gordon Stinson ir Silvija-Violeta 
Taraila bendram vedybiniam gy
venimui.

— Visuotinis parapijos narių 
susirinkimas — gegužės 27 d. po 
pamaldų šventovėje. Bus svarsto
mi parapijos tarybos pasiūlymai:
I. įsteigti fondą lietuviams stu
dijuoti evangelikų teologiją; 2. 
planai padėti prof. M. Trautrimui 
gilinti teologijos studijas.

Lietuvių namų žinios
— Motinos dieną šventė apie 

500 svečių. LN vyrų būrelio pirm.
J. V. Šimkus savo sveikinime pa
gerbė visas lietuves motinas, sim
boliškai įteikdamas rožių puokštę 
O. Indrelienei. Visos LN atsilan
kiusios motinos buvo sutiktos su 
gėle ir pavaišintos vynu.

— Vis dažniau pasitaiko, kad 
organizacijos naudojasi LN patal
pomis prieš tai neužsisakiusios 
ar nepranešusios administracijai. 
Budintis tarnautojas nėra įgalio
tas skirstyti patalpas naudojimui 
ar iš viso leisti bet kokiomis patal
pomis naudotis, jei jos nėra tam 
paruoštos ir įtrauktos į tvarka
raštį. Pasitaiko, kad net budin
tis tarnautojas tai dienai nebūna 
paskirtas. Ateityje LN patalpomis 
bus leidžiama naudotis tik iš anks
to, bent prieš porą dienų, darbo 
valandomis užsakytomis patalpo
mis.

— Socialinės pagalbos darbuo
toja Vida Duliūnienė, grįžusi iš 
atostogų, pradėjo dirbti LN. So
cialinės pagalbos reikalais kreip
tis tel. 532-3311.

Mississauga, buvęs Toron
to priemiestis, tapo atskiru 
miestu prieš 10 metų ir jau tu
ri apie 350.000 gyventojų. Čia 
yra įsikūręs ir Anapilis su lie
tuvių kapinėmis, Lietuvos kan
kinių šventove, klebonija, sa
lėmis ir aikštėmis. Gegužės 8 
d. įvyko prakasimas žemės sta
tomai miesto rotušei. Apeigas 
atliko Ontario gubernatorius 
John Aird, dalyvaujant dauge
liui žymūnų. Lietuviams atsto
vavo klebonas kun. J. Staškus 
ir A. Rinkūnas. Meninę progra
mą atliko mokyklos choras, 
vadovaujamas Danutės Kušli- 
kytės. Naujasis pastatas atsi
eis 50 mil. dol.
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.

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS 
“Horizon Chrysler” 1980 m. auto
matinis, keturios mažai vartotos 
padangos. Parduosim daugiausia 
pasiūliusiam (best offer). Teirau
tis tel. 536-9316 bet kuriuo laiku ar
ba vakarais tel. 248-8066 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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužės 13 d. per 10.15 v. Mi

šias giedojo “Volungės” choras, 
Maironio mokyklos mokiniai, už
baigdami mokslo metus, atliko 
Mišių skaitymus.

— Susituokė Rūta Tamulionytė 
su Geraldu Rusinavičiumi.

— Gegužės 11 d. palaidota a.a. 
Marcelė Švelnytė, 90 m. amžiaus.

— Pakrikštytas: Daniel-Robert, 
Danos (Krilavičiūtės) ir Robert 
Slykhuis sūnus; Mindy-Indrė, Ži
vilės ir Jaunučio Šelmių duktė.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — 7 v.v., šeštadieniais 
litanija skaitoma po 9 v. Mišių, 
o sekmadieniais litanija gieda
ma po 11.30 v. Mišių.

— Jau vyksta registracija į va
saros stovyklas. Lietuviškai ne
kalbantiems lietuvių kilmės vai
kams stovykla bus liepos 1-14 d., 
lietuviškai gerai kalbantiems — 
liepos 14-28, jaunų šeimų — nuo 
liepos 28 — rugpjūčio 4.

