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Kongresiniai atgarsiai
Šv. Kazimiero metai, skirti Lietuvos globėjo 500 me

tų mirties sukakčiai paminėti, jau baigiami užmiršti ir 
pradedama galvoti apie 600 metų Lietuvos krikščionybės 
sukaktį. Kazimieriniai atgarsiai vis dėlto tebeskamba, 
iškildami viena kita proga pokalbiuose ir spaudoje. Iš 
tolimesnės perspektyvos darosi lengviau žvelgti j pra
eities renginius bei pamatyti teigiamas ir neigiamas pu
ses. Teigiamoji pusė buvo ta, kad kazimieriniais metais 
kilo labai gyvas sąjūdis visoje išeivijoje, daug didesnis 
nei buvo pradžioje tikėtasi. Su gausiomis iškilmėmis bu
vo išeita į pasaulinę viešumą Romoje ir kitose vietovėse. 
Beveik visuose kraštuose šv. Kazimiero sukakties proga 
Lietuvos praeitis ir dabartis tapo daugiau ar mažiau ak
tualiu dalyku. Jokia ligšiolinė informacija apie Lietuvą 
negalėjo tiek viešumos pasiekti, kiek ji pasiekė kazimie
riniais metais. Pačioje lietuvių išeivijoje įvairūs ren
giniai išjudino mūsų žmones labiau domėtis šv. Kazimie
ro asmeniu, jo gyventais laikais, jo skleidžiamu idealu 
bei krikščioniška dvasia lietuvių tautoje. Be to, pasi
rodė keletas leidinių, susijusių su šv. Kazimiero sukak
timi, kurie irgi prisidėjo prie krikščioniškos dvasios stip
rinimo mūsų išeivijoje ir visoje tautoje.

SALIA teigiamų reiškinių, patirtų kazimieriniais 
metais, buvo ir neigiamų. Kai krikščioniškai nu
siteikusi išeivija planavo įvairių renginių progra
mą, kai kurioje liberalinėje spaudoje pasirodė antikazi- 

mierinių išpuolių, prie kurių prisidėjo ir komunistinė 
spauda. Esą šv. Kazimieras buvo lenkiškos orientacijos, 
nevertas nei dabarties lietuvių dėmesio, nei iškilmių. 
Iškilmės Romoje būsiančios lenkiško pobūdžio, kompro
mituojančios lietuvius. Kai visa tai nepasitvirtino, tos 
pačios linkmės spaudoje pasirodė puldinėjimai Reli
ginio pasaulio lietuvių katalikų kongreso, skirto šv. Ka
zimiero sukakčiai paminėti. Jai užkliuvo paskaitos, ypač 
manifestas, kuriuo siekiama informuoti laisvojo pasau
lio vadovaujančius sluoksnius apie dabartinę Lietuvos 
būklę ir prašoma moralinės pagalbos, kad Lietuvai būtų 
grąžinta religinė, tautinė ir valstybinė laisvė. Ten panau
dotas žodis savarankiškumas. Kodėl, girdi, nereikalau
jama nepriklausomybės. Pradėta Įtarinėti e*’" ko^e- 
sas tenkinasi autonomija. Bet tai visai nepagrįsta mani
festo interpretacija. Savarankiškumas yra ryškesnė są
voka nei įprastinė nepriklausomybė. Juk turime šiais 
laikais nepriklausomų valstybių (Lenkija, Vengrija . . .), 
bet jos nėra savarankiškos. Jeigu manifeste būtų kalba
ma apie savivaldą, galbūt būtų pagrindo manyti, kad tu
rima galvoje tik autonomija. Be to, angliškame manifesto 
tekste vartojamas terminas “independent existence”, 
kuris kitataučiui nekelia jokių abejonių.

PANAŠI istorija su “kazimierine Lietuva”. Minė
tos linkmės spauda, radusi šiuos žodžius, ėmė įta
rinėti kongreso manifestą siūlant uniją su Lenki
ja, nes karaliaus Kazimiero laikais Lietuva slinko Lenki

jos priklausomybėn. Tai irgi tendencinga interpretacija, 
kuri nesiderina nei su manifesto dvasia, nei su jo kon
tekstu. Šv. Kazimieras yra laikomas Lietuvos laisvės ko
vų simboliu (pvz. pasakojimas apie jo pasirodymą lietu
vių kariuomenei). Šv. Kazimiero dvasia yra laisvės dvasia, 
kuri taip ryškiai pabrėžiama minėtame kongreso mani
feste, reikalaujant visų laisvių. Kaip tad galima įtarinė
ti manifesto autorius siūlant lenkišką priespaudą! Tie
sa, kad valdovo Kazimiero laikais Lietuva buvo artimai 
susijusi su Lenkija, bet tai nereiškia kad ji buvo nusto
jusi savo valstybingumo ir patekusi vergijon. Juk Lietu
vos didikai, duodami sutikimą didžiajam kunigaikščiui 
Kazimierui, išreikalavo garantiją, kad Lietuvos nepri
klausomybė bus respektuojama. Deja, ano meto politinė
se painiavose minėtų didikų norai nebuvo vykdomi kaip 
tikėtasi, tačiau netrūko pastangų ginti Lietuvos pozici
jas. Žinoma, tai nebuvo istorinis Lietuvos idealas. Kaip 
matyti iš konteksto, jo nesiūlo ir minėtasis manifestas. Jo 
minima kazimierine Lietuva, kaip priešingybė vergijai, 
nėra istorinio laikotarpio pakartojimas, o naujų laikų 
Lietuva, pilnai savarankiška, nepriklausanti nuo savo 
kaimynų, gaivinama kazimierinės-krikščioniškos dvasios.

Pasaulio įvykieti
SOVIETŲ SĄJUNGA SUSILAUKĖ JAUNESNIO KOMPARTIJOS 
VADO Michailo Gorbačiovo, pakeitusio ligšiolinę senųjų vadų 
grandinę, kuri pasibaigė staigiomis J. Andropovo ir K. Černen
kos mirtimis. Atrodo, politbiure buvo atsisakyta dažnų kompar
tijos vadais pasirinktų partiečių laidotuvių, atnešančių vado
vybės krizę Sovietų Sąjungoje. M. Gorbačiovas, 54 metų amžiaus, 
yra gimęs 1931 m. kovo 2 d. Stavropolio srityje, šiauriniame Kau
kaze. Ten 1946-50 m. jis dirbo traktorių stotyje, baigė teisės stu
dijas Maskvos universitete 1955 m., kompartijon įsijungė 1952 
m. Politinę karjerą pradėjo Stavropolyje, iškopdamas į I sekre
torius 1970 m. Maskvon vėl grįžo 1978 m., paskirtas žemės ūkio 
reikalų tvarkytoju centrinio kompartijos komiteto sekretoriate. 
Balsavimo teisės neturinčiu •---------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Teroristai užpuolė ambasadą
Otavą vėl sukrėtė prieš Tur

kiją nukreiptas trijų armėnų 
terorizmas, susietas su armė
nų žudynėmis Ottomano impe
rijoje 1915 m. Teigiama, kad 
Turkijoje tada buvo nužudyta 
tarp 600.000 ir 1.500.000 armė
nų, jos teritorijoje norėjusių 
sudaryti nepriklausomą savo 
valstybę. Esą tai buvo pirmo
ji tautžudystė XX šimtmetyje. 
Dabartinė Turkija tautžudys- 
tę paneigia, bet pripažįsta ar
mėnų iškraustymą iš tos sri
ties, pareikalavusį gyvybės 
aukų. Už tautžudystę dabar ar
mėnai keršija Turkijos diplo
matams visame pasaulyje. Pra
ėjusią savaitę trys armėnai įsi
veržė į Turkijos ambasadą Ota
voje, pasiskelbdami Revoliu
cinės armėnų armijos nariais. 
Šią trijulę sudarė legalūs atei
viai Kanadon: montrealiečiai 

K. Marachelianas ir O. Nouba- 
rianas, gimę Sirijoje, ir to- 
rontietis R. Titizianas, gimęs 
Libane. Prie ambasados jie at
važiavo išnuomotu sunkveži
miu ir perlipo tvorą. Juos ne
sėkmingai bandė sustabdyti 
RCMP policijos parūpintas 
sargybinis Claude Brunelle, 
31 metų amžiaus, dirbantis 
Pinkertono saugumo institu
cijoje. Apie įsiveržimą jis spė
jo telefonu painformuoti savo 
centrą, iššaukusį RCMP poli
ciją. Sargybinio būdelė prie 
ambasados kiemo vartų bu
vo aprūpinta neperšaunamo
mis durimis ir langeliais. Ka
nadietis C. Brunelle betgi iš
ėjo iš jos, ginkluotas tik re
volveriu. Įsiveržėliai jį pa
kirto dviem medžioklinio šra- 
tinio šautuvo šūviais į krūtinę.

Ankstyvą rytmetį jie sprog-

Su Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadoriumi PAULIU ROBINSONU (viduryje) Baltiečių vakare Kanados 
parlamento rūmuose 1985 m. vasario 27 dieną. Iš kairės: KLB visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė adv. 
JOANA KURAITĖ-LASIENĖ, KLB krašto valdybos pirmininkas adv. ALGIS PACEVIČIUS, KLB atstovas Otavoje 
inž. J. V. DANYS, daug pasidarbavęs šio vakaro ruošoje Nuotr. L. Giriūno

Susitikę Kanados parlamento rūmuose Baltiečių vakare 1985 m. vasario 27 d. Iš kairės Mrs. J. REID - parlamento 
nario žmona iš St. Catharines, Ont., pagrindinis vakaro kalbėtojas finansų ministeris M. H. WILSONAS, vienas 
iš vakaro rengėjų — inž. J. V. DANYS Nuotr. J. V. Danio

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Lietuvos vardas nuaidėjo per visą šalį 
Vasario 16 iškilmės bazilikoje, aikštėje prie Laisvės paminklo ir salėje

Vasario 16 šventė Argenti
noje buvo labai sėkminga. Va
sario 17, sekmadienį, 10 v.r. 
Santo Domingo bazilikoje, 
Buenos Aires mieste, Mišias 
atnašavo kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC, nes Avella- 
nedos miesto vyskupas A. 
Quarraccino negalėjo atvyk
ti. Skaitymus atliko Z. Jukne
vičius. Giedojo Šv. Cecilijos 
choras, vad. A. Mikučionio, su 
vargonų palyda L. Mikučio- 
nienės. Sargyboje prie alto
riaus su Lietuvos ir Argenti
nos vėliavomis stovėjo dide
lis būrys jaunimo, pasipuo
šęs tautiniais drabužiais. Šį 
kartą dalyvavo net trijų orga- 

menimis išlaužė tvirtas amba
sados duris ir įsiveržė į vidų. 
Pro langą, išgirdęs triukšmą, 
iš miegamojo antrame aukšte 
spėjo iššokti ambasadorius 
C. Kirca, nusilaužęs dešinę 
ranką ir koją, susižeidęs vi
durius. Ambasadorius šūviais 
lengvai buvo pasiekiamas pro 
ambasados langus. Jį išgelbė
jo per tvorą perlipęs ir prie 
pastato sienos pritraukęs po
licininkas M. Proudhommas. 
Ambasadoje įsiveržėliai rado 
12 įkaitų. Telefonais jie tuo
jau užmezgė ryšius su spaudos 
atstovais, reikalaudami, kad 
Turkijos vyriausybė oficialiai 
pripažintų 1915 m. įvykusią ar
mėnų tautžudystę, grąžintų iš 
armėnų atimtas žemes. Polici
ja Turkijos ambasadą buvo ap
supusi beveik 4 valandas, bet 
telefoninio ryšio su įsiveržė
liais neįstengė užmegzti. Po 
keturių valandų armėnai išme
tė savo ginklus ir išėjo iš am
basados. Atrodo, jiems tik rū
pėjo savo reikalavimus per
duoti spaudai. Jie tuoj pat bu
vo suimti, apkaltinti žmogžu-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

nizacijų jaunimas, būtent Lie
tuvių centro, Mindaugo ir Ne
muno.

Mišioms pasibaigus, jauni
mas nešė gėlių vainiką, lydint 
200 žmonių, iki Plaza de Mayo 
aikštės ir padėjo prie Laisvės 
paminklo. ALOST pirm. Anta
nas Mikučionis pasakė patrio
tinę kalbą, primindamas Lie
tuvos istoriją, dabartinę pa
dėtį už Geležinės uždangos 
sovietų priespaudoje ir lie
tuvių pasiryžimą vėl gyventi 
laisvėje.

Pasibaigus oficialiajai šven
tės daliai, ten pat aikštėje tri
jų organizacijų ansamblis, vad. 
J. Puliko, akompanuojant or
kestrėliui, vadovaujamam A. 
Markaus, atliko keletą tauti
nių šokių. Aplink šokėjus sto
vėjo gausi publika — lietuviai 
argentiniečiai, kurie gausiai 
plojo.

Po to, jaunimas ir svečiai 
nuvyko į Susivienijimo patal
pas atvėsti (diena buvo labai 
karšta), pavalgyti gerai iškep
tos argentiniškos “asado” ir pa
simaudyti naujajame baseine.

Vakare 19 v. SLA salėje įvy
ko iškilmingas minėjimas. Jį 
pradėjo bei vadovavo A. Miku- 
čionytė ir A. Stalioraitytė. Jau
nimas įnešė į salę Lietuvos ir 
Argentinos vėliavas, o daly
viai sugiedojo abu himnus.

Jautrų atidarymo žodį ta
rė ALOST pirm. A. Mikučionis 
ir L Simanauskaitė-Calabria 
lietuviškai, o A. Daugirdaitė- 
Spreafico — ispaniškai.

Scenoje išsirikiavo trijų or
ganizacijų ansamblis, kuris 
grakščiai atliko keletą tauti
nių šokių. Z. Juknevičius per
skaitė rezoliucijas, o atvykęs 
iš Rosario miesto kun. J. Mar
gis pasveikino susirinkusius. 
Užbaigos žodį tarė SLA pirm. 
R. Stalioraitis.

Šventės aprašymai buvo iš
spausdinti “La Prensa” ir “La 
Nacion" dienraščiuose.

Ryšium su Vasario 16 šven
te LIKAR (Lietuvai išlaisvin
ti komitetas Argentinoje, VLI- 
Ko įgaliotas) paskelbė atitin
kamą pareiškimą, kuris buvo 
perduotas per TELAM žinių 
agentūrą. Jį gavo beveik visi 
Argentinos laikraščiai, žur
nalai, radijo ir televizijos pro
gramos. Didieji Buenos Aires 
dienraščiai “La Prensa”, 
“Tiempo Argentino” ir “La 
Nueva Provincia” išspausdi
no savo puslapiuose ryškio
je vietoje. Radio Mitre pro
gramoj “De Vuelta”, kuriai 
vadovauja žymus žurnalistas 
Carlos Varela, minėtą pareiš
kimą perskaitė ištisai, o Ra
dio Belgrano, Radio Splendid 
ir Radio del Pueblo davė iš
traukas. Tokiu būdu Argenti
nos visuomenei dar kartą bu
vo priminta dabartinė Lietu
vos tragedija.

Taip pat minėtame pareiški
me pažymėta, kad Argentina 
buvo viena pirmųjų pasaulio 
valstybių, kuri 1920 m. pripa
žino Lietuvos nepriklausomy
bę. Toliau prašoma, kad ar
gentiniečiai tęstų savo palan
kumą lietuviams ir padėtų, 
bent moraliai, atgauti laisvę, 
kuri anksčiau ar vėliau taps 
realybe.

Pareiškime sakoma, kad Sov. 
Sąjunga išplėtė savo imperiją 
R. Europoje, Afrikoje, P. Ame
rikoje per komunistinių pa
žiūrų valdžias Kuboje ir Nika
ragvoje, iš kur plaukia sovietų 
pinigai, propaganda ir ginklai 
vietos teroristams ir “revoliu
cionieriams”, siekiantiems su
griauti dabartinį laisvą gyve
nimą ir nuversti per sukilimus 
P. Amerikos valstybių valdžias.

Alarmis 

politbiuro nariu priimtas 1979 
m., pilnateisiu nariu — 1980 m. 
Vakaruose daroma klaidinga 
išvada, kad Sovietų Sąjungo
je dabar gali įvykti didelių 
pasikeitimų, nes su M. Gorba
čiovu valdžią perims pokary
je išaugusi partiečių karta. 
Tokie komentatoriai užmiršta, 
kad M. Gorbačiovą jo greitos 
karjeros laiptuose globojo 
anuometinis KGB viršininkas 
J. Andropovas ir J. Stalino idė
jomis gyvenęs kompartijos 
teoretikas M. Suslovas. Tokio
se aplinkybėse sunku tikėtis 
didesnių M. Gorbačiovo nukry
pimų nuo ligšiolinės kompar
tijos linijos, kai politbiure na
rių daugumą vis dar sudaro 
žilagalviai seniai. Daug kam 
viliojančiai atrodo užsieny
je parodyta M. Gorbačiovo šyp
sena, vakarietiška apranga, 
puošni žmona. Iš tikrųjų tai 
tik liudija, kad jiedu priklau
so kompartijos elitui, turi 
geriausias gyvenimo sąlygas. 
Nieko nekainuojanti šypsena 
neuždarys gulago stovyklų, ne
nugriaus Berlyno sienos, ne
užbaigs sovietinės okupaci
jos Afganistane. Lankydama
sis Londone, M. Gorbačiovas 
atmetė Britanijos parlamenta
rų priekaištus žmogaus tei
sių pažeidimams Sovietų Są
jungoje, apkaltino Britani
ją streikuojančių angliakasių 
persekiojimu, varžtais Š. Ai
rijos gyventojams.

Pirmoji kalba
Specialiame centrinio kom

partijos komiteto narių posė
dyje, jį vienbalsiai paskelbu
siame naujuoju kompartijos 
vadu, M. Gorbačiovas kalbė
jo apie atominio karo grėsmės 
pašalinimą, taiką, draugiškų 
santykių atstatymą su komu
nistine Kinija, gyvenimo są
lygų pagerinimą Sovietų Są
jungoje. Esą bus siekiama 
branduolinių ginklų kontro
lės, kad visas pasaulis galė
tų ramiau atsikvėpti. Nieka
da žmonija neturėjo tokio pa
vojaus, kaip dabar. Vieninte
lė išeitis — užbaigti ginkla
vimosi varžybas, ypač bran
duolinių ginklų žemėje ir erd
vėse, užšaldyti jų arsenalą, 
sustabdyti naujų raketų įvedi
mą. Pasak M. Gorbačiovo, So
vietų Sąjunga nesiekia kari
nės persvaros prieš JA Valsty
bes, tik nori rimto ginklų su
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Kanadietės įspūdžiai apie tenykščių tautiečių nuotaikas 
{vairių meno atstovų pokalbiai

Iš menų klubo sueigos Los Angeles mieste, Kalifornijoje
“Augintinių žemė”

Algimanto Mackaus poezijos rinktinė recenzento akimis

mažinimo ir yra pasiruošusi į 
smūgį atsakyti smūgiu. Pana
šias mintis jis pakartojo ir po 
K. Černenkos laidotuvių įvyku
siuose pokalbiuose su pasau
lio vadais bei jų atstovais. JAV 
viceprez. G. Bushas M. Gorba
čiovui įteikė prez. R. Reagano 
laišką, siūlantį susitikimą su 
juo Amerikoje ar kurioje nors 
kitoje šalyje bet kuriuo laiku. 
Seniau prez. R. Reaganas no
rėdavo, kad toks vadų susiti
kimas atneštų konkrečių rezul
tatų, o šįkart pasitenkino tik 
nauda taikai. M. Gorbačiovas 
pasiūlymą sutiko be įsiparei
gojimų, žadėdamas atsakyti 
vėliau.

Pradėjo pokalbius
K. Černenkos mirtis nesu

trukdė branduolinių ginklų 
konferencijos atnaujinimo Že
nevoje. Sovietų delegacijai 
vadovaujantis V. Karpovas ne
grįžo Maskvon į K. Černenkos 
laidotuves. JAV delegacijos 
vadovui M. Kampelrnanui jis 
pareiškė, kad konferencijos 
reikalai buvo aptarti polit
biuro posėdyje, kuriam pirmi
ninkavo M. Gorbačiovas dar 
prieš K. Černenkos mirtį. Kon
ferencija Ženevoje pradėta 
įvadiniais posėdžiais, dau
giausia liečiančiais jau anks
čiau pasiektus sutarimus. De
rybos turi tris atskiras grupes 
tarpkontinentinėms raketoms, 
vidutinių nuotolių raketoms 
ir priešraketiniams ginklams 
erdvėse. Pradžioje tos grupės 
turės bendrus posėdžius. Va
šingtone buvo paskelbta, kad 
Maskva didina trigalvių vidu
tinio nuotolio “SS-20” raketų 
skaičių. Dabar jų jau yra 414. 
Nuo 1984 m. spalio 16 d. tų ra
ketų skaičius padidėjo 36, nuo 
š. m. sausio 9 d. —18.

Unijos pralaimėjimas
Britanijoje pasibaigė be

veik metus trukęs marksisto A. 
Scargillo vadovaujamos ang
liakasių unijos streikas, pra
dėtas be visų 190.000 narių bal
savimo dėl 20 nuostolingų ka
syklų uždarymo. Nukentėjo tik 
patys streikininkai, praradę 
beveik $5 milijonų sumą ne
gautomis algomis. Nuostolis 
valstybės ūkiui metinėje jo 
apyvartoje siekia beveik $8 
bilijonus. Unijos vadovai už 
streiko užbaigimą pasisakė 
98:91 balsų santykiu. Dėl smur
to veiksmų iš darbo buvo at
leista apie 7.000 streikininkų.
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9 R£l IfflIIAMt GY MIME
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 

1985 m. vasario 16 d. pradėjo 
leisti savo žiniaraštį “Vyskupo 
informacija". Jame išspausdin
tos žinios apie vyskupo veiklų, 
keliones, lėšas, Lietuvos krikš
čionybės sukaktį ir t.t. Pažymė
tinas skyrelis “Naujo vyskupo 
teisės”. Jame sakoma, kad apie 
naujo vyskupo paskyrimą lietu
vių išeivijai buvo pranešta per 
nuncijus viso pasaulio vysku
pams. Apie 100 jų atsiuntė vysk. 
P. A. Baltakiui sveikinimus. 
1984. XI. 12-15 pastarasis daly
vavo JAV katalikų vyskupų kon
ferencijos suvažiavime kaip 
pilnateisis narys. Vatikanas 
naujojo vyskupo teises taip aiš
kina: a. visa lietuvių katalikų 
išeivijos sielovada yra jo žinio
je; b. kasmet jis turi paruošti 
informacinius pranešimus Vati
kanui apie lietuvių sielovadą; 
c. Šv. Kazimiero kolegija Romo
je ir išeiviai kunigai, neinkar- 
dinuoti (neįjungti) į vietos vysku
pijas, yra tiesioginėje naujojo 
vyskupo žinioje; d. lietuviškų 
parapijų reikalai tvarkomi per 
vietinius vyskupus. Vysk. P. A. 
Baltakis tiesiogiai priklauso Šv. 
Tėvui, lieka pranciškonų vie
nuolijos nariu, bet nedalyvau
ja jos vadovybėje. Vysk. A. Deks- 
nys ir toliau pasilieka Europo
je, vokiečių vyskupų išlaikoma
me centre. Naujasis vyskupas al
gos negauna iš jokių šaltinių. 
Jo pragyvenimui ir veiklai įsteig
tas Vyskupo fondas.

Kun. Jonas-Kastytis Matulio
nis 1985 m. sausio 17-18 d.d. so
vietinio teismo buvo nubaustas 
trejų metų kalėjimu. Jis yra bai
gęs neakivaizdinę kunigų semi
nariją nepripažintą sovietinės 
valdžios ir vikaravęs pas kun. S. 
Tamkevičių Kybartuose. Oficia- 
lion seminarijon negalėjo įstoti, 
nes sovietinės kontrolės nebuvo 
priimtas. Prieš eidamas į kuni
gus, jis studijavo muzikos kon
servatorijoje, bet buvo iš jos 
pašalintas, nes kartais giedo
davo per pamaldas šventovėse. 
Dabar jis suimtas jau antrą kar
tą. Pirmą kartą jis buvo suim
tas 1976 m. ir apkaltintas pagal
ba “Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikai”. Po devynių mė
nesių paleistas iš kalėjimo. Ne
paisydamas sovietinių varžtų ir 
persekiojimo, jis darbavosi kaip 
uolus kunigas, talkindamas 
ypač klebonui kun. S. Tamkevi- 
čiui Kybartuose. Kai suėmė pas
tarąjį, kun. J. K. Matulionis pra
šė prokurorą leisti jam atlikti 
bausmę vietoj kun. S. Tamkevi- 
čiaus. Prokuroras betgi suim- 
dino abu kunigus ir tuo būdu pa
didino didvyrių kunigų sąrašą.

Papildomomis Lietuvių infor
macijos centro Niujorke žinio
mis, kun. J. K. Matulionis buvo 
teisiamas Vilniuje drauge su 19 
metų amžiaus Romu Žemaičiu. 
Pirmasis buvo nubaustas už 
“grupinius veiksmus, pažei
džiančius viešąją tvarką”, ant
rasis — “už pasipriešinimą mi
licijos darbuotojui (gavo dve
jus metus lagerio). Abu nubaus
tieji 1984 m. lapkričio 1 d. daly
vavo procesijoje į netoli Kybar
tų šventovės esančias kapines. 
Procesiją sekė milicininkai ir 
saugumiečiai. Jie apkaltino kun. 
J. K. Matulionį ir R. Žemaitį pro
cesijos organizavimu.

Vladas Lapienis, daug kentė
jęs už savo religinę bei tautinę 
veiklą okupuotoje Lietuvoje, 
LIC žiniomis, vėl buvo suimtas 
š. m. sausio 4 d. Pirmą kartą jis 
buvo suimtas 1976 m. ir atliko 
5-rių metų bausmę už “LKB kro
nikos” dauginimą bei platinimą. 

A.a. BRONIUI NORKUI,
Šv. Jono lietuvių kapinių komisijos iždininkui, 
mirus, jo žmonai MORTAI, dukteriai GENEI bei jos 
šeimai, visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
ir gilią užuojautą-

Šv. Jono lietuvių kapinių komisija

Jis taip pat buvo suimtas 1984 
m. vasario 13 d. Darant kratą 
rasta pas jį “Kronikos” nume
rių, J. Girniaus knyga “Žmogus 
be Dievo”, rankraštis “Tarybi
nio kalinio memuarai”. Suimta
sis buvo uždarytas KGB izolia
toriuje, bet dėl labai pablogė
jusios sveikatos paleistas va
sario 28 d. (jis yra 80 metų am
žiaus). Prokuratūra pranešė, 
kad jis bus teisiamas. V. Lapie
nis parašė pareiškimus prokuro
rui ir valstybinio saugumo pir
mininkui, išdėstydamas kaltini
mų nepagrįstumą.

A. a. kun. Nikodemas Švogž- 
lys-Milžinas mirė okupuotoje 
Lietuvoje. Palaidotas 1985 m. 
sausio 23 d. Kernavėje, istori
nėje vietovėje, kurią jis labai 
mėgo ir kur klebonaudamas 
įsteigė muziejų drauge su moky
toju Šiaučiūnu. Paskutiniu me
tu gyveno Vievyje kaip altaris
tas. Velionis buvo gimęs 1899 m. 
kovo 29 d. Trebucių k., Švenčio
nių vis. ir aps. Mokėsi Švenčio
nyse, Rygoje, Vilniuje ir Kaune. 
1925 m. baigė Kauno kunigų se
minariją ir buvo įšventintas 
kunigu. Vikaravo, klebonavo ir 
kapelionavo įvairiose Kaišia
dorių vyskupijos vietovėse. Gar
sėjo kaip pamokslininkas ir ra
šytojas. Yra parašęs 3 v. pjesę 
“Vilniaus sūnūs” bei daug kitų 
beletristinių ir istorinių daly
kų. Dauguma jų liko rankraš
čiuose. Bendradarbiavo įvai
riuose laikraščiuose daugiau
sia Vilniaus temomis. Vyskupui 
J. Kuktai lankant parapijas, kun. 
N. Švogžlys jį lydėdavo, saky
davo populiarius pamokslus ir 
savo įspūdžius rašydavo dien
raštyje “Rytas”. Pasižymėjo pa
stabumu ir jausmingumu. Sovie
tinėje okupacijoje liko ištiki
mas kunigystei ir vilnietiškam 
ryžtingumui, ramiu būdu kovo
jančiam už Dievą ir tėvynę.

Ne vienas dar ir šiandien šv. 
Kazimierą vadina ir laiko ka
raliumi (suprask Lenkijos). Bet 
tai iš ignorancijos. Tokią klaidą 
padarė ir 1985 m. Brazilijos vys
kupų konferencijos (CNBB) li
turginis kalendorius “Diretorio 
liturgico 1985”. Jame ir š. m. ko
vo 4 d. pažymėta, kad (nors Gavė
nia) “leidžiama paminėti šv. Ka
zimierą karalių. Kun. Pr. Gavė
nas parašė kalendoriaus paren
gėjams: “Drįstu pastebėti, kad 
šis šventasis (miręs neturėda
mas pilnų 26 metų), niekada ne
buvo karaliumi, nors kai kurios 
nepagrįstos trumpos biografijos 
ir net jo relikvijų reskriptai jį 
vadina karaliumi (Rex, Re
gis...)”. Be to, jis pasiuntė 
jiems šv. Kazimiero biografiją. 
Atrašė kun. Gregorio Lutz: “Aš 
pats maniau, kad šv. Kazimie
ras buvo karalius ir, kaip toks, 
nors trumpą laiką valdė Lenki
ją, tėvui nesant namie. Bet, aiš
ku, Tamsta žinai geriau. Todėl 
nuo 1986 m. liturginiame kalen
doriuje prie šv. Kazimiero var
do jau daugiau nepasirodys ka
raliaus (rei) titulas”.

Prieš kelerius metus tame 
pačiame kalendoriuj prie kai 
kurių šventųjų buvo žymima ir 
mirimo vieta. Prie šv. Kazimie
ro matėsi “Polinia”. Padarius 
pastabą, kad reikėtų rašyti Li- 
tuania, Polonia pranyko, bet Li- 
tuania nebuvo įrašyta.

Red. pastaba. Reikėtų ištai
syti ir brevijorių. Jame šv. Ka
zimieras vadinamas tik “filius 
regis Poloniae”. Turėtų būti pri
dėta “et magni ducis Lituaniae”. 
Tuo būdu būtų atitaisyta klai
da ir skriauda Lietuvai.

Didžiųjų karo audrose
A. a. kunigo Petro Ažubalio ir kitų tautiečių 
pergyvenimai bei nuotykiai II D. karo metu, 

jieškant kelių i laisvę

PETRAS VILUTIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įsipainiojęs tautietis
Tarpe “minkštesnių” klie

rikų buvo ir vienas lietuvis 
vienuolis jėzuitas B. Tą jau
nuolį Gestapas gerokai “patar
kavo” ir privertė jiems tarnau
ti. Nežinau, ar jis pats išsižio
jo apie tai, ar kaip nors pati 
seminarija pajuto, bet jis greit 
buvo pašalintas iš seminarijos 
ir jėzuitų vienuolyno. Slaptoji 
vokiečių policija davė jam ne
mokamą butą, atimtą iš advo
kato žydo, kurį seniai per Da
chau koncentracijos lagerio 
kaminą Hitlerio tarnai išrūkė. 
Gestapas tautietį B. aprengė 
civiliškai ir aprūpino geriau
sios rūšies batais. Taip pat 
mokėjo ir mėnesinę algą. Žo
džiu, jį padarė tikru savo tar
nautoju, tik rudos uniformos 
jam nedavė.

Šis naujas tarnautojas tu
rėjo daug pažįstamų čekų, 
ypač dvasiškių ir pasauliečių. 
Jis gerai mokėjo čekų kalbą, 
buvo iškalbus, labai draugiš
kas, lipšnus ir gana landus, 
rodydavo nepaprastai didelį 
nuoširdumą kiekvienam sutik
tam, ypač lietuviui, visokiais 
būdais norėdamas padėti. Žo
džiu, jis turėjo visas geras 
tokio tarnautojo savybes.

Anksčiau minėtas lietuvių 
būrelis žinojo to gestapinio 
paukštelio istoriją ir buvo at
sargus kalboje su juo — niekad 
neišsižiodavo prieš vokiečius 
ar prieš nacius, bet atvirkš
čiai juos girdavo už “laimėji
mus” karo frontuose.

Mane, tik ką atvykusį į Pra
hą, kun. P. Ažubalis apgyven
dino vienuolyne Grube Str. nr. 
6, kur seselės vienuolės lai
kė senelių prieglaudą. Nebu

vau senelis, o 30 metų dipl. tei
sininkas, bet vienuolės mielai 
priėmė, nes kun. Petras vie
nuolyno koplytėlėje, pakaito
mis su kunigu Pr. Braziu, lai
kydavo Mišias, sakydavo sese
lėms pamokslėlius. Todėl šie 
abu lietuviai kunigai seselių 
buvo labai gerbiami. Vienuo
lės buvo jiems ir jų svečiams 
paslaugios.

Minėtame vienuolyne, drau
ge su kun. Petru buvo ir kun. 
Pr. Brazys, kuris mane perspė
jo, kad yra toks “šventas” eks- 
vienuolis B. Prahoje ir patarė 
būti labai atsargiam su juo 
kalboje.

Net šilta man pasidarė nuo 
tokių kun. Prano žodžių. Juk 
aš nuo galingos Gestapo ran
kos pabėgau iš Lietuvos, pa
likęs net Vilniaus apylinkės 
teisėjo vietą, manydamas, kad 
svetimoje valstybėje apie to
kius “nusikaltėlius” niekas 
nežinos, Gestapas nejieškos 
ir bus galima ramiai ištūnoti 
iki baigsis karo audros. Susi
tikimas, kad ir su savo tautie
čiu, bet esančiu jau Gestapo 
bučiuje, būtų iš tikrųjų nema
lonus. Ką gali žinoti, kokius 
jis planus turi ir kaip uoliai 
savo darbdaviui tarnauja.

Surado ir mane
Po kiek laiko vieną popietę 

tautietis B. atėjo pas seseles į 
vienuolyną, atnešdamas aukų. 
Jis paprašė pasimelsti vienuo
les už jo tėvus, bolševikų iš
tremtus į Sovietų Sąjungą. Čia 
jis vienuolyno vyresniajai pa
sakojo apie barbarišką komu
nizmą, kartu primindamas, 
kad ir vokiškieji naciai tikin
čiųjų neglosto.

Vienuolyno vyresnioji buvo 
vokietė, atsargi, apdairi ir į 
politiką nesileisdavo. Ji greit 
kalbą pasuko į kitą pusę ir pri
minė jam, kurį anksčiau kaip 
klieriką pažinojo, kad šiame 
vienuolyne yra apsistojęs sve
čias, atvykęs iš Lietuvos. Pa
dėkojęs tautietis B. vyresnia
jai už informaciją, atsidūrė 
mano kambaryje.

Tikrai iš pažiūros labai ma
lonus vyras, daug kalbąs, gra
žiai apsirėdęs, juosvais plau
kais, lenkta kiek žemyn nosim. 
Rudos, gudriai primerktos 
akys. Jei vienuoliškus drabu
žius ant jo stiprių pečių ir 
aukšto ūgio uždėtum, primin
tų impozantišką vienuolyno 
viršininko figūrą. Jis man bu
vo labai nuoširdus ir kalbus. 
Pasakojo apie visus čia gyve
nančius lietuvius. Taip pat 
buvo smalsus sužinoti, kaip aš 
čia atsidūriau, ką veiksiu. At
sakymą gavęs, kad studijuosiu 

vokiečių Karls universitete 
teisę, ruošdamasis doktoratui, 
— aprimo. Tada aš ėmiau tei
rautis, kaip jis čia gyvena, ką 
veikia. Jis neslėpė, kad Ge
stapas jį pačiupinėjo ir kad 
davė net butą už nuopelnus, 
kad jis nusivilko vienuolio 
aprangą ir iš vienuolyno pa
sitraukė. Už tai jis keikė vo
kiečius ir smerkė jų karą. Aš 
vis surasdavau argumentų vo
kiečiams pagirti ir kartu pa
teisinti. Žodžiu, vyko žaidi
mas tarp mudviejų ir tapome 
“nuoširdūs” draugai. Jis mane 
pakvietė aplankyti jį jo ištai
gingame bute. Po tokio drau
giško pasikalbėjimo aš jo il
gai nebesutikau.

Suimtas kunigas Ažubalis
Vieną dieną paskambino 

man kun. Pr. Brazys, praneš
damas, kad slaptoji vokiečių 
policija padarė kratą kun. P. 
Ažubalio kambaryje, jį suėmė 
ir išvežė. Kurį laiką kun. Pet
ras buvo tardomas Prahoje, 
Gestapo rūsyje, o paskui ne
žinia kur jį išdangino. Taip 
pat buvo pavojus, kad ir kun. 
Pr. Brazį suims. Todėl saugu
mo sumetimais kun. Pranas pa
sišalino iš Prahos ir nuvyko 
į Jihlavą, apsistojo seserų ba- 
romėjiečių vienuolyne, kuria
me kun. Petras buvo apgyven
dinęs savo motiną ir brolio 
žmoną su dviem vaikais.

Padėčiai kiek aprimus, kun. 
Pranas grįžo į Prahą ir mudu 
aptarėme, kad reikėtų kaip 
nors kun. Petrą gelbėti, bent 
sužinoti kur jis dabar yra, kuo 
kaltinamas. Eiti į Gestapo 
įstaigą teirautis kun. Pranas 
vengė, nes galėjo ir jį suimti. 
Aš irgi nenorėjau su ta įstaiga 
reikalų turėti. Mano nuomone, 
geriausia išeitis buvo užsukti 
pas mūsų tautietį B. Atrodė, 
kad ne kas kitas, tik jis galėjo 
įskųsti Gestapui kun. Petrą, 
kuris kartais pertraukdavo per 
dantį vokiečius ir prie šio “vie
nuolio” budrių ausų.