— “Dux Magnus” operos bilietai 
pardavinėjami salėje po Mišių.

— Religiniam pasaulio lietu
vių katalikų kongresui rinklia
va bus birželio 17 d.

— Parapijai aukojo: L.G. Matu
kai $200, latviai katalikai Vely
kų proga $135, G.H. Chvedukai 
$100, S. Čeponienė $80; po $50: 
J. Beržinskas, P. Gaidelis, R.M. 
Rusinai; “LKB kronikai” $65: Ma
žeikių gimnazijos mokiniai, prel. 
J. Tadarauskas; religinei Lietu
vos šalpai: P. Gaidelis $50; Mo
tinos dienos novenos proga: dr. 
G.M. Skrinskai $100, A. Rimkus 
$60; po $50: J. Avižius, A. Artič- 
konis, B. Maskeliūnas; klierikų 
fondui: E.K. Šlekiai $50; vienuo
lynui: A.A. Šmigelskiai $100; “Auš
ros” sporto klubui: L. Kirkilis $50, 
J. Puteris $15; RPLK kongresui: 
Šv. Pranciškaus trečiojo ordino 
Prisikėlimo parapijos kongrega
cija $200; “Share Life” surinkta 
$1,093.

— Mišios gegužės 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Joną Kučins
ką, 9.30 v.r. — už Smolskių miru
sius, 10.15 v.r. — už gyvas ir miru
sias motinas, už a.a. Vladą Sta- 
nulį, 11.30 v.r. — už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, 7 v.v. — už 
a.a. Joną Kalinauską.

Motinos diena Anapilyje pa
minėta gegužės 13 pamaldo
mis šventovėje ir specialia iš
kilme salėje, kur dalyvavo apie 
300 asmenų. Iškilmę pradėjo 
parapijos jaunų šeimų komi
sijos pirm. V. Narušis, sveikin
damas motinas ir pakviesda
mas programos pranešėja “Vil
niaus” karalaitę Dainą Ka- 
lendraitę. Rūpestingai paruoš
tą meninę programą atliko mo
kiniai — L. Mockutė, V. Bijū- 
naitė, sesutės Paulionytės, G. 
Batūra, p.p. Karasiejų ir Gaižu
čių vaikai, sesutės Gurklytės, 
Pargauskaitė ir Maironio mo
kyklos choro dalis, vadovau
jama muz. D. Viskontienės, 
akompanuojama muz. J. Govė- 
do. Dalyvius ypač stebino 11 
metų amžiaus pianistas Ginta
ras Batūra didele pažanga mu
zikoje. Šaunias vaišes paruo
šė ir visus sklandžiai aprūpi
no maistu J. Bubulienė su sa
vo talkininkėmis.

Toronto konsularinio kor
puso sekretorius pranešė raš
tu gen. Lietuvos konsului dr. 
J. Žmuidzinui, kad, remiantis 
šios sąjungos konstitucija, jis 
oficialiai laikomas nuo 1984. 
IV.25 antruoju šios draugijos 
vicedekanu dvejiem metam. 
Šią draugiją, angliškai vadi
namą “The Consular Corps As
sociation of Toronto”, sudaro 
60 misijų su 155 karjeros ir 22 
garbės konsulais.

Lankėsi “TŽ” redakcijoje 
prof. Martynas Trautrimas 
iš JAV, lydimas evangelikų 
Išganytojo parapijos tarybos 
pirm. V. Drešerio. Profesorius, 
dėstantis humanistinius moks
lus, ketina studijuoti teologi
ją ir rūpintis Kanados lietu
vių evangelikų sielovada. — 
Elena Juciūtė, mokytoja, bu
vusi Sibiro tremtinė, kalbėjusi 
Lietuvių namuose apie savo 
pergyvenimus Sibire ir savo 
parašytas knygas, aplankė ir 
“TŽ”, lydima L. Novogrodskie- 
nės. Gyvendama Bostone, iš- 
leisdino keletą knygų, kurios 
yra plačiai skaitomos. Sibire 
ji buvo kalinama 7,5 metų. Ji 
yra “TŽ” skaitytoja.