Neklydome. Išsikalbėję su 
tautiečiu B. apie karą ir dide
lius vokiečių “laimėjimus”, 
apgailestavome kun. Petro din
gimą ir svarstėme priežastis. 
Čia pasirodė, kad “vienuolis” 
buvo jau seniai surinkęs visą 
informaciją iš “čekų”. Girdi, 
jūs tik niekam nepasakykite, 
jis sužinojęs iš čeko klebono, 
kurio parapijoje kun. Petras 
darbavosi, kad pastarasis bu
vęs labai neatsargus ir dažnai 
pakalbėdavęs prie jam nepa
žįstamų žmonių apie vokiečių 
karo nesėkmes. Jis tiesiog sa
kydavęs, kad vokiečiai karą 
jau pralaimėjo, simpatizavęs 
slaptam čekų pogrindžiui. Ži
noma, tai buvę labai sunkūs 
kaltinimai. Apie tai slaptoji 
vokiečių policija sužinojusi ir 
ištrėmusi į Zasmuky, dvasiš
kių internavimo stovyklą. Jis 
pats ketinąs važiuoti kun. Pet
ro aplankyti.

Padėkojome už informacijas 
ir išvykome į Zasmuky mieste
lį, kuris yra 70 km nuo Prahos.

Kelionė į Zasmuky
Keliaudami su kun. Pr. Bra

ziu, būsimu vyskupu, įsileido- 
me į pokalbį apie žmogaus gy
venimo prasmę žemėje. Ka
dangi traukinys buvo perpildy
tas, ir mudu neturėjome sėdi
mos vietos, buvodami korido
riuje stebėjome pro langą pra
bėgančią gamtą. Pranėrė dide
lės uolos. Dar ir šiandien pri
simenu, kun. Pranas sakė: 
“Štai, akmenys. Jie galbūt tu
ri tūkstančius, o gal milijonus 
metų, bet nežino, kad jie čia 
yra, kad jie egzistuoja, kai tuo 
tarpu žmogus, nors ir neilgai 
žemėje gyvena, bet žino, kad 
gyvena. Jo gyvenimas neturi 
būti benaudis, bet vaisingas, 
kad laimėtų amžiną gyvenimą 
aname pasaulyje. Todėl žmo
gus, čia gyvendamas, turi elg
tis taip, kad ten būdamas ne
sijaustų, jog ta jam laimė yra 
suteikta tik iš malonės be kris
lelio jo nuopelnų, nors neži
nia, ar kas tų nuopelnų pajėg
tų turėti be Dievo malonės. 
Vienok, kaip ten bebūtų, kiek
vienas žmogus turėtų būti ki
to žmogaus gelbėtojas ir kel
rodis į tokių dvasinių nuopel
nų įsigijimą.”

Prisimenu ir kitą dar kun. 
Prano mintį. Esą žmogus Die
vą turi garbinti ir mylėti ne 

dėl jo galybės ir ne iš baimės, 
kad Jis žmogų gali bausti už 
Jo kūrybinių planų griovimą 
bei įsakymų laužymą, bet dėl 
Jo didelės meilės žmogui. 
Skaudu pačiam Kristui, kai 
žmogus Jo kraujo auka nepasi
naudoja.

Buvusiame vienuolyne
Taip besišnekučiuodami 

pasiekėm miestuką Zasmuky. 
Išlipdami iš traukinio pama
tėme, kaip iš to traukinio iš
šoko su dviem vilkiniais šu
nimis ir dviem ginkluotais ru
džiais palydovais Gestapo vir
šininkas Oberhauseris. Aš to
kio “pono” niekad nebuvau ma
tęs, bet kun. Pranas buvo tu
rėjęs su juo reikalą dėl savo 
studijų ir leidimo gyventi Če
koslovakijos protektorate. 
Todėl kun. Pranas nemaloniai 
pasijuto, ir mudu pasistengė
me kuo greičiau pasišalinti 
nuo tokio “Herren Volk” atsto
vo aštrių akių bei jo šunų — 
nužingsniavome į priešingą 
pusę.

Zasmuky miestukas nedide
lis, gražūs mūriniai namai, 
asfaltuotos gatvės. Yra elekt
ra, vandentiekis ir visi pato
gumai, kaip dideliame mieste. 
Prie namų dideli sodai, pilni 
vaisių. Žmonės čia vaisių nei 
vasarą nei žiemą nepritrūk
davo — jų galėjai pirkti kiek 
tik nori.

Izoliacinis dvasiškių lage
ris buvo pačiame miestelyje, 
buvusio pranciškonų vienuoly
no patalpose, aptvertas aukš
ta mūro tvora. Vienuolynas ir 
šventovė baroko stiliaus iš 
1694 m. Į tą lagerį galėjai pa
kliūti tik iš priekio, kuris bu
vo Gestapo sargybinių saugo
mas ir judėjimas kontroliuo
jamas. Šiame lageryje buvo 
internuota daug čekų ir kitų 
tautybių dvasiškių.

Be kun. P. Ažubalio, tame 
lageryje buvo ir lietuvis jėzui
tas — filosofijos bei teologi
jos studentas Juozas Aranaus- 
kas, atvykęs Prahon studijuoti 
prieš vokiečių įsiveržimą Če- 
koslovakijon. Pirmą kartą jis 
buvo suimtas kilus karui 1941 
m., nes buvo laikomas Sov. Są
jungos piliečiu. Vėliau buvo 
suimtas antrą kartą ir išsiųs
tas į Gestapo įkaitų lagerį Za
smuky miestelyje, buvusiame 
pranciškonų vienuolyne, už 
tai, kad atsisakė stoti į Lietu
voje organizuojamus SS dali
nius. Buvo tardomas ir be teis
mo nubaustas už radijo klau
symą iš Londono, už palanku
mą žydams, propagandos sklei
dimą prieš nacius. Kurį laiką 
sėdėjo Prahos kalėjime Pank- 
rac, buvo pakartotinai tardo
mas ir mušamas, vėliau išvež
tas į Terezin (Theresienstadt) 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Ja
me išbuvo iki karo pabaigos. 
Buvo pasmerktas sušaudyti už 
kitų pabėgimą iš kalėjimo, 
bet išlaisvintas čekų sukilė
lių.

Daug kartų aš su kun. Pra
nu ar su studentėm Vale ir Al
dona Markevičiūtėm lankėm 
internuotą kun. P. Ažubalį. 
Visada jis mus pasitikdavo su 
šypsniu, visada judrus ir links
mas. Jo nuomone, jis čia atsi
dūrė tautiečio B. dėka, o ne 
čekų kunigų, kurie vokiečių 
nemėgsta, kaip pikto pinigo. 
Kartais kun. Petras susirūpin
davo dėl tolimesnių Gestapo 
žygių, nes ėjo gandai, jog kai 
kuriuos išvežę iš šio lagerio 
kažkur likviduoja.

Kartas nuo karto atvykdavo 
pas uždarytus čia dvasiškius 
ir pats Gestapo viršininkas 
Oberhauseris. Jis sušaukęs 
dvasiškius, “šviesdavo” juos, 
kaip yra pavojingas komuniz
mas Bažnyčiai, kad reikia vi
siems prieš jį kovoti. Jaunes
niems kunigams siūlė vykti 
savanoriškai į frontą. Girdi, 
geriausia dvasinė pastoraci
ja prie mirštančiųjų, o ir gink
lą galėtų panaudoti, nes gintų 
savo ir kitų laisvę. Dievas lai
mintų už sumažinimą bedie
vių skaičiaus. Kas iš dvasiš
kių atsisakė ar mandagiai išsi
sukinėjo vykti į frontą, tam jis 
grasino žiauraus režimo lage
riu, kalėjimu ar kitokiom baus
mėm.

(Bus daugiau)

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams, pažįstamiems.

Mūsų mylima mama, 
senele ir prosenele, Tu 
palikai mus ir iškelia
vai negrįžtamu keliu! 
Mes Tave prisiminsime 
gausiose maldose.

Š. m. balandžio 2 d. su
eina vieneri liūdni metai

nuo a.a. SOFIJOS 
JASKEVIČIŪTĖS-

SKRIPKIENĖS
mirties, bet metinės Mi
šios už jos vėlę bus atna
šaujamos Hamiltono Auš
ros Vartų šventovėje ba
landžio 20, šeštadienį, 11 v. ryto. Taip pat šia intencija 
Mišios bus atnašaujamos Toronte Prisikėlimo šventovėje, 
Mississaugoje Lietuvos kankinių šventovėje, Montrealyje 
Šv. Kazimiero šventovėje. Amerikoje šv. Mišias už velionę 
atnašaus kun. Antanas Sabaliauskas, salezietis.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
a.a. Sofijos vėlę.

Dukterys, vaikaitė ir provaikaitės

PADĖKA
Mano mylimam tėvui 

a.a. VYTAUTUI RUČIUI
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie man mano gilaus liūdesio valandoje pareiškė užuojau
tą, taip gausiai dalyvavo Mišiose ir palydėjo velionį į amžino 
poilsio vietą — kapines.

Ačiū Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. J. Staš- 
kui už ypatingą rūpestingumą, solistei-muzikei L. Marcinku
tei, taip gražiai giedojusiai Mišių metu.

Ričardas Ručys

AfA 
PRANUI ŽIURINSKUI

mirus, 
brolį JUOZĄ, seseris Lietuvoje ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Ada ir Juozas Raškauskai 
Genė ir Juozas Bakšos 
Birutė Barysienė 
Mikas Žaliauskas

AfA 

PRANUI ŽIURINSKUI 
mirus,

broliui JUOZUI ŽIURINSKUI, giminėms bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

VI. R. Bartninkai J. O. Karaliūnai
A. Muliuolis VI. H. Motiejūnai

VI. E. Stabingiai

Canadian &rt cino rials Utii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H K34

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

W o b v/lt.
^urniturOeCtb.

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

APSTATYMAS
* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Kanados parlamento rūmuose 1985 m. vasario 27 d. Baltiečių vakare. Iš kairės: daugiakultūrių reikalų ministeris 
J. MURTA, K. AUGAITIENĖ, R. DANAITYTĖ, parlamento pirm. J. BOSLEV, L. SKRIPKUTĖ Ntr. L. Giriūno

Lietuviai Vatikane ir pasiuntinybėje
Svečias iš Afrikos

Vasario 14 d. arkivyskupas 
Jonas Bulaitis, Vatikano pro- 
nuncijus Centrinės Afrikos, 
Čado ir Kongo valstybėms, lan
kėsi Vatikane ir buvo priimtas 
Šv. Tėvo. Pusvalandžio audien
cijoje Šv. Tėvas domėjosi misi- 
jonierių veikla anuose kraš
tuose. Ten krikščionybė eina 
labai lėtais žingsniais, sutik
dama daug kliūčių. Tuose 
kraštuose vyrauja gentys, kal
bančios skirtingomis kalbomis 
ir negalinčios susijungti vien 
dėl kalbos. Jau kelinti metai 
ten nėra lietaus. Siaučia dide
lė sausra. Trūksta maisto, van
dens ir kitų būtinų reikmenų. 
Po pokalbio su arkiv. Bulaičiu 
Šv. Tėvas susitiko su mons. V. 
Mincevičiumi, kuris buvo atly
dėjęs pronuncijų, ir kalbėjosi 
10 min. Apie apsilankymų ra
šė ir “L’Osservatore Romano” 
vasario 15 d. laidoje.

Bazilikoje ir kolegijoje
Tą pačią dieną, vasario 14, 

Romoje buvo minima šv. Kiri
lo ir Metodijaus mirties 1000 
metų sukaktis. Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II 6 v.v. Šv. Kle
menso bazilikoje (ten palaido
tas šv. Kirilas) atnašavo Mi
šias, kurias su kitais vyskupais 
bei kunigais koncelebravo ar
kiv. J. Bulaitis ir prel. A. Bač- 
kis.

Arkiv. J. Bulaitis lankėsi 
ir Šv. Kazimiero kolegijoje, 
kurioje seniau studijavo. Čia 
jis atlaikė Mišias ir pasakė 
klierikams įdomų pamokslą. 
Kolegijoje jam buvo suruoš
tas oficialus priėmimas. Ta 
proga buvo prisiminta, kad 
arkiv. J. Bulaitis buvo įšven
tintas vyskupu 1982 m. sausio 
6 d. paties Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II Šv. Petro bazilikoje.

Vasario 20 d. arkiv. J. Bulai
tis išskirdo atgal į Centrinę 
Afriką tęsti misijonierįško 
darbo. Jo kelionė iš Romos 
“Air Afrique” lėktuvu, skren
dančiu tiktai kartą į savaitę, 
trunka 7 valandas. Skridimo 
metu keleiviai negauna nei 
maisto, nei gėrimų.

Lietuvos pasiuntinybėje
Vasario 16, šeštadienį, 5 v.p. 

p., Romos lietuviai susirinko 
Lietuvos pasiuntinybėje švęs
ti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metinių.

Pagrindinę kalbą pasakė 
mons. Ivan Dacko, buvęs ukrai
niečių kardinolo Slipyj sekre
torius. Jis paminėjo dabartinį 
Lietuvos ir Ukrainos pogrindį. 
Pastarasis esąs silpnesnis, 
nes labai susiskaldęs. Galėtų 
būti įtakingesnis, jei būtų vie- 
ningesnis. Vis dėlto būna gana 
stiprių reiškinių. Pvz. 1984 m. 
900 ukrainiečių protesto ženk- 
lan sudraskė sovietinius pa
sus. Tokiame režime tai drąsus 
žygis. Mons. Dacko priminė ir 
kardinolo Slipyj susirūpinimą 
sovietų kalinamu kun. A. Sva
rinsku. Pasak kardinolo, kun. 
A. Svarinskas esąs tvirtas, 
šventas kunigas, nebijąs kan
čios.

Dalyvavo ir didžiausio Ro
mos dienraščio “II Tiempo” R. 
Europos ir religinio skyriaus 
vedėjas Petroscillo. Jis yra 
paskelbęs daug straipsnių 
apie Lietuvą, ypač jos tikin-' 
čiuosius, “LKB kroniką”. Jam 
buvo įteiktas šv. Kazimiero 
medalis kaip lietuvių padėkos 
ženklas už jo pagalbą Lietu
vai. Taip pat buvo pagerbtas

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

mons. V. Mincevičius už jo dar
bą redaguojant bei leidžiant 
plačios apimties biuletenį 
“Elta-Press”, kuris teikia ži
nias apie Lietuvos laisvinimą 
ir esamą būklę okupuotoje Lie
tuvoje visai italų spaudai.

Meninėje programoje Sau
lius Kubilius padeklamavo 
vysk. A. Baranausko poezijos 
ryšium su jo 150 metų gimimo 
sukaktimi.

Po programos gausūs daly
viai bei svečiai vaišinosi ir 
dalinosi mintimis bei įspū
džiais.

Pasiuntinybės būstinė
Romos lietuviuose kilo rū

pestis dėl Lietuvos pasiuntiny
bės būstinės. Dabartinis jos 
namas yra nuomojamas. Jo sa
vininkas panoro jį parduoti. 
Lietuvos pasiuntinybė, kurią 
tvarko St. Lozoraitis, jn., Lie
tuvos atstovas Vatikanui, netu
ri tiek lėšų ($300.000 JAV), kad 
galėtų namą nupirkti. Likus be 
būstinės, pasiuntinybės dar
bas labai pasunkėtų^ Gauti 
Romoje pastatą geroje vietoje 
yra labai sunku ir daug kainuo
ja. Dabartinė vieta yra gera, 
netoli V. Vokietijos pasiunti
nybės, prie garsiojo Villa Bor
ghese sodo. Kaip tas reikalas 
išsispręs, šiuo metu neaišku.

Kitose valstybėse
Šia proga prisimintinas ir 

kitų Lietuvos pasiuntinybių 
būstinių likimas. Paryžiuje 
Lietuvos pasiuntinybė seniai 
nebeveikia, turėtas namas sto
vi tuščias. Jį perduoti reika
lauja Sov. Sąjunga, bet Pran
cūzijos vyriausybė reikalauja 
dokumento, įrodančio, kad 
Lietuvos vyriausybė tą nuosa
vybę perleido Sov. Sąjungai. 
Tuo namu Prancūzijos lietu

Kanada Lietuvos klausiniu
Užsienio reikalu ministerijos raštas, liečiantis Baltijos valstybes 

ir būsimą Baigminio Helsinkio akto konferenciją Otavoje

Religinio pasaulio lietuvių ka
talikų kongreso manifestas anglų 
kalba buvo išsiuntinėtas dauge
lio kraštų vyriausybėm. Iš Kana
dos užsienio reikalų ministeri
jos gautas raštas, adresuotas or
ganizaciniam kongreso komitetui. 
Čia pateikiame jo dalies vertima.

RED.
Su įdomumu skaitėme ma

nifestą, priimtą Pasaulio lie
tuvių katalikų kongreso Toron
te 1984 m. rugsėjyje. Manifeste 
suminėti idealai — sąžinės, re
ligijos ir žodžio laisvės, taip
gi rūpestis pasaulio taika yra 
pagrindiniai demokratinės vi
suomenės principai. Jų pažei
dimas yra paneigimas tarptau
tiniu mastu priimtų žmogaus 
teisių.

Kanados vyriausybė yra atli
kusi aktyvų vaidmenį žmogaus 
teisių respekto kėlime Sov. 
Sąjungoje. Politiniuose ir ofi
cialiuose sluoksniuose mes 
reiškėme savo rūpestį tiek 
bendra žmogaus teisių būkle 
Sov. Sąjungoje, tiek paskirais 
atvejais.

Sovietų pareigūnai aiškiai 
pasakė, kad tokius nusiskundi
mus jie laiko nepriimtinu kiši
musi į jų vidaus reikalus. Su to
kiu argumentu mes nesutinka
me. Sov. Sąjunga privalo gerb
ti žmogaus teises kaip Jungti
nių Tautų narė, pasirašiusi 
JT sutartį, liečiančią žmogaus 
teises, ir Baigminį Helsinkio 
aktą. 

viams taip pat neleidžiama 
naudotis. Paryžiaus burmist
ras, žurnalistų paklaustas apie 
Lietuvos pasiuntinybės liki
mą, pareiškė: neatiduosime to 
pastato sovietams, nes Pran
cūzija nepripažįsta prievar
tinio Lietuvos įjungimo Sov. 
Sąjungon.

Lietuvos pasiuntinybė Ber
lyne buvo subombarduota ka
ro metu, o po karo namas nu
griautas. Šiuo metu tėra tuš
čias sklypas JAV okupacinėje 
zonoje. Buvo bandyta tartis 
su JAV vyriausybe dėl to skly
po likimo, bet reikalas liko 
neišspręstas.

Lietuvos pasiuntinybės būs
tinė Britanijos Londone yra 
nuomojamame pastate. Nuo
ma baigsis už 10 metų. Dabar 
stengiamasi iš anksto sutvar
kyti nuomos reikalus ir pasiun
tinybės tęstinumą.

Lietuvos pasiuntinybės pa
statas Romoje buvo labai gra
žioje vietoje (Via Momentana), 
kur yra susitelkusios ir kitų 
kraštų pasiuntinybės. Kai Sov. 
Sąjunga okupavo Lietuvą, mi
nėtas pasiuntinybės pastatas 
buvo atimtas Mussolinio val
džios ir perduotas Sov. Sąjun
gai, kuri jame įsteigė savo kon
sulatą. Ir dabar, kai lietuviai 
nori važiuoti į Lietuvą, net ir 
iš jos atvykę vyskupai, privalo 
nuvykti į tą konsulatą tvarkyti 
kelionės, vizos, muitinės ir 
panašių reikalų.

Panašus atvejis buvo ir su 
Armėnija. Ji turėjo didelį, gra
žų namą su sodu netoli Vatika
no. Karo metu sovietai priver
tė Mussolinį perduoti tą namą 
Sov. Sąjungai, nes Armėnija 
priklausanti jai. Dabar tame 
name gyvena Sov. Sąjungos am
basadorius Italijai. Krs.

Kanados laikysena Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių at
žvilgiu yra aiški. Mes nepri
pažįstame de jure Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos įjungimo Sov. 
Sąjungon. Tokio nusistatymo 
buvo tvirtai laikomasi per pa
staruosius 40 metų. Tas nusi
statymas yra paremtas nepri
pažinimu prievartinio įjun
gimo, priešingo tarptautinei 
teisei. Sov. Sąjungos vyriau
sybė gerai žino mūsų nusista
tymą, kuris įsakmiai buvo Pa
kartotas pasirašant Baigminį 
Helsinkio aktą. Šią savo pozi
ciją mes taip pat pareiškėm 
vėlesniuose Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijos posėdžiuose Euro
poje. Kanados vyriausybė bus 
šeimininkė Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijos žmogaus teisių žino
vų suvažiavimo Otavoje šį pa
vasarį. Tai bus dar viena pro
ga siekti didesnio respekto 
žmogaus teisėm ir pagrindi
nėm laisvėm, įrašytom Baig
miniame akte.

Tuo tarpu užtikrinu Jus, kad 
mes ir toliau kiekviena tinka
ma proga priminsime sovie
tams savo rūpestį žmogaus 
teisių klausimu.

Nuoširdžiai Jūsų —
Derek Fraser, 

Director, USSR and Eastern 
Europe Relations Division

Lietuvos šventė Amerikos sostinėje 
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono 

goję buvo ilgokas.Lietuvos nepriklausomybės 
šventės pulsą labiausiai pajun
ti JAV sostinėje Vašingtone. 
Juk čia išlikęs vienintelis ne
priklausomai Lietuvai priklau
santis kampas — Lietuvos pa
siuntinybės rūmai. Ne kur ki
tur, o sostinės oficialiose vie
tose — valstybės departamen
to vestibiulyje ir Kennedžio 
centre šalia kitų tautų vėlia
vų, iškabintos ir Lietuvos tri
spalvės, kaip ir nepriklauso
mos Latvijos ir Estijos vėlia
vos. Pasak PLB cv vicepirmi
ninko Algimanto Gečio paskai
tos Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjime Baltimo- 
rėje, per 40 metų besitęsian
tis Baltijos respublikų okupa
cijos nepripažinimas iš JAV 
pusės esąs unikumas pasaulio 
istorijoje.

Prezidento žodis
Šiais metais, kaip ir visada, 

Lietuvos atstovą Vašingtone, o 
per jį ir visą lietuvių tautą, 
pasveikino Amerikos valsty
bės sekretorius G. Shultzas.

Prezidentas Reaganas vasa
rio 19 d., grįžęs iš trumpų 
atostogų Kalifornijoje, paskel
bė specialią proklamaciją, be 
kitko pastebėdamas: “Sovieti
nis režimas nuolat pažeidžia 
pagrindines žmonių laisves, 
jų tarpe ir religijos laisvę. Šių 
pažeidimų aukos dažnai yra 
Katalikų Bendrijos atstovai, 
kaip kunigas Alfonsas Svarins
kas, kunigas Sigitas Tamke- 
vičius ir pastaruoju metu ku
nigas Jonas-Kastytis Matulio
nis. Jų nusikaltimai — dvasi
nis tikinčiųjų aptarnavimas. 
Tačiau Lietuvos žmonės nesu
tinka tyliai nusilenkti. Šim
tai tūkstančių jų yra pasira
šę peticijas, reikalaujančias 
kunigų ir kitų žmogaus bei pi
lietinių teisių vadovų palei
dimo. Pogrindžio leidiniai, 
kaip antai 64-sis ‘Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikos’ 
numeris ir 41-sis ‘Aušros’ nu
meris, neseniai pasiekę Vaka
rus, tebeinformuoja pasaulį 
apie nesiliaujantį persekio
jimą . ..”, rašo prezidentas 
Ronaldas Reaganas savo pa
skelbtoje proklamacijoje Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 67-ų metinių proga.

Lietuvos pasiuntinybėje
Vasario 16 dienos pavaka

ryje Lietuvos pasiuntinybės 
rūmuose nepriklausomybės 
šventės proga įvyko tradici
nis priėmimas užsienio dip
lomatams, aukštiesiems ame
rikiečiams svečiams ir ki
tiems. Priėmime dalyvavo per 
100 žmonių. Svečiams renkan
tis prie pagrindinio įėjimo 
durų, plevėsavo Lietuvos vė
liava. Rūmų vidus po atlikto 
pagrindinio remonto (išlai
doms padengti laisvajam pa
saulyje gyvenantys lietuviai 
suaukojo per $100.000) atrodo 
šviesus ir jaukus.

I priėmimą atvyko Vatikano 
pronuncijus JAV-ėms arkivys
kupas Pio Laghi, Vašingtono 
arkivyskupas James Hickey, 
vienuolika aukštų valstybės 
departamento pareigūnų, jų 
tarpe svarbias pareigas einan
tys asmenys, kaip Gary Mat
thews, Palmer ir kiti. Dalyva
vo Latvijos atstovas dr. Din- 
bergs, Estijos konsulas Niu
jorke dr. Ross ir nemažai ki
tų, kurių sąrašas svečių kny-

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont.M4T 1N5

Vardas, pavardė ........................................................ Tel.............

Adresas ...... .........................................................................

Su diplomatais ir pareigūnais
Aplamai tokiuose oficialiuo

se priėmimuose nesakomos 
kalbos ir nėra jokios oficia
lios dalies. Atvykę svečiai pa
sveikina Lietuvos atstovą dr. 
Stasį Bačkj bei jo žmoną, o per 
juos ir visą lietuvių tautą Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės proga. Po to būna vaišės, 
neoficialūs pokalbiai. Ypač 
jaunesnės lietuvių kartos at
stovai, besikalbėdami su įvai
raus rango amerikiečiais pa
reigūnais ir užsienio diplo
matais, stengiasi iškelti ir 
opiuosius Lietuvos bei lietu
vių išeivijos reikalus. Pvz. ra
šytojas A. Vaičiulaitis kurį 
laiką itališkai pasikalbėjo su 
Vatikano pronuncijum arki
vyskupu Pio Laghi.

Kai kas bandė lietuviškai 
užkalbinti valstybės departa
mento Baltijos skyriaus virši
ninką John’ą Zerolį. Tai jau 
trečios kartos Amerikos lietu
vis, augęs toli nuo didesnių 
lietuvių telkinių pietinėje Ala- 
bamos valstijoje.

Kaip įprasta, priėmimuose 
Lietuvos pasiuntinybėje daly
vauja ir Baltųjų rūmų įstai
gos santykiams su visuomene 
vienas direktorių — Linas Ko
jelis. Tą vyrą savaitgaliais re
tai Vašingtone tematysi, nes 
vis būna tarnybinėse išvyko
se. Būna atvejų, kai Linui ten
ka skristi ir prezidento “Air 
Force-1” lėktuvu.

Pamaldos katedroje
Jau kelinti metai artimiau

sią Lietuvos nepriklausomy
bės dienai sekmadienį sosti
nės katalikų Šv. Mato kated
roje būna atnašaujamos Mi
šios už Lietuvą. Šiemet jos bu
vo atnašaujamos sekmadienį, 
vasario 17, 10 v.r. Į tas lotyniš
kas Mišias gausiai lankosi už
sienio diplomatai, amerikie
čiai bei turistai. Šį kartą į Mi
šias susirinko ir maždaug šim
tinė lietuvių, nors galėjo jų 
susirinkti žymiai daugiau.

Mišias koncelebravo kun. 
Ralph Duffy su kun. dr. T. Žiū
raičiu ir kitais katedros ku
nigais. Kun. Duffy pamokslas 
buvo skirtas Lietuvai, jos di
sidentams — žmogaus ir tikin
čiųjų teisių gynėjams. Pamoks
lininkas prisiminė Nijolės Sa- 
dūnaitės, vyskupo Julijono 
Steponavičiaus, Amerikoje gi
musio profesoriaus Vytauto 
Skuodžio ir kitų aukas. Kiek 
man žinoma, tuos pamokslus 
jau keleri metai padeda pa
ruosti Amerikos lietuvis, JAV 
valdžios pareigūnas Juozas 
Simanis, aktyvus katalikų vei
kėjas.

Tikinčiųjų maldose Šv. Mato 
katedroje taip pat buvo prisi
minta Lietuva bei už tikėjimo 
ir žmogaus teisių gynimą per
sekiojami lietuviai. Aukas 
prie altoriaus atnešė lietuvių 
jaunimas — Asta bei Žalgiris 
Almenai ir Liudas Landsber
gis. Mišios už Lietuvą buvo 
baigtos katedros chorui su
giedojus Lietuvos himną.

Mišių metu Šv. Mato kated
roje buvo įrengti “Amerikos 
balso” mikrofonai ir vėliau 
Mišių bei pamokslo ištraukos 
radijo bangomis buvo perduo
tos klausytojams Lietuvoje, 
Suvalkų trikampyje ir kitur 
už geležinės uždangos.

Tėviškės žiburiai • 1985. III. 19 — Nr, 12 (1831) » psi, 3

Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone Vasario 16 šventėje. Iš kairės: prof. 
VYTAUTAS BIELIAUSKAS, KRISTINA DIČIŪNIENE, Australijos karo 
laivyno majoras ALGIS DIČIŪNAS, dr. DANUTĖ BIELIAUSKIENĖ 
tarp gausių svečių Nuotr. D. Bieliauskaitės

Pastabos ir nuomonės

Kai du veiksniai nesutaria...
Atsiliepiant į Algimanto Gečio straipsnį

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Ir vėl tenka skaityti apie “ne
sutarimus”, tarsi tai būtų mū
sų visuomenės pagrindinis 
dėmesio ir rūpesčio objektas. 
Sekdama per keletą metų 
sieksninius straipsnius apie 
“nesusitarimus”, ilgą laiką ne
galėjau suformuoti nuomonės 
apie tikrąjį tų “nesutarimų” 
kaltininką. Laikiausi objek
tyviai, kartais išeidama ginti 
ir “audiatur et altera pars” 
principo. Bet labiausiai tikė
jausi, kad su laiku viskas pa
aiškės. Atrodo, Algimanto Ge
čio straipsnis “TŽ” 1985 m. 5 
nr. tą klausimą išsprendė.

Tema sukasi apie vieną rei
kalą — lietuvių atstovavimą 
tarptautinėje arenoje, pirma
vimą, pastoviai kovojant vi
suose frontuose. Lietuvos klau
simo atstovavimo uždavinys 
yra sunkus ir reikalaujantis 
žymiai daugiau, negu noro do
minuoti ar siekti garbės, susi
jusios su tokio pobūdžio veik
la. Asmuo, einantis į politinio 
gyvenimo areną, ypač tarptau
tinėje plotmėje, privalo turėti 
diplomatui būtinas savybes, 
kurių pagrinde yra taktas ir 
diplomatija. Pastarosios są
vokos aiškinimas “LE” nerei
kalingas platesnių komentarų. 
Cituoju: “Diplomatija yra tarp
tautinių santykių tarp valsty
bių tvarkymas susitarimo ke
liu: menas sumaniai derėtis . .. 
d. savo uždaviniu turi tarnau
ti taikai sudarymu sutarčių 
konfliktams išvengti ar jau 
kilusių konfliktų išlyginimu”.

Straipsnyje kalbama apie 
konfliktą tarp LB ir VLIKo, 
kilusį dėl skirtingos Jaltos nu
tarimų atšaukimo pasekmių in- 
terpretacjos ir skirtingų po
žiūrių į to atšaukimo reikalin
gumą. Iš šalies pažvelgus, tai 
hipotetiškas klausimas: kas 
atsitiktų su Lietuvos sienomis 
Jaltos susitarimo atšaukimo 
atveju? Tačiau toliau įsigili
nus į A. Gečio pateiktą infor
maciją apie lenkų tariamus 
kėslus Jaltos sutarimų atšau
kimą panaudoti Lietuvai nepa
lankiu teritorijos aptarimu, 
negalima nepritarti, kad Jal
tos nutarimus atšaukus, Lie
tuvai galėtų būti nepalankus 
sprendimas. Antra vertus, 
kaip ir pats Amerikos prezi
dentas pripažįsta, tų nutari
mų sąjungininkai nesilaiko ir 
jų nevykdo, tai ir jų atšauki
mas ar palikimas neturi dide
lės prasmės. Tai tik žaidimas 
žodžiais, neturintis realaus 
pagrindo, paremto moraline 
ar karine jėga. Atsistačius Lie
tuvos valstybės aparatui, bus 
rasti metodai ir priemonės 
teisėtom Lietuvos valstybės 
sienom nustatyti, panaudojant 
diplomatijos priemones ir is
torinius dokumentus. Nema
nau, kad bent vienas iš čia gy
venančių, tarpusavy kovojan
čių, nesutinkančių ir tą nesan
taiką propaguojančių turės 
balsą Lietuvos likimo spren
dime.

Savo argumentams apginti ir 
VLIKo neva neveikimui iškelti 
A. Gečys spaudoje skelbia 
tarporganizacinius laiškus, 
tuo prasilenkdamas su tam 
tikra organizacinės veiklos 
etika. Tik komunikatas, ski
riamas spaudai, yra skelbia
mas .. .

Demokratijoje nesutikti dėl 
nuomonių yra natūralu ir nau
dinga, tuo pabrėžiant galvo
jimo laisvės principus. Tačiau 
nėra nei naudinga, nei reika
linga mūsų spaudos skaityto
jus maitinti straipsniais, per- 
dedant tarporganizacinių ne

sutikimų momentus, naudo
jant sarkastiškus išsireiški
mus ar piktai kritikuojant. Sa
voji nuomonė nebūna sėkmin
gai apginama vien puolant 
oponentą kaip klaidingai gal
vojantį. Dar tik nuskambėjus 
paskutiniems mūsų Vasario 16 

minėjimo aidams, Klivlande ir 
kitose vietovėse pastebint jau 
sėkmingai rengiamus bendrus 
minėjimus ir aukų rinkimo va
jų, — tariamų nesusitarimų 
išpūtimas ir propagavimas 
nėra nei naudingas, nei įdo
mus, nei reikalingas.

A. Gečys turi pilną teisę ne
sutikti su VLIKo nuomone, 
tačiau kaip oficialus LB “gar
siakalbis”, jis privalo laiky
tis tam tikros tarporganiza- 
cinės veiklos etikos. Nuomo
nių išlyginimas tarptautinės 
diplomatijos sluoksniuose, 
net ir tarp atvirų priešų, vyks
ta viršūnių pasitarimuose už
darų posėdžių metu. Jei pa
vyksta susitarti, viešumai yra 
skelbiamas bendras susitari
mo komunikatas. Nesusitarus, 
atsisakoma komentuoti. Pasi
tarimų detalės lieka paslap
tyje.

Koks gi pagaliau to straips
nio tikslas? Paskaitykime iki 
pat galo. Pabaigoje staiga nu
švinta akyse: dr. Bobelis pa
siuntė prezidentui Reaganui 
padėkos telegramą, sveikin
damas jo nusistatymą neat
šaukti Jaltos susitarimų ... 
Reiškia, tiek LB, tiek VLIKo 
galutinis nusistatymas Jaltos 
sutarimų atžvilgiu yra TAS 
PATS . . . Būtų puikus straips
nis, jeigu pabrėžtų faktą, kad 
nepaisant pirminių nuomonių 
skirtumų prieita vieninga ir 
bendra išvada ... Reiškia, 
straipsnis bando įtakoti eili
nį mūsų visuomenės narį ta 
prasme, kad tik LB darbo ke
lias yra teisingas ir kad kiti 
arba nieko neišmano, arba nie
ko neveikia.

Užtenka “nesutarimų” kė
limo į viešumą, jei tai netar
nauja prasmingoms diskusi
joms ar nuomonių išlyginimui, 
o tik visuomenės nustatymui 
prieš kurį nors vieną veiksnį. 
Darbai kalba patys už save, o 
jautresnį skaitytoją tokio po
būdžio straipsniai nuteikia 
neigiamai. Susitarkite dėl vie
no pagrindinio tikslo — Lietu
vos valstybės atstatymo, sa
vo nuomonių skirtumus išly
gindami oriai uždaruose po
sėdžiuose, į viešumą eidami 
tik VIENINGAI, kaip vienos 
tautos vaikai, kurie dar neuž
miršo mūsų himno žodžių. Juk 
iš tikro nebuvo jokio “nesu
tarimo”, tik nuomonių skir
tumas, k^ris su laiku išsilygi
no. Laikas pradėti viešumon 
kelti elementus, kurie mus 
jungia, minėti įvykius, kurie 
mus vienija, ir rezultatus bend
rų pastangų. Kitaip eilinis vi
suomenės narys, ant kurio pe
čių gula didžioji mūsų veiks
nių finansinio ir moralinio 
rėmimo našta, susilaikys nuo 
tradicinio lietuviško dosnu
mo, pasimetęs nuolat spaudo
je skelbiamų nesutikimų labi
rinte.

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).
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© PAVERGTOJE T ĖVYffiJE
DEGTINĖS VAGYS

Augščiausiasis teismas Kaune 
A. Markauską nubaudė laisvės 
atėmimu 15 metų, S. Kasperavi
čių — 10 metų, konfiskuodamas 
jų turtą. Apie tai rašo Balys Če- 
batorius “Tiesos” vasario 5 d. 
laidoje. A. Markauskas, 26 metų 
amžiaus, S. Kasperavičius, vie- 
neriais metais jaunesnis, pagar
sėjo neįprastu degtinės vogimu, 
primenančiu gangsterius Čika
goje, kai ten buvo draudžiama 
alkoholio gamyba ir pardavinė
jimas. A. Markauskas, pagal su
tartį dirbęs dailininku Joniškio 
rajono Satkūnų paukštininkys
tės sovchoze, nutarė su degtine 
pagrobti visą krovininį automo
bilį. S. Kasperavičius dirbo 
Šiaulių vaisių ir daržovių pre
kybos susivienijime staliumi, 
laisvalaikiu talkindamas A. Mar
kauskui — tašydamas medį, spal
vindamas plakatus. A. Markaus
kui jo prireikė kaip talkininko 
suplanuotame nusikaltime. Mat 
kas nors turėjo prižiūrėti su 
degtine pagrobto automobilio 
vairuotoją. Abu nuteistieji ne
sidomėjo alkoholiniais gėrimais, 
retai kilnojo taureles, bet no
rėjo praturtėti. A. Markauskas 
pasigamino sandėliuką degtinei 
paslėpti, visuomeninio autoin
spektoriaus raištį ir lazdelę 
krovininiam automobiliui su 
degtine sulaikyti.