Kristina-Marija Valiūnaitė, 
Rainio ir Dorotėjos Valiūnų 
duktė, gimusi š. m. kovo 6 d. 
Thunder Bay, ten pat pakrikš
tyta balandžio 29 d. Sveika ir 
gražia dukraite džiaugiasi dr. 
Hedwig Rohr, Thunder Bay, 
Ont., ir p.p. Jonas ir Ingė Va
liūnai V. Vokietijoje. Kristi
nos krišto tėvai yra Algirdas 
ir Marija Stankus-Saulaičiai.

"Gallery Jomnoin ” direktorė Ilona Stonaitis kviečio atsilankyti J (J 

dailininko PRANO GAILIAUS 5 Paryžiaus g
Atidarymas - 
gegužės 22, &
antradienį,
7 -10 v. vakaro, i;

Paroda bus atidaryta iki birželio 12 dienos. (įį 
Gallery Jermoin, 33 Hazelton Avė., Toronto, Ont. M5R2E3 Tel. 961-3125
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S. m. gegužės 26, šeštadieni, visi maloniai kviečiami i 

tre či osios 
ateivių bangos 

ruošiamą
su dar nematyta [domia menine programa, šilta vakariene bei vynu, 
muzika, šokiais ir loterija. Veiks baras. Pradžia - 7.30 valandą vakaro. 
Pobūvis įvyks Toronto Lietuvių namų Gedimino pilies menėje. 
Kaina: suaugusiems — $12.00, jaunimui — $8.00. Bilietai gaunami sekmadieniais Prisikėlimo 
parapijoje po 10 v. Mišių, Lietuvių namuose popietės metu arba pas Birutę telefonu 231-1910.

Rengėjai

Ilgojo savaitgalio sekmadie
nį, gegužės 20, gintariečiai 
rengia šokių vakarą N. Wasago
je, Prisikėlimo par. stovykla
vietėje. Bus plokštelių muzika, 
loterija. Įėjimas — $2.00. Visi 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
gintariečių kelionę Britanijon 
į tarptautinį folkloro festivalį.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas bus uždary
tas gegužės 21 d. Valdyba

Anapilio Parodų salėje ge
gužės 26-27 d.d. Anapilio mo
terų būrelis rengia keramikos 
(S. Pacevičienės), gobelenų 
(A. Vaitonienės) ir tapybos 
(L. Nakrošienės) parodą. Ati
darymas — gegužės 26, šešta
dienį, 4 v.p.p. Rengėjos kvie
čia visus aplankyti šią paro
dą.

Metinis trečiosios ateivių 
bangos susitikimas — pobū
vis įvyks gegužės 26, šeštadie
nį, Lietuvių namų Gedimino pi
lies menėje, 1573 Bloor St. 
West, 6.30 v.v. Kviečiami ir ki
ti norintieji. Bus meninė pro
grama, šilta vakarienė su vynu, 
muzika ir šokiai. Veiks loteri
ja. Kaina — $12 asmeniui, jau
nimui — $8. Bilietus galima 
gauti pas trečiosios ateivių 
bangos atstovus arba pas Biru
tę tel. 231-1910. Rengėjai