SĖKMINGA PRADŽIA
Savu automobiliu autoinspek

toriaus tokioje operacijoje ne
vaidinsi, nes degtinę gabenęs 
vairuotojas galėjo jį atsimin
ti, duoti informacijų pagrobi
mą tiriantiems milicininkams. 
A. Markauskas pavogė svetimus 
“Žigulius” Šiauliuose prie “Nu- 
klono” gamyklos, pakeitė jų 
registracijos numerį. 1984 m. 
balandžio 16 d. abu tais vogtais 
“Žiguliais” nuvažiavo į Kauną, 
naktį praleido automobilyje 
prie “Stumbro” degtinės ga
myklos. Kai iš jos rytą pro var
tus išvažiavo krovininis auto
mobilis su degtine, ėmė sekti. 
Vėliau paaiškėjo, kad degtinė 
buvo vežama Utenon. Netoli Jo
navos A. Markauskas “Žiguliais” 
aplenkė krovininį automobilį, 
jį sustabdė autoinspektoriaus 
lazdele. Vairuotojas parodė do
kumentus, bet buvo pakviestas į 
“Žigulius”. Esą reikia patikrin
ti ar jis nėra išgėręs. Kol vai
ruotojas pūtė kvapą į stiklinį 
aparatuką, A. Markauskas su S. 
Kasperavičiumi medžiagos ga
balu uždengė jo galvą, bendrom 
jėgom surišo rankas. B. Čeba- 
torius pasakoja: “Viskas pildė
si pagal A. Markausko planą: 
sulaukęs nakties, degtinę jis 
iškrovė iš anksto pasistatytoje 
slėptuvėje. Beveik parą neteisė
tai pralaikę įkalintą, per tą lai
ką gerokai pražilusį vairuotoją 
jie paleido. Grobis buvo didžiu
lis — 324 dėžės degtinės už dau
giau kaip 33 tūkstančius rub
lių ...”

PREKYBA DEGTINE
A. Markauskas pradėjo preky

bą vogta detine. Pirmiausia nu
plėšė senąsias etiketes, ant nau
jų uždėjo savo pasigamintą ant
spaudėlį, kad neįkliūtų pagal 
datą. Dalį degtinės perpylė į di
desnius indus. Pardavinėjo ją

AUDRA
Travel 

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

Išvyksta 
Balandžio 3 
Gegužės 8 
Gegužės 24 
Birželio 24 
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20 

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

Mūsų įstaigoje
■ Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ 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

įvairiuose Lietuvos miestuo
se, daugiausia atsitiktiniams 
piliečiams prie civilinės met
rikacijos skyrių. Keletą dėžių 
pavyko parduoti Šilalės koope
ratyvo “Nemunas” parduotuvės 
darbuotojai J. Ropienei. Talki
ninkas S. Kasperavičius iš A. 
Markausko gavo nepilną dėžę 
butelių degtinės ir apie 200 rub
lių, bet jam buvo smagu su ap
sukriu draugu kelis kartus pail
sėti Palangoje. Taip be didelių 
rūpesčių jiedu pagyveno beveik 
šimtą dienų, kol pagaliau buvo 
susekti ir suimti. A. Markaus
kas buvo įsitikinęs, kad deg
tinę už mažesnę kainą nei par
duotuvėje lengvai galės parduo
ti jos mėgėjams. Ir iš tikrųjų žmo
nės pirko, nors jiems buvo aiš
ku, kad ji vogta. Tik J. Ropienė 
daugiau nebepirks pigios degti
nės, nes jos laukia baudžiamoji 
byla. Nepateisinimas yra ir įvai
riausių naujų degtinės etikečių 
pardavinėjimas prie “Stumbro” 
gamyklos Kaune, kai jos klijuo
jamos ant pavogtos degtinės. 
Esą dėl to joms netrūksta pa
klausos.

SNIEGO LAVINA
Paskutinėmis sausio dienomis 

prasidėjęs atlydys ir netikėtai 
pasikeitusi vandens srovė Klai
pėdos uosto vandenis užvertė 
laivybai pavojinga sniego lavi
na. Po to, staiga atšalus orui, 
vandenis sukaustė stora ledo 
danga. Joje įstrigo dešimtys lai
vų. Kovą su tuo ledu pradėjo ga
lingi Klaipėdos uosto vilkikai 
“Gintaras” ir “Tauras”. Dvi pa
ras dieną ir naktį jie ardė 30 cm 
storio ledo plutą, kol pavyko pra
skinti kelią laivams. Prie kran
tinių vėl atplaukė didelio tonažo 
žvejybos laivai-šaldytuvai, buvo 
išlaisvinta plaukiojanti bazė 
“Žvejo šlovė”. Iš Klaipėdos vėl 
galėjo išplaukti žvejybiniai ir 
prekybiniai laivai.

GIMSTANTYS ŠILAINIAI
Gyvenamasis Kauno rajonas 

Šilainiai gimsta dešiniajame 
Neries krante. Pirmasis namas 
jau susilaukė gyventojų. Užbai
gus statybas, Šilainiuose apsi
gyvens 86.000 kauniečių. Šilai
niai tada taps vienu moderniau
sių gyvenamųjų rajonų Lietuvos 
miestuose. Kartu su gyvenamai
siais namais bus statomi ir vai
kų lopšeliai-darželiai, mokyk
los, parduotuvės, kultūrinės 
įstaigos. Gyvenamasis rajonas 
bus tylus, nes jo nekirs gatvės, 
kuriomis kursuoja transportas. 
Garažai bus įrengti po žeme, ato
kiau nuo gyvenamojo ploto.

PARDUOTUVĖ ŠANČIUOSE
Kauno priemiestis Šančiai 

susilaukė naujos drabužių par
duotuvės vaikams. Ji pastatyta 
nuošalesnėje vietoje, pritaiky
ta pirkėjų poreikiams. Jie čia 
galės rasti visa, ko reikia nauja
gimiams, priešmokyklinio ir mo
kyklinio amžiaus vaikams. Bus 
prekiaujama ir trikotažo gami
niais. Gražiai apipavidalintoje 
salėje drabužiai rodomi ant spe
cialiai pagamintų eglutės, karu
selės įrengimų. Parduotuvės 
darbuotojams įrengtos jaukios 
buitinės patalpos, poilsio kam
barys.

V. Kst.

KELIONĖS į LIETUVĄ 
Grįžta

Balandžio 21
Gegužės 22
Birželio 2 arba birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė) 
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

Juno Beach, Floridoje, neseniai sudaryta moterų dainos grupė, atlikusi dalį Vasario 16 iškilmių programos. Tre
čia iš kairės — sol O. ŠALČIŪNIENĖ, penktas iš kairės — paskaitininkas inž. J. JURKŪNAS iš Čikagos, dešimtas 
iš kairės — programos pranešėjas V. ŠALČIŪNAS, pirmoji iš dešinės-dainos grupės vadovėj. MANOMAITIENĖ, 
daug prisidėjusi prie meninės programos Nuotr. J. Garlos

Hamilton, Ontario
PRIEŠVELYKINI LAIMĖS RA

TĄ rengia Giedraičio žūklautojų 
ir medžiotojų klubas kovo 30, šeš
tadienį, lietuvių parapijos salė
je. Pradžia — 18 v. Įvairūs laimėji
mai ir vaišės. Kviečiami visi.

Valdyba
VASARIO 16 PROGA AUKOJO 

TAUTOS FONDUI $100: E. B. J., 
B. S.; $30: kun. J. Liauba, OFM.; 
$25: J. Baran, A. A. Keliačiai, P. 
Bosas, St. Geidukytė, Reg. Geidu- 
kytė, A. Laugalis, V. A. Agurkiai; 
$20: V. Pilkauskas, M. Janulionis, 
J. Liaugminas, Romas Bulovas, J. 
Grigalius, Pr. Sakalas, A. Jusys, 
VI. Matukaitis, A. Saunoris, A. Ka- 
maitis, A. Patamsis, J. Raguckas; 
$15: J. Steiblys; $10: J. Butkevi
čius, J. Bubnys, P. Kanopa, J. Ba
joraitis, P. Gužas, B. Orvidas, F. 
Urbaitis, D. Žemaitis, P. Brasas, 
P. Žulys, Z. Didžbalis, A. Pruns- 
kus, Bevardė, J. Sadauskas, K. 
Meškauskas, Al. Grajauskas, J. 
Svilas; $5: J. Samušis, P. Lataus- 
kas, St. Fredas, M. Repečka, A. 
Mingėla; $2: J. Saunorienė.

Tautos fondo atstovybė nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.

Tautos fondo atstovybė 
Hamiltone

London, Ontario
NETRUKUS BUS UŽVERSTAS 

dar vienas lapas LLSK “Tauras” 
veiklos. Šia proga sportuojantis 
klubo jaunimas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, ypač 
nuolatiniams klubo rėmėjams — 
Londono lėšų telkimo skyriui, 
vadovaujamam J. Butkaus, ir KL 
katalikių moterų dr-jos Londono 
skyriui, vadovaujamam I. Dani- 
liūnienės, už nuoširdžią pagalbą. 
Lietuviškas ačiū ir “Tėviškės ži
buriams” už spausdinimą klubo 
aktualijų. Ypatinga padėka prof, 
dr. R. Mitalui už jo dideles pastan
gas visais būdais padėti sportuo
jančiam jaunimui. Ačiū visiems 
bičiuliams.

Dabar mūsų jaunimas su dide
liu entuziazmu ruošiasi Š. Ame
rikos pirmenybėms, į kurias tiki
si patekti ir labai nori jose daly
vauti. Mūsų trys iškilieji jauniai 
yra priimti į Kanados lietuvių jau
nių rinktinę, sudarytą iš visų Ka
nados (tiksliau Ontario) lietuvių 
klubų geriausių jaunių žaidėjų. 
Ši rinktinė komanda atstovaus 
lietuviams Ontario visų tautybių 
krepšinio pirmenybėse dėl Onta
rio čempionato. Mūsų klubui at
stovaus du broliai Šicai — Fredas 
bei Paulius ir Raimundas Dragū- 
nevičius. D. E.

Lethbridge Alberta
STAYS NOREIKA, išdirbęs 35 

metus Albertos provincijos žemės 
ūkio ministerijoje, š. m. vasario 
1 d. išėjo į pensiją. Jis nuo 1950 
iki 1973 m. dirbo irigacijos sky
riuje Lethbridge mieste kaip iri
gacijos specialistas. Po to buvo 
perkeltas į Kalgarį, kur buvo at
sakingas už centrinėje ir šiauri
nėje Albertoje paruošimo, plana
vimo ir vykdymo irigacijos pro
gramos darbus. 1981 m. buvo per
keltas atgal į Lethbridge ir pa
skirtas vandens konservavimo ir 
naudojimo programos vedėju vi
sai Albertos provincijai.

Ūkininkai ir valdžios atstovai 
jo ankstyvą pasitraukimą į pen
siją priėmė su dideliu apgailes
tavimu, nes jis atlikdavo savo pa
reigas darbščiai ir sąžiningai. Jo 
išleistuvių pobūvyje dalyvavo per 
100 bendradarbių, ūkininkų, taip 
pat artimieji jo šeimos nariai. Ti
tulas irigacijos emeritus (pagar
bus priėmimas į irigacijos spe
cialistų sąjungą) rodo jo pasižy
mėjimą šioje specialybėje.

PERNAI RUDENI rugsėjo 17 d. 
išsiskyrė iš mūsų tarpo dar vienas 
Lethbridge lietuvis — a.a. Vladas 
Jekenta. Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje 1899 m. rugsėjo 6 d. Į Ka
nadą atvyko 1929 m. Liko liūdinti 
žmona, duktė su šeima ir sūnus. 
Velionis palaidotas 1984 m. rugsė
jo 20 d. Lethbridge kapinėse. G.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųski
te savo adresą ir gausite keletą nu
merių nemokamai.

Juno Beach, Florida
POPIETĖ SU BRAZDŽIONIU. 

Kovo pabaigoje poetas Bernar
das Brazdžionis ir ponia, tautie
čių kviečiami, lankysis Florido
je, Daytona Beach, St. Petersburg 
ir Juno Beach, o gal ir tolimesnė
se jų apylinkėse. Šia proga visose 
trijose vietovėse ruošiamos jo poe
zijos popietės, kuriose bus galima 
ir pabendrauti su svečiais, ir iš
girsti jį patį, skaitantį savo eilė
raščius.

Juno Beach Brazdžioniai lanky
sis kovo 30 — balandžio 2 d.d. Ap
sistos V. ir A. Biliūnų namuose. 
Poezijos popietė ruošiama kovo 
31 d., 2 v.p.p., metodistų patalpo
se, pačiame miestelio centre. Pro
gramoje — tik Bern. Brazdžionio 
poezija. Skaitys jis pats, dainuos 
sol. O. Blandytė-Jameikienė. Sve
čius pristatys A. Biliūnienė.

Po programos — kuklios vaišės 
ir pabendravimas tose pačiose 
patalpose.

Tautiečių susidomėjimas šia 
literatūros švente didelis, laukia
ma svečių ir iš tolimesnių vieto
vių. Rengia — Juno Beach Lietu
vos dukterys. V.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo sukaktis pami
nėta vasario 16-17 d.d. Šeštadie
nį, pagerbus Royal Palas kapinė
se mirusius, Juno Beach metodis
tų salėje įvyko Vasario 16 iškilmė, 
kurioje pagrindinę kalbą pasakė 
inž. J. Jurkūnas iš Čikagos, meni
nę dalį atlijkę sol. O. Šalčiūnienė 
ir moterų dainos grupė. Suaukota 
$2,085. Sekmadienį, katalikų šven
tovėje St. Paul of the Cross buvo 
iškilmingos pamaldos drauge su 
amerikiečiais. Viena šventovės 
pusė buvo skirta lietuviams. Mi
šias atnašavo klebonas kun. P. 
Alexis ir kun. V. Pikturna. Pa
mokslą lietuviška tema pasūkė 
klebonas kun. V. Pikturna padė
kojo ir visus kunigus bei maldi
ninkus pakvietė vaišėms parapi
jos salėje. Tuo momentu klebo
nas apkabino kun. V. Pikturną, o 
pamaldų dalyviai smarkiai plojo, 
reikšdami palankumą lietuviams. 
Aukas Mišioms prie altoriaus ne
šė lietuvės, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Solo giedojo 
O. Blandytė-Jameikienė. Salėje 
vaišėms kavą parūpino par. kle
bonas, o skanėstus — lietuvės.

KUN. V. PIKTURNA vietos lie
tuvių buvo pagerbtas specialioje 
iškilmėje vasario 24 d. po pamal
dų parapijos salėje. Tai buvo 70- 
sis jo gimtadienis. Dalyvavo daug 
lietuvių, jų organizacijų pirminin
kai bei atstovai. Iškilmę surengė 
tikybinis komitetas, pirmininkau
jamas V. Biliūno.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAU
GIJOS skyriaus susirinkimas įvy
ko p.p. Volodkų bute. Paskaitą 
apie Nobelio laureatą Česlovą 
Milašių skaitė rašytoja V. But
kienė. L. Ž.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ^TATI/A’’ 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlxA
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 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAMEUŽ:
indėlius (P.C.A.) ...............  6%
santaupas......................  772%
kasdienines palūkanas
už santaupas......................7%
term, indėlius 1 m...........10V2%
term, indėlius 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų Indėlius . 
(minimum $5.000)

9V«%

ALTai
Liet. Bendruomenei

St. Petersburg, Florida
VIENAS DIDŽIŲJŲ RENGINIŲ 

šioje vietovėje buvo Vasario 
16 iškilmė, pradėta vasario 16 d. 
Lietuvių klube. Po įžanginių apei
gų paskaitą skaitė dr. K. Šidlaus
kas. Meninę dalį atliko P. Armo- 
no vadovaujamas choras ir L. Jur- 
gėlaitė. Dalyvavo 400 asmenų. Su
rinkta aukų $12,198.00: 
$3,478.00,
$4,168.00, VLIKui $4,552.00, orga
nizacijai
Process” $125.00. Vasario 17, sek
madienį, Šv. Vardo šventovėje įvy
ko iškilmingos pamaldos, dalyvau
jant vėliavoms ir gausiem tautie
čiam. Pamokslą pasakė kun. V. Za
karas, giedojo P. Armono vad. (•' grupės 
choras.

AMERIKIEČIŲ VISUOMENĖJE 
Vasario 16 buvo paminėta vasa
rio 10 d. pamaldomis Šv. Jono par. 
šventovėje, kur atitinkamą pa
mokslą anglų k. pasakė prel. J. 
Balkonas. Giedojo parapijos cho
ras angliškai, o lietuviai — lie
tuviškai, vadovaujant P. Armonui. 
Pamaldos baigtos Lietuvos himnu. 
Jos buvo rodomos ir televizijoje 
6 ir 11 v.v. Be to, net keliose vie
tovėse plevėsavo Lietuvos vėlia
vos. Šios pamaldos ir vėliavos 
buvo suorganizuotos žymios lietu
vių patriotės V. Jacobsonienės.

DEŠIMTASIS TAUTYBIŲ FES
TIVALIS buvo surengtas vasa
rio 15-24 d.d. Pirmomis dienomis 
Eckert kolegijoje buvo surengta 
meno paroda, kurią tvarkė komi
sija — pirm. A. Kamiene, švedė 
L. Bauman ir S. Salienė. Dalyva
vo 17 tautybių, 
matėsi kūriniai 
kio, Kasiulio, 
Viesulo, be to, 
tautodailės, 
dalis įvyko Bayfronte, kur lietu
viai įrengė tautodailės skyrių. Jį 
tvarkė Gintaras Karosas iš Bosto
no. Sceninis lietuvių pasirody
mas įvyko vasario 22 d. Programą 
atliko klubo choras ir tautinių 
šokių grupė “Audra”. Didelį pasi
sekimą turėjo lietuvių maisto sky
rius. Pagaminta 18.000 koldūnų, 
2,300 balandėlių, iškepta bulvi
nių plokštainių (kugelio) iš 500 sv. 
bulvių, išvirta 13.000 žagarėlių, 
atnešta 50 tortų. Per tris dienas 
mažai kas liko. L. Ž. *

Americans for Due

Lietuvių skyriuje 
dailininkų — Ba- 
Tarabildienės ir 
buvo ir nemažai

Antroji festivalio

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask.......... 11%%
asmenines paskolas....  13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

Vi MX LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Naująją Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdybą, pasiskirsčiu
sią pareigomis Los Angeles 
mieste, sudarė: pirm. Rūta-Kle- 
va Vidžiūnienė, vicepirmininkai
— Vladas Bakūnas ir Ignas Me
džiukas, sekr. Juozas Kojelis, 
ižd. Rūta Šakienė; kandidatai
— Petras Pamataitis ir Vladas 
Gilys. Valdyba nutarė toliau 
leisti “Lietuvį žurnalistą”, ku
rį redaguos R. K. Vidžiūnienė 
ir Gintautas Juodgudis. LŽS 
Daužvardžio fondas palieka
mas Čikagoje. Lieka ir tas pats 
simboliškas nario mokestis $2. 
LŽS centro valdybos adresas: 
23500 Via Galera, Valencia, 
California 91388, USA.

Amerikos baltiečių laisvės lyga 
aktyviai reiškiasi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvinimo srity
je. Ji leidžia savo žiniaraštį 
“Baltic Bulletin”, kuriame atsi
spindi organizacijos veikla. Mi
nėtoji lyga kovo 23 d. Los Ange
les mieste, “Ambassador” vieš
butyje, rengia plataus masto 
žmogaus teisių konferenciją. Ži
niaraštyje duodama apsčiai ži
nių apie drąsiuosius laisvės ko
votojus okupuotoje Lietuvoje, 
Sovietų Sąjungai rengiamą teis
mą Kopenhagoje, tikinčiųjų per
sekiojimą, naujausius estų pa
bėgėlius, rengiamas deportaci
jas iš JAV. Adresas: Baltic Bul
letin, Box 29657, Los Angeles, 
California 90029, USA.

Didžiojoje Jaunimo centro sa
lėje Čikagos lietuviai sausio 
19 d. pagerbė tautinių šokių 

‘Grandis” steigėją ir 
ilgametę vadovę Ireną Smie- 
liauskienę. Pagerbtuves suren
gė pirmųjų grandiečių sudary
tas gausus komitetas, vadovau
jamas J. Jasaitytės-Budrienės. 
Pastaroji pradėjo pagerbtuves 
ir joms vadovavo. Žodžiu I. Smie- 
liauskienę “Grandies” globėjų 
Kriaučeliūnų vardu sveikino 
Irena Kriaučeliūnienė ir šokė
jų tėvų komiteto pirm. B. Ja
saitienė. Nepaprastas šaltis su
kliudė kitų sveikintojų atvyki
mą. Sveikinimus raštu atsiuntė
— gen. konsule J. Daužvardienė, 
Tautinių šokių instituto pirm. 
G. Gobienė, PLB valdybos pirm. 
V. Kamantas ir kitos LB insti
tucijos. Buvusiųjų grandiečių 
vardu I. Smieliauskienei įteikta 
dail. E. Marčiulionienės skulp
tūra “Šokėjai”, dabartinių — 
visų pasirašytas albumas. Po ofi
cialiosios dalies ir vakarienės 
tautinių šokių programą atliko 
buvusieji ir dabartiniai 1962-84 
m. laikotarpio šokėjai. Akor
deonais juos palydėjo nuolati
nis “Grandies” akordeonistas ir 
jam talkinęs Darius Polikaitis. 
Vakaras užbaigtas visų dalyvių 
šokiais, grojant 
rui.

Marijampolės 
gimnazijos 1936 
tų laida ruošiasi švęsti ^uksi
nę sukaktį. Rengėjų komitetas 
šia proga išleis jai skirtą knygą 
su vardiniu tos laidos auklėti
nių sąrašu. 1936 m. laidos abi
turientai ir visi kiti gimnazijos 
auklėtiniai, kurie domisi šiuo 
leidiniu, prašomi nedelsiant sa
vo adresus pranešti rengėjų ko
miteto nariams: Kęstučiui Bis- 
kiui, 5705 Janos Ave., Downers 
Grove, IL 60515, USA, arba Jonui 
Vizbarui, 15 Castle-Rock St., 
Dorchester, MA 02125, USA.

Australija
Adelaidės lietuvių pensinin

kų klubas plečia savo veiklą. 
Sausio 31 d. iškilmingi pietūs 
buvo surengti Lietuvių namuose, 
ten sutraukę apie 150 vyresnio 
amžiaus lietuvių. Pobūviui va
dovavo klubo pirm. K. Kamins
kas. Gimtadienio proga buvo pa
gerbtas iš Romos atvykęs isto
rikas mons. Paulius Jatulis. Jis 
yra Lietuvių pensininkų klubo 
garbės narys. Sveikino klubo 
pirm. K. Kaminskas, klebonas 
kun. J. Petraitis, MIC, įvairių 
organizacijų atstovai. ‘

Sydnėjaus lietuviai Vasario 
16 šventė vasario 17 d. Iškilmės 
pradėtos iškilmingomis pamal
domis Šv. Joakimo šventovėje. 
Su vėliavomis dalyvavo organi
zacijos — skautai, ateitininkai, 
sportininkai, ramovėnai ir šau
liai. Garbės sargyboje prie Lie
tuvos vėliavos stovėjo ALB Syd
nėjaus apylinkės valdybos na
riai. Mišias atnašavo Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas mons. Pet
ras Butkus, giedojo “Dainos” 
choras, vadovaujamas B. Kive- 
rio. Pamaldos užbaigtos Tautos 
himnu. Oficialioji minėjimo da
lis įvyko Lietuvių namuose. Be
veik visą programą atliko jau
nimo atstovai, tik sveikinimo 
žodį tarė ALV Sydnėjaus apy
linkės pirm. dr. A. Mauragis. 
Tradicinės paskaitos atsisaky
ta. Ją pakeitė trys jaunimo at
stovai — Julija Stašionytė, Kris
tina Coxaite ir Antanas Šarkaus- 

Aido” orkest-

Rygiškių Jono 
m. aibiturien-

kas, kalbėję apie Vasario 16 
reikšmę jaunimui. Pranešėjos 
pareigos teko Ritai Barkutei. 
PLB padėkos raštai įteikti trims 
nusipelniusiems visuomeninin
kams — Marinai Cox, Aldonai 
Jablonskienei ir Broniui Kive- 
riui, piniginė dovana — Marinai 
Coxaitei, aukščiausiais pažy
miais baigusiai lituanistinius 
kursus, išvykstančiai į Vasario 
16 gimnaziją. Meninę dalį atli
ko tautinių šokių grupė “Sūku
rys”, deklamatoriai, “Dainos” 
choras.

Šv. Kazimiero kolegijon Romo
je studijuoti teologijos pernai 
Sydnėjaus lietuviai išlydėjo 
Mindaugo ir Dalios Šumsku sū
nų Andrių. Atsisveikinimą jam 
Lietuvių klube surengė ateiti
ninkai, skautai, “Sūkurio” gru
pės šokėjai, kitos jaunimo orga
nizacijos. Visi linkėjo tapti ku
nigu ir grįžti sielovados dar
bams Australijoje. Andrius 
Šumskas, baigęs gimnaziją, bu
vo įstojęs Australijos kariuo
menėn, kur jo sprendimui dide
lės įtakos turėjo kariuomenės 
kapelionas.

Britanija
Vasario 16 minėjimas Londo

no lietuviams šį kartą šventės 
dieną buvo surengtas ištaigin
guose dail Frederiko Leightono 
(1830-1896) namuose, statytuose 
XIX š. prie gražaus Holland par
ko. Tas namas turi vertingą dai
lės galeriją ir puošnią koncertų 
salę. Rengėjų vardu dalyvius 
pasveikino DBLS centro valdy
bos narys Z. Juras. Pagrindinį 
žodį tarė Lietuvos atstovas Lon
done Vincas Balickas. Koncer
tinę programą atliko sol. Vida 
Gasperienė, mezzo-sopranas, ir 
muz. M. Zinkutė, grojanti obo
jumi. Jos abi buvo viešnios Lon
done. Sol. V. Gasperienė padai
navo J. Gruodžio, K. Kavecko, 
VI. Jakubėno, G. Gudauskienės 
ir S. Černienės dainas, M. Zin
kutė — R. Žigaičio, B. Dvariono, 
J. Gruodžio, S. Šimkaus ir K. Ba
naičio kūrinius. Pabaigai jos 
abi kartu atliko S. Šimkaus dai
ną “Kur bakūžė samanota”. Dai
nininkei ir instrumentaliste! 
akompanavo iš Oksfordo atvyku
si pianistė F. Green. Po oficia
lios programos visi minėjimo da
lyviai buvo pakviesti kukliom 
vaišėm.

A. a. Antanas Jankūnas, S. 
Kasparo pranešimu, po sunkios 
ligos mirė Londone, Hackney li
goninėje, sausio 29 d., vos tik 
sulaukęs 62 metų amžiaus. Ve
lionis gimė Pustakiemyje, Žas
lių vlsč., Trakų apskr. H D. ka
ro metais jam teko tarnauti Vo
kietijos kariuomenėje ir lenkų 
gen. Anderso daliniuose. Su jais 
atvyko Britanijon, įsteigė bal
dų dirbtuvę, kurioje dirbo ne
mažai anglų ir svetimtaučių. 
Pastarųjų eilėse buvo kelioli
ka lietuvių. Velionis dalyvavo 
Londono lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos taryboje, ne kartą 
talkino šventovės ir klebonijos 
atnaujinimo darbuose. Reiškėsi 
ir lietuvių Sporto bei socialinio 
klubo veikloje. Lietuvių sody
boje liko pastatytas lietuviškas 
kryžius, pagamintas A. Jankūno 
dirbtuvės dailininkų, kuriems 
talkino inž. R. Baublys. Londo
ne sukūrė lietuvišką šeimą, ves
damas Dainą-Danutę Bulaitytę, 
susilaukė trijų sūnų ir vienos 
dukros. Sūnūs, yra baigę moks
lus, turi gerus darbus. Duktė 
baigia studijas dirbti invalidų 
vaikų auklėjimo srityje. Velio
nis palaidotas vasario 8 d. Šv. 
Patriko kapinių lietuviškame 
skyriuje, kur jį palydėjo Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
dr. J. Sakevičius, šventovėje 
atlaikęs gedulines Mišias ir pa
sakęs velionies atminimui skir
tą pamokslą.
Vokietija

Hamburgo lietuviai Vasario 
16 minėjimą pradėjo pamaldo
mis vietinėje šventovėje, kur Mi
šias šį kartą laikė kun. P. Gir- 
čius, pakeitęs vis dar ligoninė
je po operacijos besigydantį ka
pelioną kun. V. Šarką. Buvo gie
damos lietuviškos ir vokiškos 
giesmės. Parapijos salėje visus 
pasveikino VLB Hamburgo apy
linkės pirm. Leonas Narkus. Po 
jo prabilo keliom valandom iš 
ligoninės išleistas kun. V. Šar
ka, po operacijos turėjęs šir
dies priepuolį, bet sparčiai 
sveikstantis. Kun. V. Šarka pa
dėkojo visiems, kurie rūpinosi 
jo sveikata, jį lankė ligoninėje. 
Trumpai kalbėjo kun. P. Girčius, 
vokiečių parapijos 
kun. Tourneau, latvių 
niečių atstovai. Kelis 
šokius pašoko Elenos 
nės suorganizuoti šokėjai. Dai
nomis įsijungė Izabelė ir Her
bertas Schroederiai. Izabelė 
dainavo lietuviškai, Herbertas 
— vokiškai. Akordeonu grojo W. 
Roenne.

klebonas 
ir ukrai- 
tautinius 
Baliulie-



Torontiškio “Gintaro” šokėjai koncerto metu Toronto Lietuvių namuose. Visas jų ansamblis ruošiasi trisdešimt
mečio sukakties iškilmei š. m. gegužės 25 dienų. Nuotraukoje iš kairės: R. Kaknevičiūtė, D. Kalendraitė, A. 
Radzevičius, L. Laurinavičiūtė, R. Zavytė Nuotr. B. Tarvydo

Pažink savo tikėjimaj
PST savaitgalis Sharono miestelyje netoli Toronto
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Kanadietės Įspūdžiai

Australijos lietuvių skautų stovykloje
Australijos lietuvių dienoms 

Kanberoje pasibaigus, daugu
mas dalyvių atsisveikino ir grį
žo į namus. Skautai ir skautės 
pradėjo rinktis “Camp Cotter- 
month” stovyklavietėje, apie 
20 km nuo Kanberos miesto. 
Tenai, Murrumbidgee upės pa
krantėse, vyko Australijos ra
jono “Baublio aido” stovykla 
sausio 2-13 d.d. Stovyklų ruo
šė Kanberos “Baltijos” tuntas, 
nors stovyklautojai (apie 100) 
buvo susirinkę iš įvairių Aust
ralijos vietovių. Tarp jų buvo 
ir viena viešnia australietė 
skautė. Aš, vyresnė skautė To
ronto “Šatrijos” tunto, buvau 
vienintelė ne iš Australijos.

Buvau išskridus iš kanadiš- 
kos žiemos viduryje gruodžio 
mėnesio į šiltesnį Kaliforni
jos klimatą. Su “Laiškų lietu
viams” ekskursija atskridusi į 
Australiją praleidau Kalėdas.

Aš buvau atsivežusi mieg
maišį. Stovykloje skautai man 
paskolino oro matrasą, lėkš
tę, peilį ir šakutę, nes šioje 
stovykloje reikėjo savo turė
ti. Po vakarienės buvo sureng
tas laužas. Australijoje tuo 
metu buvo vasaros vidurys, 
miškai ir pievos buvo labai iš
džiūvę. Todėl kartais nelei
džiama kurti laužų stovyklose. 
Šį kartą pavyko gauti leidimą 
kurti vakarinius laužus.

Aš buvau pakviesta užkurti 
pirmutinį stovyklos laužą (tik 
su vienu degtuku!) ir pravesti 
pirmutinę dainą. Tarp daine
lių ir šūkių visi vienetai, net 
ir štabas dalyvavo su savo pro
grama.

Po laužo visi kartu nuėjome 
į vėliavų aikštę, kur radom 
pastatytą baublį. Apšviestas 
nakties tamsumoj jis atrodė 
kaip narvelis ar kalėjimas. 
Ir iš tiesų tas baublys buvo ka
lėjimas: kas rytą per vėliavų 
pakėlimą stovyklos vadovybė 
vis rasdavo ką nors uždarytino 
baublyje — skautą, kuris buvo 
pametęs savo kaklaraištį, skau
tininkus, kurie atvažiavo sa
vaitgaliui ir kalbėjosi iki anks
tyvo ryto.

Sekantį rytą prasidėjo užsi
ėmimai. Stovyklos programa 
tokia: visi stovyklautojai bu
vo suskirstyti į grupes pagal 
amžių. Kas dieną kiekviena 
grupė turėjo paskirtą užsiėmi
mą. Pvz. viena grupė išvyko 
dviejų dienų iškylai, kita — 
oro matrasais išplaukė upe 
vienos dienos iškylai. Viena 
grupė ruošė vaidinimą laužui, 
o kitai grupei teko virtuvėje 
dirbti. Mano grupė iškylavo. 
Gavome žemėlapius, ant ku
rių pažymėta, kur buvo padėti 
ženklai. Mes turėjom orientuo
tis pagal tuos žemėlapius ir 
rasti kiek galima daugiau tų 
ženklų, per šešias valandas.

Iškylaujant man teko susi
pažinti šiek tiek su Australiš
ka gamta. Nors skersai upės 
kalnas buvo apsodintas puši
mis, kurios nėra vietinės Aust
ralijos medžiai, buvo ir daug 
medžių bei augalų, kurie auga 

tiktai Australijoje. Reikėjo 
priprasti prie musių, kurių va
sarą yra gan daug. Reikėjo vis 
saugotis gyvačių, nors, kai kaž
kas sukrutėdavo žolėje, būdavo 
dažniausiai kiškis ...

Diena buvo saulėta ir karš
ta (upės iškylautojai grįžo vi
sai raudoni, nudegę). Bet nak
tis buvo šalta. Aš kaip viešnia, 
buvau pakviesta į štabo posė
dį laužui pasibaigus. Tą pačią 
naktį aš, kartu su vyresne skau
te iš Sydnėjaus, turėjome eiti 
sargybą nuo 4.30 v.r. iki 7 v.r. 
Kai pradėjom sargybą, dar ma
tėsi juodas ir tankiai žvaigž
dėtas dangus, bet netrukus pa
sirodė saulė, ir besijuokian
čios kookaburros skelbė auš
tantį rytą.

Tą dieną mano grupės užsi
ėmimas buvo kryžiaus staty
ba. Užsiėmimo vadovai, papa
sakoję mums apie kryžius Lie
tuvoje ir priminę, kad Lietu
va yra “kryžių šalis”, mums pa
dėjo pastatyti ir dailiai pa
puošti kryžių, kurį nunešėm ir 
pastatėm vėliavų aikštėje.

Vakarui artėjant, atsirado 
daugiau stovyklautojų — atva
žiavo savaitgaliui. Tad laužas 
tą penktadienio vakarą buvo 
ypatingai smagus ir įdomus.

Baltiečių taikos ir laisvės žygis
Kasmet, maždaug šiuo me

tu, studentai pradeda svajoti 
apie vasaros atostogas. Šie
met, belaukiant vasaros, ver
ta pagalvoti apie dalyvavimą 
ypatingame pasaulinio masto 
renginyje, t.y. baltiečių Tai
kos ir laisvės ryžto žygyje.

Žygis įvyks Skandinavijoje 
liepos 22 — rugpjūčio 2 d.d. 
Pagrindinis žygio tikslas — 
pademonstruoti pasauliui, 
ypač Europai, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybės, 
jų tautų ir piliečių laisvės klau
simas yra aktualus ne vien lie
tuviams, latviams ir estams, 
bet ir visoms tautoms. Taip 
pat tikimasi Europos baltie- 
čius suartinti su užjūrių atsto
vais politiniame darbe. Pa
skelbtas žygio tikslus atspin
dintis šūkis: “Pastovi taika 
nėra galima be tautų ir žmo
nių laisvės”. Žygio metu daly
viai bus supažindinti su poli
tinių užmojų vykdymu, su Bal
tijos valstybių nepriklausomy
bės medžiaga bei jos pertei
kimo būdais svetimtaučiams, 
su pasižymėjusiais Europos 
politikais, spaudos atstovais 
ir kitais asmenimis.

Pirmą žygio dalį sudarys 
atskiri jaunimo sąskrydžiai, 
kuriuos rengia estų ir latvių 
jaunimo sąjūdžiai Kopenhago
je, Danijoje, liepos 22-25 d.d. 
Dar neaišku, ar tuo metu įvyks 
atskiras lietuvių jaunimo są
skrydis. Tuo pačiu metu Ko
penhagoje vyks Sovietų Sąjun
gos teismas už nusikaltimus 
prieš taiką pasaulyje, Balti
jos valstybes, jų tautas ir pi
liečius. Teismą rengia Pasau-

Savaitgalio programa buvo 
skirtinga: šeštadienį vyko “ka
ro žaidimai”, sekmadienį bu
vo “kalinių diena”. Kadangi 
aš jau turėjau keliauti toliau, 
į Adelaidę, išvažiavau šešta
dienio rytą, nelaukusi pusry
čių. Vis dėlto neleido man ty
liai, be atsisveikinimo išva
žiuoti. Mane pakvietė į rikiuo
tę vėliavų pakėlimui. Brolis Ri
mas Šarkis iš Geelongo (gal 
atsimenat jį iš 1983 m. “Aušros” 
stovyklos Auroroje, kur jis bu
vo brolių pastovyklės viršinin
ku) perėmė komandą.

“Mes turime sesę viešnią iš 
tolimos Kanados. Mes taip jai 
jau nusibodom, kad jinai šian
dien išvyksta ... Tai atsisvei
kinsim su ja dabar. Sese Aldo
na, prašau į aikštę.” Atsisvei
kinimas buvo toks: visi skautai 
vyčiai atėjo manęs pabučiuoti, 
tada jie mane metė į orą tris
kart! Taip pat daro skautėms, 
kurių gimtadieniai išpuola sto
vyklos metu.