Metinė ateitininkų šventė 
įvyks gegužės 26-27 dienomis. 
Gegužės 26, šeštadienį, 6.30 
v.v., Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje bus vakarienė ir 
meninė programa. Kaina — 
$5.00. Jaunimas, sendraugiai 
ir svečiai maloniai kviečia
mi į vakarienę atsilankyti. At
skirų kuopų susirinkimų lai
kas bus praneštas vėliau. Stu
dentams ir moksleiviams po
kalbį praves kun. dr. F. Juce
vičius. Sekmadienį — įžodis 
Prisikėlimo šventovėje ir aga- 
pė seselių namuose.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių par. skyrius 
birželio 10 d. minės savo veik
los 35-tį. Šis pirmutinis sky
rius atkurtas išeivijoje a.a. 
kun. P. Ažubalio. Pirmoji sky
riaus pirmininkė buvo dr. A. 
Užupienė-Lukienė. Ji mielai 
sutiko dalyvauti ir supažin
dinti mus su katalikių moterų 
draugijos įsteigimu Kanadoje. 
Numatyta meninė programa ir 
pietūs su vynu. Bilietus gali
ma jau dabar įsigyti parapijos 
salėje po pamaldų arba užsa
kyti pas A. Augaitienę tel. 231- 
7416 ir pas G. Trinkienę 762- 
9517. Bilietų kaina — $6. Sta
lai numeruoti. Rengėjos malo
niai kviečia visus gausiai da
lyvauti šioje šventėje.

“Gintaro” ansamblis rengia
si dalyvauti tarptautiniame 
folkloro festivalyje Britani
joje. Išskris liepos 19, dalis 
grįš rugpjūčio 2 d., kiti — vė
liau. Išvykoje dalyvaus 37 gin
tariečiai — šokėjai, daininin
kai ir muzikantai.

Savo žmonos a. a. Aldonos at
minimui “Tėviškės žiburiams” 
Mykolas Trumpickas paaukojo 
$20.

“TŽ” skaitytojai, keičiantys 
adresus, prašomi visuomet pa
žymėti seną ir naują adresą, 
pilną vardą ir pavardę. Karto
tekoje yra daug panašių pavar
džių ir dėl nepilnų adresų pa
sitaiko klaidų.

JAU LAIKAS REGISTRUOTI VAIKUS!!
Prisikėlimo parapijos stovyklavietėje, 

Wasagoje, Ontario
1. LIEPOS 1 d. —14 d.

Valkam 6 — 16 m. amžiaus 
kuriems sunku susikalbėti ar 
nemoka lietuviškai.

2. LIEPOS 15 d. —28 d.
Valkam 6 — 16 m. amžiaus 
kurie laisvai kalba 
lietuviškai.

KAINOS
1 sav. 2 sav.

1 vaikui $85. $145.
2 vaikam $145. $260.
3 + $200. $355.

REGISTRACIJA:
Toronte:
Lina Kuliavienė —
Rūta Jaglovvitz — 
Montrealyje:
Alma Drešerienė — (514) 363-9983

Džiaugiamės, /
kad turėsime ypatingai gerus vadovus! '

Keturiom Savaitėm Atvyksta:

Seselė Onutė Mikailaitė 
( "Eglutės” žurnalo redaktorė) 

Edis Putrimas (klierikas) ir

Rasa Šoliūnaitė
(pasižymėjus muzikė iš Čikagos)

Pirmos Stovyklos Komendantas

Andrius Kaknevičius
Antros Stovyklos Komendantas

Rimas Kuliavas

Spaustuvės 
mašinų vajus

Praėjusią savaitę į “Tėviš
kės žiburių” spaustuvės maši
nų vajų įsijungė šie asmenys: 
$100 — Joana ir Domą Kaunai- 
tės, Toronto, Ont.; $50: Janina 
ir Petras Gurkliai, Mississau
ga, Ont., A. Mažiulis, S. Boston, 
Mass.; $20: Juozas Astas, Ha
milton, Ont., S. Jankauskas, 
Oakville, Ont., $11: J.A. But
vydai, Windsor, Ont.

Leidėjai reiškia nuoširdžią 
padėką visiems lietuviškos 
spaudos rėmėjams.

“Draugas” 1984.IV.17 iš
spausdino vedamąjį “Toronto 
lietuviai”, parašytą b.kv. (Br. 
Kviklio), kuris lankėsi Toronte 
su draudžiamosios spaudos 
paroda. Straipsnyje iškelta 
pozityvi torontiečių veikla, 
jų spauda, jų vieningumas, jų 
gyvenimo sąlygos.