Išvažiavau iš “Baublio aido” 
stovyklos į Kanberos aerodro
mą tęsti savo kelionės Austra
lijoje. Mane lydėjo kvietimai 
atvažiuoti į sekančią stovyklą 
ir į sekančias Lietuvių dienas.

Aldona Sendžikaitė

lio baltiečių santalka, kurion 
įeina VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis, Laisvojo pasaulio latvių 
federacijos pirm. O. Pavlovs- 
kis ir Pasaulio estų sąjungos 
pirm. L. Savi.

Liepos 26-29/30 dienomis 
įvyks “Taikos ir laisvės” išvy
ka Baltijos jūra, pradedant 
skrydžiu iš Kopenhagos į 
Stockholmą. Tada bus plaukia
ma tarptautiniais vandenimis 
pro Lietuvą, Latviją, Estiją 
į Helsinkį ir atgal į Stockhol
mą. Šia žygio dalimi rūpinasi 
Baltiečių jaunimo komitetas 
Stockholme ir tolygus komite
tas Čikagoje. Abu komitetai 
dirba Pasaulio baltiečių san
talkos paskirtos komisijos 
priežiūroje. Šiai komisijai 
pirmininkauja Liūtas Grinius, 
VLIKo vicepirmininkas.

Liepos 30 — rugpjūčio 2 die
nomis Baltiečių jaunimo komi
tetas rengia kultūrinį jauni
mo sąskrydį Stockholme. Bus 
gera proga susipažinti su Šve
dijos baltiečiais.

Ligi šiol jau yra pasižadė
ję ryžto žygyje dalyvauti įvai
rūs mokslininkai, paskaitinin
kai ir spaudos atstovai. Ruo
šos darbai vyksta pilnu tempu.

Jaunimas, dalyvaudamas 
Taikos ir laisvės ryžto žygyje 
turės progą pamatyti Europą, 
susidraugauti su kitais bal
tiečiais ir prisidėti prie isto
rinio įvykio.

Kanadoje smulkesnes infor
macijas apie žygį teikia Jūra
tė Uleckaitė (12 Glen Edyth 
Dr., Toronto, Ont., M4V 2V7, 
tel. 416-923-3770). Inf.

PST — pažink savo tikėjimą! 
Tai iššūkis, kuriam sausio 11- 
13 dienomis atsiliepė per 30 
lietuvių jaunuolių. Į Gerojo 
ganytojo seserų “Regina Mun
di” vienuolyną Sharon, Ont, 
miestelyje suvažiavo jaunimas 
18-30 metų amžiaus, studijuo
jantis ar dirbantis įvairiose 
srityse, dalyvaujantis įvairio
se organizacijose ir parapijo
se. Visus jungė bendras noras 
giliau pažinti savo tikėjimą, 
susikaupti, atsinaujinti, pra
leisti porą dienų krikščioniš
koje bendruomenėje.

Savaitgalio programą suda
rė ir su dalyvių pagalba įvyk
dė kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
iš Čikagos ir sesuo Igne Ma- 
rijošiūtė iš Putnamo.

Programoje buvo paliestos 
įvairios temos. Kalbėta apie 
Dievo planą, krikščionies pa
reigas kasdieniniame gyveni
me, nuodėmės sąvoką ir visą 
eilę kitų jaunimui rūpestį ke
liančių klausimų. Visoms dis
kusijoms buvo pritaikytos Šv. 
Rašto ištraukos. Šalia disku
sijų, kuriose visi atvirai da
lyvavo, buvo laiko ir asmeni
nei, ir bendruomeninei mal
dai. Šeštadienio vakarą buvo 
atliktas susitaikymo sakra

Jus nesate vieni!
Australijos lietuvių jaunimo žodis pavergtosios Lietuvos jaunimui

MIELASIS LIETUVOS 
JAUNIME!

Iš visų Australijos pakraš
čių į Australijos lietuvių die
nas atvykęs lietuviškos kilmės 
jaunimas sveikiname Jus Lie
tuvoje gyvenančius.

Lietuvių dienų metu sosti
nėje Kanberoje turėjome pro
gos, atnaujinę senas pažintis, 
užmezgę naujas, susiburti ir 
apsvarstyti tai, kas jums Lie
tuvoje ir mums išeivijoje rūpi.

Lietuvą ir Australiją skiria 
vandenynai ir žemynai, tačiau 
mus jungia ta pati lietuviška 
dvasia. Nors dabartinė paverg
tos Lietuvos dalia sunki, mes 
žvelgiame į šviesią laisvos 
tautos ir nepriklausomos vals
tybės ateitį. Lietuva ir jos 
ateitis yra mūsų lietuviško
sios veiklos bei gyvenimo cent
ras.

Australijoje 1987-88 m. įvyks 
Vl-tasis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Šio kongreso 
ruoša krinta ant mūsų pečių. 
Jau dabar esame pradėję įvai
rius kongreso ruošos darbus. 
Lietuvių dienų Kanberoje me
tu įvyko Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos suvažiavi-

Greitai prabėgusi savaitė
Ateitininkų žiemos stovykla Neringoje

Žiemos stovykla Neringoje, 
atrodo, jau seniai praėjo. Ta 
viena trumpa savaitė, kurią 
praleidau nepaprastai gražio
je Vermonto gamtoje, labai 
greitai prabėgo. Atvykau 1984 
m. gruodžio 26 d. vakare, ne
spėjau gerai apsidairyti ir štai 
jau sausio 1 — reikia važiuoti 
namo.

Į stovyklą suvažiavo 30 as
menų — merginų ir berniukų 
iš daugelio JAV valstijų. Taip 
pat buvo ir du iš Kanados — 
Romas Garbaliauskas ir aš. 
Buvo gimnazistų, studentų ir 
jau baigusių mokslus. Susirin
ko labai įdomus ir įvairus bū
rys jaunimo.

Ši stovykla mane labai malo
niai paveikė. Tai buvo lyg ir 
kelionė į praeitį. Atvažiavusi 
susitikau su draugais, kurių 
jau nebuvau mačius kelerius 
metus. Buvo keista ir malonu 
su jais pasimatyti, tačiau bu
vo dar keisčiau, kai kalbėjau 
su lyg nematytais žmonėmis ir 
pamažu paaiškėjo, kad tai bu
vo mano seni draugai, kurių 
nebuvau mačiusi šešerius ar 
septynerius metus. Jie užaugo. 
Pasikeitė ne tik jų išvaizda 
bet ir jų gyvenimas. Malonu 
buvo senas pažintis atnaujinti.

Buvo daug laiko susipažinti 
ir su visai nematytais asme
nimis. Buvo tokių, kurių ne
buvau mačiusi nei Dainavos ar 
Neringos stovyklose, nei jau
nimo kongrese. Bet tai nebuvo 
svarbu. Kiekvienas turėjo ką 
nors įdomaus papasakoti apie 
save. Svarbiausia, mus visus 
jungė viena savybė — lietu
vybė. Ir nieko daugiau nerei
kėjo.

Programa taip Pat buvo la
bai įdomi. Dienos metu, kai 
buvo sniego, slidinėjome. Va
karais buvo įvairios diskusi
jos. Svarstėme religijos svar- 

mentas ir šv. Mišios, o sek
madienio Mišių metu atnaujin
ti Krikšto pažadai.

Visą savaitgalį vyravo drau
giška nuotaika, jaunatviška 
dvasia. Dalyviai skirstėsi pa
tenkinti, pasiryžę gilinti san
tykį su Kristumi, įgyvendinti 
savo tikėjimą. Išsivežė daug 
praktiškų pasiūlymų ir vil
čių.

Šitokio pobūdžio savaitgalis 
ne pirmą kartą rengiamas To
ronte. Džiugu pastebėti, kad 
ilgas kelias nueitas nuo da
lyviais negausios pradžios. 
Pagaliau susidomėjimas šiais 
dvasinio atsinaujinimo savait
galiais pasiekė ir kitas lietu
vių kolonijas. Šiemet sulauk
ta svečių iš Ročesterio ir Kliv- 
lando.

Šitokie savaitgaliai neįvyk
tų be pastangų tų žmonių, ku
rie rūpinasi dvasiniu jaunimo 
auklėjimu. PST savaitgalio 
dalyviai dėkingi Prisikėlimo 
ir Lietuvos kankinių parapi
joms už paramą, kun. Antanui 
ir sės. Ignei už darbą ir rū
pestį, tiems jaunuoliams, ku
rie ragino draugus dalyvauti, 
ruošė skanų maistą ir sielojo
si visomis detalėmis.

Dalyvė

mas. Čia svarstėme mūsų veik
lą, padėtį ir nusistatymus. 
Prisiminėm ir jus. Jausdamie
si pilnutine lietuvių tautos 
dalimi, nors gyvename skir
tinguose pasauliuose, sumanė
me parašyti jums laišką ir pa
reikšti, kad nesat vieni. Mes — 
su jumis. Kol nepabūgsim, kol 
ryžtingai stengsimės išlaikyti 
ir puoselėti sąmoningą lietu
vybę, tol Lietuvos vardas skam
bės visame pasaulyje ir nesi
liaus bylojęs apie didžią, vi
sapusišką skriaudą, kurią šian
dien dar tebepatiria Lietuva.

Plačioji Australijos visuo
menė ilgus metus buvo apatiš
ka Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų bei visų sovietų valdo
mų kraštų būklei. Šiandien pa
dėtis yra pasikeitusi. Apie 
nelygią kovą rašoma mūsų 
spaudoje. Atgarsiai pasiekia 
aukštesnes sferas. Herojiška 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
laikysena ypač stebina Vaka
rus.

Žinokite ir nepamirškite, 
kad nesate vieni. Su jumis, 
lietuviškasis Tėvynės jauni
me, esame ir mes, Australijos 
lietuvių jaunimas.

bą lietuvybės išlaikyme, ma
tėme skaidrių iš kursų Lietu
voje ir klausėmės apie svarbą 
morališkai remti kalinius Lie
tuvoje. Kadangi stovykla įvyko 
JAV-se, buvo vienas pokalbis 
apie jų valdžios Vašingtone 
struktūrą. Iš viso diskusijos 
buvo ne tik įdomios, bet ir pa
mokančios.

Turėčiau tik vieną nusiskun
dimą: kodėl turėjo taip grei
tai viskas pasibaigti? Neužte
ko laiko ilgiau slidinėti, su 
naujais ir senais draugais pil
nai išsikalbėti... Ką pada
rysi, reikės sekančią žiemą vėl 
grįžti.

Jūratė Uleckaitė

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Dr. ANTANAS PACEVIČIUS, Anapilio fortepijono vajaus komiteto pirmininkas, įteikia dovanas jaunųjų talentų 
popietės dalyviams Anapilio salėje 1985 m. vasario 24 d. Kairėje — KRISTINA BARŠAUSKAITĖ, DAIVA BAR- 
SAUSKAITE, toliau — BIRUTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ, KRISTINA ALDERDICE Nuotr. B. Tarvydo
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RAMONA MIKELĖNAITĖ, Violetos ir dr. Algio Mikelėnų duktė, su Onta
rio parlamento nariu JULIAN REED iš Haltono-Burlingtono apylinkės, 
kurioje gyvena Ramonos tėvai. Ramona 1984 m. lapkričio ir gruodžio mėne
siais dirbo parlamento narių patarnautoja posėdžių metu. Ji yra VIII sky
riaus mokinė, lankanti Šv. Rožinio mokyklų Miltone, Ontario

Lietuvos šventė Maironio mokykloje
Mažųjų iškilmė su tortu, vyresniųjų-pensininkų namuose 

ir prie Toronto rotušės

LIUDA ŠILEIKIENĖ
Kuo reikšminga Vasario 16-toji 

lietuviams, Maironio mokykloje 
žino visi mokiniai. Apie ją jie su
žino per istorijos pamokas, nag
rinėdami lietuvių literatūrą, skai
tydami knygose apsakymėlius net 
ir žemesniuose skyriuose. Artė
jant Vasario 16-tajai, duodami 
mokiniams rašyti rašinėliai, ku
riuose jie parodo savo žinias ir 
išreiškia nuomones apie Vasario 
16. Be to, jie piešia atitinkamus 
piešinius, žemėlapius, vaizduo
jančius reikšmingesnius Lietu
vos istorijos įvykius, geografiją, 
gamtą. Vaikučiams, kurie nieka
dos Lietuvos nėra matę ir apie ją 
težino iš pasakojimų ar skaitinių, 
Lietuva yra labai graži, gera ir 
išdidi senelių šalis, užgrobta, lyg 
pasakoje, baisaus slibino.

Mokykloje mokosi įvairaus am
žiaus mokiniai (nuo 4 metų iki 16), 
todėl reikalinga skirtinga pro
grama. Todėl Vasario 16 minėji
mas suskirstytas į 3 grupes.

Jauniausieji mokiniai (iki III 
sk.) 11 v.r. susirinko į mokyklos 
auditoriją švęsti Vasario 16 — 
Lietuvos gimtadienio. Kai ant 
didelio torto mokytoja užpūtė 
žvakutes, visi vaikučiai entu
ziastiškai sugiedojo Lietuvai “Il
giausių metų”. Visai programai 
labai suprantamai vadovavo mo
kytoja G. Stone-Mažeikaitė. Ji 
papasakojo vaikučiams, kad jie 
yra gimę Kanadoje, bet už jūrų 
marių yra dar ir kitas kraštas — 
Lietuva (abu kraštai buvo pavaiz
duoti žemėlapiais), kur yra gimę 
jų seneliai. Ten ir pati mokyto
ja buvo nuvažiavusi, ten gyvena 
jos senelė. Ji su savo senele ga
li susikalbėti, nes moka lietuviš
kai, todėl ir visi vaikučiai turi 
mokytis kalbėti ir rašyti lietu
viškai, kad nuvažiavę į tą gražią 
šalį galėtų susikalbėti ir laiškus 
parašyti.

Mokiniai, klasės auklėtojų pa
ruošti, padeklamavo eilėraščių, 
papasakojo apie Lietuvos vėlia
vos spalvų reikšmę, Lietuvos tau
todailę. Vienas iš mokinių su tė
velio pagalba buvo padaręs vaiz
delį — išdėstęs jame kareiviukus, 
reiškiančius Žalgirio mūšį. Mi
nėjimas baigtas pačių vaikų su
giedotu Lietuvos himnu.

Suvalgę po gabalą Lietuvos 
gimtadieniui skirto torto, atsigė
rę skanių sulčių, mokiniai rinko
si vėl į klases laukti skambučio 
grįžti namo ir papasakoti tėve
liams (dalis jų buvo auditorijoje) 
apie atšvęstą ypatingą gimtadienį.

Skyriai nuo IV iki VII imtinai 
10.30 v.r. išvažiavo į pensininkų 
namus “Vilnius” atlikti Vasario 
16 programos mūsų mieliems sen
jorams. Čia susidarė choras iš 
45 mokinių, kurie buvo iškilmin
gai pasipuošę ir prisisegę nau
jai pagamintus mokyklos choristų 
ženklelius.

Choras buvo paruošęs dainų ir 
eilėraščių pynę apie tėvynės mei
lę, Lietuvos gamtos grožį ir t.t. 
Mokinys Edvardas Pečiulis skaitė 
gana ilgą rašinį tema “Vasario 16 
reikšmė”. Visai programai “Vil
niaus” namuose vadovavo mokyto
ja muzikė D. Viskontienė.

Žiūrovams toji programa paliko 
gilų įspūdį. Buvo girdėti pasisa
kymų: “Mokyklos lauksime ir ki
tais metais”. Mokiniai “Vilniaus” 
namų administracijos buvo gar
džiai ir sočiai pavaišinti.

Vyriausieji VIII-X skyrių moki
niai ir jų mokytojai 11.15 v.r. iš
važiavo autobusu (atsiuntė apy
linkės valdyba) prie miesto rotu
šės dalyvauti vėliavos pakėlime. 
Prie rotušės Maironio mokykla 
sudarė beveik pusę visų susirin
kusiųjų. Visiem stebint, ant aukš
to stiebo iškilo Lietuvos vėliava, 
skelbianti pasauliui, kad Lietuva 
gyva.

Sekmadienį, vasario 17, įvyko 
Vasario 16 minėjimo užbaiga. 
Abiejose lietuviškose parapijo
se buvo atnašautos Mišios. Pri
sikėlimo parapijoje susirinko 
dauguma mokinių, nes tuo pačiu 
laiku buvo ir skautų Mišios. Di
džioji dalis skautų yra Maironio 
mokyklos mokiniai. Abiejose šven
tovėse Mišių aukas prie altoriaus 
nešė mokiniai. Mišių skaitinius 
ir tikinčiųjų maldas skaitė taip 
pat mokiniai. Skaitiniuose ir mal
doje buvo daug reikšmingų žo
džių, ištartų Dievui mūsų jauni
mo lūpomis, kaip pvz.: “Savo Ap
vaizdos galia priartinki mūsų tė
vynei laisvę — meldžiame Tave, 
Viešpatie”.



fe;

6 psl. * Tėviškės žiburiai • 1985. III. 19 —

Čiurlionio ansamblis Klivlande kovo 10 d. paminėjo savo 45-rių 
gyvavimo sukaktį. Iš kairės: ansamblio pirm. V. PLEČKAITIS, kank ių 
grupės vadovė O. MIKULSKIENĖ, spaudos atstovas V. ROCIŪNAS dalina
si sukakties rūpesčiais Nuotr. V. Bacevičiaus

Š. m. kovo 9 d. KLB švietimo 
komisija (pirm. V. Bireta) su
kvietė j Toronto Prisikėlimo 
patalpas Kanados lietuvių mo
kyklų vedėjus apsvarstyti li
tuanistinio švietimo reikalų. 
Mokyklų vedėjai atvyko iš Kal- 
gario, Montrealio, Hamiltono 
ir Toronto. Mokyklos vedėja iš 
Otavos atsiuntė pranešimą 
raštu. Su švietimo k-jos nariais 
posėdyje dalyvavo 12 asmenų.

Mokyklų vedėjai labiausiai 
nusiskundė, kad į mokyklas 
ateina vis daugiau mokinių, 
kurie mažai ar visai nekalba 
lietuviškai. Dar blogiau, kad 
tėvai, su vaikais kalbantys ne
lietuviškai, tikisi, kad mokyk
loje per 2-3 valandas savaitėje 
mokytojai tuos vaikus išmokys 
lietuviškai. Net kai kurie tė
vai, išsivesdami vaiką iš mo
kyklos, jau kalbina jį svetima 
kalba. Tai lietuvio tėvo-moti- 
nos pasijuokimas iš tos mokyk
los darbo. Pagrindinis visuo
menės vienetas yra šeima. Ji 
turi pradėti lietuvių kalbos 
mokymą, kurį gali tęsti mokyk
la. Tėvai ir visa lietuvių visuo
menė turėtų žinoti, kad lietu
vių mokykla yra tik viena iš 
daugelio priemonių lietuvių 
kalbos mokėjimui patobulinti. 
Toks įsitikinimas, kad mokyk
la turi išmokyti lietuvių kal
bos vaikus, kai tėvai nesisten
gia, yra klaidingas ir turi būti 
pagrindinai pakeistas.