Radijo programai “Tėvynės 
prisiminimai” vadovauja ve- 
lionies J.R. Simanavičiaus 
dukra Violeta Laurinavičienė 
(51 Patricia Dr., Toronto, Ont. 
M4C 5K2. Tel. 690-3416). Pro
grama transliuojama kiekvie
ną sekmadienį 1.30 v.p.p. — 
2 v.p.p. banga 101 FM.

A.a. Juzė Januškienė-Urba- 
navičiūtė po ilgos ir sunkios 
ligos mirė gegužės 12 d. Etobi
coke General ligoninėje. Palai
dota iš Lietuvos kankinių šven
tovės gegužės 15 d. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse Mississaugoje.
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Atsiųsim lietuvių ir 
anglų kalbomis 
registracijos ir

(416) 766-2996
(416) 769-3275

arba rašykite:
JAUNIMO 

STOVYKLOS 
1011 College St. 
Toronto, Ontario 
M6K 3B3 
Canada

Pagerbdami a. a. Marcelę 
Švelnytę ir reikšdami užuo
jautą velionės sesutei Domai 
Simonaitienei, jos vyrui Vla
dui bei visiems giminėms, vie
toje gėlių “Tėviškės žibu
riams” aukojame $20.

J.M. Vaseriai

Prisimindama a.a. Marcelę 
Švelnytę ir reikšdama užuo
jautą velionės giminėms, vie
toje gėlių laidotuvių proga au
koju “Tėviškės žiburiams” $20.

M. Normantienė

A.a. Marcelės Švelnytės lai
dotuvių proga E. O. Gotšeldai 
vietoje gėlių paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

Pastaruoju metu Toronte bu
vo suruošti keli mergvakariai 
būsimoms jaunamartėms, be
siruošiančiom santuokai: Vir
ginijai Rūkaitei su Tomu Kas
peravičium, Daliai Puodžiu- 
kaitei su Jurgiu Valaičiu, An
gelei Kručaitei su Vyteniu Da- 
naičiu ir Rūtai Vaitkutei su 
Laimiu Andruliu. Visi jie daly
vauja lietuviškoje veikloje, to
dėl mergvakariai buvo gausūs 
dalyvėmis ir lietuviškos nuo
taikos.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

KLB Montrealio apyl. valdybos 
posėdyje buvo aptartas sibiri- 
nių trėmimų minėjimas, rengia
mas Baltiečių federacijos birže
lio 13, trečiadienį, 7 v.v., Domi
nion Sq. Po to katedroje įprastos 
pamaldos, kuriom vadovaus kun. 
J. Kubilius, SJ. Iš lietuvių pamal
dose giedos Montrealio lietuvių 
choras. Kalbėtojas, padedant vai
niką prie Žuvusiems kariams pa
minklo, dar nesurastas.

Gegužės 25, penktadienį, 7.30 
v.v., AV par. salėje numatomas 
pasitarimas su organizacijų bei 
šiaip visuomenės atstovais.

Dabar bus platinami Vll-osios 
tautinių šokių šventės loterijos 
bilietai bei tam tikslui renkamos 
aukos.

Ateinantį rudenį numatomas 
rengti ištisas paskaitų ciklas. Du 
kalbėtojai jau yra pasižadėję da
lyvauti.

Baltiečių studijų dienos (AABS) 
vyks Montrealio universitete bir
želio 14-16 d.d. Smulkesnė infor
macija pas dr. Mildą Danytę tel. 
481-3971.

Auksinio amžiaus “Rūtos" klube 
gegužės 23 d. kalbės jauna vaisti
ninkė Ina Lukoševičiūtė.

“Nepriklausomos Lietuvos" spau
dos baliuje gegužės 5 d. Šv. Kazi
miero par. salėje labai gražiai 
pasirodė sol. G. Capkauskienė ir 
vyry oktetas. Gaila, kad prisirin
ko nedaug dalyvių.

Lituanistinė mokykla gegužės 
5 d. baigė mokslo metus.
Pirmąją Komuniją gegužės 6 d. pri
ėmė septyni vaikučiai. Mišias lai
kė ir ta proga pamokslą pasakė 
kun. J. Aranauskas, SJ.

Šiuo metu AV šventovėje skel
biami užsakai: Aldonos Marijos 
Vasiliauskaitės su Brian Wayne 
Lacroix ir Rimos Jurkutės su Ri
mu Piečaičiu. Jy vestuvės numa
tomos paskutinįjį gegužės ir pir
mąjį birželio savaitgalį.

Muzikas Aleksandras Stankevi-
čius susižiedavo su Gaile Naru- kio. Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
c. i. B. 

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

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

1 metų ...................... 10.25%
Terminuotus indėlius: = Nekilnojamo

1 metų ........................ 9.75% = turto,
180-364 d................. 9.5 % E asmenines ir
120-170 d.................. 9 % E prekybines.
30-179 d..................8.75% Ę Paskolos

Trumpalaikius indėlius E mirties
už $20,000 ar daugiau E atveju

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

Čekių sąskaitos: .................5 % =

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

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

REIKALINGA VYRESNIO AM
ŽIAUS. malonaus būdo moteris pri
žiūrėti senyvą moterį, pasigamin
ti sau ir dviem senjoram maistą, ap
tvarkyti nedidelį butą. Prie Bloor- 
High Park požeminio traukinio. 
Darbo valandos nuo 1-2 v.p.p. iki 
7-8 v. vakaro. Kreiptis tel. 763-6498 
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.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

ševičiūte. Vestuvių laikas dar ne
nustatytas.

“Vaivorykštės” tautodailės gru
pė vyksta parodai į Bostoną spa
lio 13-14 d.d. Kviečia Lietuvių tau
todailės instituto Bostono skyrius.

Alma ir Petras Drešeriai su sa
vo vaikučiais atostogavo pas sa
vo tėvus G. V. Drešerius Florido
je. Grįžo patenkinti gražiu oru ir 
puikia viešnage. B. S.

Jonas Ladyga yra padaręs kelis 
išradimus. Su dviem savo išra
dimais dalyvauja Mokslo ir tech
nologijos parodoje Montrealyje, 
Place Bonaventure “Innovation- 
Quebec”, išradėjų sekcijoje. Vi
sas išlaidas ($1600) apmokės Kve
beko provincijos valdžia. Paro
da bus nuo gegužės 24 iki 31 d. 
Lankymo valandos 10 v.r. — 10 v.v. 
J. Ladyga studijavo Lozanos meno 
mokykloje, Šveicarijoje, archi- 
tektūros-dekoravimo skyriuje. Už 
projektą “Kanados paviljonas 
tarptautinėje parodoje” 1950 m. 
gavo diplomą. Dėl akių ligos šio
je specialybėje mažai dirbo. Tu
rėjo motelius Laurentidų kal
nuose. L. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Pa
rapijos svetainėje įvyko savait
raščio “NL” spaudos vakaras. Ati
darymo žodį tarė “LN” valdybos 
pirm. J. Šiaučiulis. Su pavasa
riška nuotaika gyvą, šiltą žodį ta
rė red. B. Nagienė, pakvietusi 
scenon Montrealio vyrų oktetą, 
kuris jau eilė metų atlieka pa
rengimų programą. Oktetas tur
tingas savo repertuaru. Visą eilę 
dainų atliko ir sol. G. Čapkauskie- 
nė. Visi buvo pavaišinti gera St. 
Remeikio paruošta vakariene. 
Grojo Remeikio, jn., orkestras. 
Loterija buvo turtinga ir gerai 
pravesta. Visas vakaras buvo pui
kus, nors vietų tuščių dar daug 
matėsi. — Sofija Skučienė išvy
ko į Kanados vakarus aplankyti 
savo dukros ir žento Arūno Šle-

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

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

MOKYTOJA pardavinėja vaikams 
nuo 2 iki 18 metų labai naudingas 
anglų kalba knygas. Skambinti Rū
tai tel. 690-4868 Toronte.

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

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

EUROPEAN 
CATERING

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

v