Tokių mokinių gausėjimas 
lietuviškose mokyklose nelei
džia mokytojams normaliai 
dirbti. Visi mokyklų vedėjai 
reikalavo, kad būtų peržiūrė
tos mokyklų programos ir va
dovėliai. Po labai ilgai užtru
kusių diskusijų buvo nuspręs
ta, kad visi mokyklų vedėjai 
pasirūpins greitu laiku atsiųs
ti švietimo komisijai kopijas 
jų vartojamų programų I-III 
skyriuose. Jos bus padaugin
tos ir išsiuntinėtos visoms rno-

kykloms apsvarstyti. Po to I- 
III sk. mokytojai ir vedėjai su
sirinks š. m. birželio 8 d. To
ronte tų programų svarstyti 
bei naujos programos sudaryti.

Daugiau buvo gvildentas 
įvairių mokslo priemonių rei
kalas. Visi nusiskundė, kad 
daugelis mokinių nepajėgia 
naudotis dabar esamais vado
vėliais. Mokiniai nepajėgūs 
skaityti tuos dalykus arba skai
tiniai jiems nėra įdomūs. Rei
kėtų naujų skaitinių, naujų va
dovėlių, daugiau įvairių moks
lo priemonių. Mokyklų vedėjai 
buvo prašyti suregistruoti sa
vo mokyklose turimas mokslo 
priemones ir žinias atsiųsti 
švietimo komisijai. Buvo pasi
dalinta žiniomis, kur ir kokios 
mokslo priemonės yra vartoja
mos.

Iš mokyklų vedėjų praneši
mų paaiškėjo, kad šiais moks
lo metais Kanados lietuvių 
šeštadieninėse mokyklose mo
kosi 331 mokinys aštuor.iose 
vietovėse. Didžiausia yra To
ronto Maironio mokykla su 179 
mokiniais, vadovaujama mo
kyt. Giedrės Paulionienės.

Beveik visos mokyklos finan
siškai verčiasi pakankamai 
gerai su valstybės ar lietuvių 
bendruomenės įvairių organi
zacijų bei tėvų parama. Kai 
kur yra sunkumų su neprity
rusiais mokytojais.

V. Matulaitis

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave ) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

įvairių ten nuvy.
j0 nuvežimu į hgon ^ .

Atvykęs j Kauną, į 
vaikštinėjantį Bali Siu gą. 
paklausė, kodėl vaikstine a, 
kai kiti jauni vyrai kariauja, 
muša Lietuvos priešus? Sruo
ga atsakė: “Aš nenoriu, kad 
mano žarnos kabėtų’. Supykęs 
atsisveikino ir po to Andra- 
šūnas daugiau nekalbėjo su 
Sruoga. Jis skaitęs Sruogos 
ir kun. Ylos atsiminimus, ku
rie taip skirtingai aprašyti, 
nors apie tą patį pragarą 
Stutthofo kacetą.

Labai šiltai prisimena Ig
ną Šeinių, kuris visad buvęs 
malonus, gynęs lietuvių rei
kalus. Maloniai prisimena Ber
nardą Brazdžionį. Teko gyven
ti drauge su Stasiu Būdavu, 
kuris nepripažindavo jokios 
kritikos. Gyveno su Jonu Ais
čiu, parašiusiu eilėraštį “Lau
kimas” apie kūdikio laukimą. 
Ilgai gyveno su Tarabilda.

Pasakoja Gaučys
Ne vienas yra sakęs, kad Gau

čys yra tikras konsulas. Tik
rai: Lietuvos konsulas Latvi
joje, Argentinoje, Brazilijoje. 
Ir iš kur jis tiek kalbų išmoko, 
kai kiti uteniškiai vos moka 
dvi, arba tik vieną kalbą? Pir
mininkaujantis sumini klasiki
nius raštus, literatūrines kny
gas, iš kurių mums ir visiems 
Nepriklausomoj Lietuvoj teko 
mokytis. Tas knygas į lietuvių 
kalbą išvertė Povilas Gaučys' 
Anksčiau vertė tik prozą, o 
paskutiniu laiku ir poeziją 
uz kurią 1984 m. brazilai ap
dovanojo. Didelė Brazilija 
kur kas m°až?snę Siuvą3 Kvrii 

čia Gaučį prabilti.
Povilas Gaučys: “Mieli los 

ciančius mano darbus Biru visokiose srityse Vioi? b?U

su pridėta mano kX . ’ 
Pavarde nors ,kaip vertėjo, 
nebuvau vertįs.” eilėr^čio

s»razi,ija seniau ir dabar 
Sake niekad nešim, 

šliaukti tokio t ke]ęs su- 
į984 m. atsilankefrqPaŽinimo- 
Brazilijoje, kur Sa° Paulo, 
40 metų. Negalėjo^"0 prieš 
Paulo. Kai 7? Paz»nti Sao 
900.000 gyventojų^J , turėio 
nuolika milijonu f bar vie' 
buvo vienas dangor A?.ksčiau

Dailiųjų menų
1985 m. vasario 9 d. įvyku- 

i t os Angeles Dailiąją meną 
klubo susirinkimą pra^ej?..P‘ 
Andrašūnienė. Dailia Mack- 
lienė atsiuntė laišką iš Flor 
dos, apgailestaudama negalin
ti dalyvauti, kaip ir Balys Mac- 
kiala. Susirinkimui vadovauti 
kviečia Bernardą Brazdžionj.

Pulkininko atsiminimai
Pirmuoju kviečia kalbėti 

pik. Joną Andrašūną, kuris pri
simena įvykius ir asmenis dar 
prieš nepriklausomos Lietu
vos atstatymą, dėkoja Dievui, 
kad jam davė tokį ilgą amžių 
(gimęs 1896 m.) ir atmintį. At
simena, kai tėvas atvežė lie
tuvišką laikraštį, tardamas: 
“Užteks skaityti apie Genovai
tę”. Tėvas nuomojo dvariuką, 
jaunystę praleido dvaruose. 
Panevėžyje mokykloj J. Andra- 
šūnas išbuvo iki 1914 m. Tuo 
metu gimnazijoj buvo dvi gre
timos klasės, kur į pirmą ei
davo rusai, lenkai, žydai, į ki
tą — lietuviai ir keletas kitų, 
jų tarpe ir Balys Sruoga, kurio 
pavardė tada buvo kiek kito
kia. Sruoga nuo kitų mokinių 
laikėsi atskirai, neklausyda
vo kitų, turėjo ilgus plaukus.

Apylinkė pradėjo lietuvėti 
nuo 1905 m. Vaikai nepažino 
kojinio (futbolo), žaisdavo “Lo
petą", panašų į dabartinį ame
rikiečių beisbolą. Toj klasėj 
buvo Vincės Zaunienės gimi
naitis Gruodis. Suoluose sėdė
davo po du. J, Andrūšūnas sė
dėjo viename suole su Juozu 
Urbšiu, vėliau ministeriu Lie
tuvoje.

Kartą buvo pakviestas į slap
tą gimnazistų susirinkimą. 
Kiekvienas turėjo vykti paski- 

tra? ,Jan? Patare eiti kur iškas
tos duobes. Nuėjęs rado kelio- 
viena?lmnaZiSty Pranešime 
gStai aSmUu !kalbėj0 labai 
fšžudvH /eikalavo reformų, 
Šus ar xdT?“nkUS- Paklaa- 
va S“ "

neT?k 
nenori giįj" dabar nieko 
tus. K a U apie soeialis-

Pasitraukė. oigan’izaf10-tyHai 
jojo, kad kam š Uatonai bi’ 
ty- Iš slapto SusirSiJkimoaSkkO’ 
nuėjo, taip ir Kri7” c ’ kaip 
re- tarsi būtu ėfJ1 U meške- 

Karas su rusais”^Škerioti’ 
Prasidėjo 1919 ais;b°lševikais 
bai išėjo savan^' J1® trys br°- 
vos kariuomene ?aiS į Lietp' 
yikps mušė ne’t °ASi’ bolše’ 
Latvijoje iš kant abartinėje 
zo kunigaikštis negri' 
nas J. AndrašūnnUJlna ir vie' 
n°jės, kad past° brolis- Suži- 
-------_____pastarasls sužeis-

atstovų pokalbiai
i Braziliją Urugvajų ir kitus rūpesčius

Tada Brazilija turėjo 30 mi
lijonų gyventojų, dabar jau 
šimtą milijonų, šio šimtme
čio pabaigoje turės apie du 
šimtu milijonų gyventoją. 
Sao Paulo mieste masės žmo
nių, sunku praeiti gatvėmis, 
daugybė automobilių.

U Brazilai, kaip buvę taip ir 
Kpalikę nuoširdūs žmonės, vi- 

sąi skirtingi nuo argentinie
čių. Susipažinus, brazilai pa
kviečia pas saVfe į namus, vai
šina, argentiniečiai — pakvie
čia į kavinę ar restoraną, bet 
ne pas save į namus.

Aplinkui gražūs ateivių eu
ropiečių namai, raudonais sto
gais, mūriniai, nudažyti, šva
rūs. Greta — maža lūšnelė, 
prie jos guli brazilas, banano 
šaka vaiko muses. “Kodėl ap
linkui tokie gražūs namai, o 
tavo tik lūšnelė?” “Ar nesu
prantate, kad jiems reikia 
dirbti?” — atsakė brazilas.

Daug brazilų turi vardą Ma
nuel. Mieste, po medžiais, sėdi 
brazilas, snaudžia. Pribėgęs 
kitas asmuo jį traukia už ran
kos, šaukdamas: “Manuel, Ma
nuel, dega tavo namas ir žmo
na! Bėk gesinti!”

Pašoksta, nuskuba į uostą, 
įsėda į laivą, plaukiantį į mi
nėtą gaisro vietą žmonos gel
bėti. Gerokai paplaukus, pra
dėjo galvoti ir pats su savimi 
kalbėti: “Palaukit, jei namas 
dega, tai kol nuvažiuosiu ir 
nubėgsiu, jau bus sudegęs. Jei 
tenai yra žmona, tai ji jau bus 
išbėgusi. Prisimenu, tenai ne
turiu jokio namo, ir iš viso ne
turiu jokio namo. Pagaliau aš 
esu nevedęs ir mano vardas ne 
Manuel, o Juarez ...”

P. Amerikoje nepriimta kri
tikuoti. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais iš Argentinos į 
Kauną laikinai atvažiavo ku
nigas J., kuris per Kauno ra
diją kalbėjo apie Argentiną, 
ją gerokai pakritikavo. Tuo
jau Argentinos konsulas pa
kėlė triukšmą, o norinčiam į 
Argentiną sugrįžti kun. J. ne
davė vizos; girdi, Argentinai 
nereikia priešų. Kunigui teko 
važiuoti į Prancūziją, kur ga
vo leidimą įvažiuoti Argenti
non.

. t-’ J
Lietuviai Brazilijoje

Iš Lietuvos į Braziliją buvo 
nuvykę apie 35.000 lietuvių. 
Dalis grįžo atgal į Lietuvą. 
Anksčiau Brazilijoje buvo ke
letas lietuviškų mokyklų, keli 
šimtai besimokančių lietuviu
kų, pora dešimčių mokytojų. 
Dabar nėra nei vienos mokyk
los, nei vieno mokinuko, ei
nančio į lietuviškas pamokas. 
Per daug metų anais laikais

Buvęs Lietuvos konsulas, rašytojas ir vertėjas POVILAS GAUČYS, apdo
vanotas brazilų meno draugijos premija už jų kūrybos vertimus į lietuvių 
kalbą Nuotr. Algirdo Gustaičio
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Brazilijos lietuviai nieko ne- 
išvertė, neišspausdino portu
gališkai, nieko neišvertė iš 
Portugalų į lietuvių kalbą.

Dabar Brazilijoje yra apie 
100.000 lietuviškos kilmės žmo
nių, daugelis jų nekalba, ne
rašo lietuviškai, bet save lai
ko lietuviškos kilmės, net tal
kina lietuviškai veiklai. Da
bar yra daug įvairiose profesi
jose gerai išsimokslinusių lie
tuvių. Brazilai labai palankūs 
ir draugiški lietuviams, ne
mėgsta anglų ar amerikiečių, 
nei jų literatūrų. Jiems patin
ka prancūzų kultūra, jų kny
gos. II D. karo metu Brazilijo
je buvo daug vokiečių. Jie ra
gindavo vykti į Vokietiją ka
riškam pasimankštinimui, net 
ruošė perversmą Brazilijoje. 
Tada Brazilija uždarė visas 
vokiečių ir užsieniečių mokyk
las, radijo programas, spaudą. 
Kadangi po karo Lietuva ne
atsistatė, nebuvo didelės pa
ramos, tai Brazilijos lietuviai 
kultūriškai sumenko. Dabar 
nuvyksta vienas kitas moky
tojas ar kokie dainininkai, bet 
tai per maža atgaivinti tenykš
čių lietuvių kultūrinei, visuo
meninei veiklai. Leidžiamas 
lietuvių k. mažas laikraštis 
“Mūsų Lietuva”, su priedu por
tugališkai.

Būtų sensacija, jei lietuviai 
nuvežtų ir Sao Paulo mieste 
surengtų savųjų dailininkų 
parodą.

Kun. Arminas — Venancijus 
Ališas neatrodė, kad bus poe
tas. Tai paaiškėjo daug vėliau. 
Apie 40 km nuo Sao Paulo jis 
pastatė naują šventovę, mo
kyklą ir kitus pastatus. Palai
dotas šventovės viduje. Jo var
du pavadinta aikštė ir gimna
zija. Brazilai jį žino kaip Don 
Aleksandro.

Poetas — rašytojas Petras 
Babickas gyvena 40 km nuo 
Rio de Janeiro, negrų rajone. 
Jo namą suriję termitai, net 
popierius, rankraščius, kny
gas. Iš Čikagos Lietuvos duk
terys Babickui kas mėnuo siun
čia po $100. Iš to gyvena. Per 
porą dešimčių metų nieko ne
parašė, bent neteko skaityti. 
Gyvena atsiskyręs nuo kitų 
lietuvių, nenori važiuoti į Sao 
Paulo.

Brazilai myli europiečius, 
lietuvius, nes ateiviai sukūrė 
Braziliją. Dabar Brazilijoje 
daug modernių įmonių. Anks
čiau brazilai į darbą ateidavo 
antradienį ar trečiadienį, nes 
reikėdavo pragerti penktadie
nį gautus pinigus. Fabrikai 
taip negali gyvuoti, o europie
čiai dirbdavo nustatytomis 
dienomis.

Argentina ir Urugvajus
Į Argentiną iš Lietuvos ir

gi nuvyko apie 35.000 lietuvių, 
bet jų tarpe buvo daugiau išsi
lavinusių, tarp kurių maišėsi 
įvairių apgavikų, nusikaltusių 
Lietuvoje. Vienas toks lietu
vis, gabus į blogąją pusę, pa
siskelbė argentiniečių spau
doje, kad Argentinos provin
cijoje jieško darbo kaip ang
lų kalbos mokytojas. Jį pakvie
tė ir ilgokai mokytojavo tur
tingoje argentiniečių šeimoje, 
gyvenančioje šimtus kilomet
rų nuo miesto. Po kiek laiko 
tie jaunieji argentiniečiai nu
vyko į miestą ir bandė susikal
bėti angliškai, bet, anglai ne

galėjo jų suprasti. Paaiškėjo, 
tas lietuvis N. juos išmokė ne 
anglų, bet lietuvių kalbos. Aiš
ku, jis ten daugiau negalėjo 
kojos įkelti.

Urugvajuje buvo apie 10.000 
lietuvių. Kiek tuose kraštuo
se yra išlikusių dabar, būtų 
atskira tema — prieš tai rei
kėtų daug patyrinėti.

Brazdžionis ir Raila
B. Brazdžionis dėkojo P. Gau- 

čiui už įdomų pokalbį, kuris 
buvo kur kas ilgesnis nei čio
nai surašėme. Nuo savęs tarė, 
kad kaip tik dabar pakartoti
nai skaito Petro Babicko kny
gutę apie Braziliją. Nepapras
tai talentingai parašyta, kaip 
ir kitos Babicko kelionių kny
gos, sakysime “Elada”. Buvo 
labai talentingas rašytojas.

Į pokalbius įsijungė Bronys 
Raila. Apie Sruogą turi visiš
kai kitokią nuomonę nei čia 
išgirdome. Kita įdomi tema — 
kiek lietuvių kultūra atstovau
jama kitose tautose? Pasigai
lėtinai mažai. O tai dėl to, kad 
pirmenybė teikiama politikai, 
ne kultūrai. Jei pavyksta pusę 
minutės gauti amerikiečių 
televizijoje ar bent dešimt se
kundžių, tai skaitoma dideliu 
dalyku: štai, paminėjo Lietu
vą ar lietuvius! Kitą dieną visi 
tai pamiršta. Kultūriniai lai
mėjimai palieka ilgam. Daug 
svarbiau suorganizuoti kultū
rinę lietuvių veiklą. Politika 
svarbi, bet daugiau dėmesio 
mūsų kultūrai.

Pranas Visvydas
Brazdžionis priminė, esą 

pernai Lietuvoje paskelbtas 
konkursas, jieškant gražiau
sių eilėraščių. Tuo reikalu 
kviečia pasisakyti Praną Vis
vydą, kuris sakė, kad Ukmer
gės apylinkėse esantis Neries 
vardo kolūkis paskelbė varžy
bas vardu “Žydinčios vyšnios 
šakelės”. 1983 m. geriausių, 
populiariausių poetų vardą 
laimėjo šie: 1. Juozas Mace
vičius už eilėraštį “Tėvynei”, 
2. Alūną Karosaitė už eilėraš
tį “Kaimo mokytoja”, 3. Stasė 
Ligutaitė už eil. “Lietuva?’. 
Čia juos visus paskaitė, kiek 
aptarė. Esą lietuvių kalba, kul
tūra visad išliks gyva, jos ne
sunaikins joks bolševizmas.

Pasisakė eilė kitų DMK na
rių. Kalbėta ir kitomis temo
mis. Padaryta nuotraukų. Įkal
bėjimų dalis įrašyta į garsa- 
juostę. Naujuoju Dailiųjų me
nų klubo pirmininku bus Ber
nardas Brazdžionis. Sekantį 
susirinkimą kvies savo ir Al
donos Brazdžionienės namuo
se, tolokai nuo Los Angeles, 
Vista, Calif., gegužės mėne
sį. Šeimininkai p.p. Andrašū- 
nai maloniai pavaišino. Kai 
kurie svečiai buvo pakviesti 
pasirašyti į DMK metraštį, a.g.

the stepping stone 
“gourmet" ir praktiškų virtuvei 
reikmenų, stiklo gaminių, do
vanų, kambarių apšvietimo ir 
vertikalinių langų užuolaidų 

krautuvė.
Didelė nuolaida.
Tel. 767-4286.

2465 Bloor St. W., Toronto, 
prie Jane St.



Pranas Gasparonis, ŠOKIS ANT MĖNULIO, bronzinė skulptūra

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Mano miestas pajacas
■ . . jis juokiasi, kvatoja, švyti, žvilga . . .
O, kad galėčiau aš širdim ar rankom ji paliesti 
taip, kaip kadaise tėviškės laukuos aš glosčiau smilgą, 
ir jį į savo vienumą pakviesti.

Jo gatvėse tokia gili vienatvė, 
tarsi nematoma migla, pakibus virš minios, 
kuri pasipila i šviesomis patvinusią, triukšmingą gatvę, 
nežinančią nei saulės patekėjimo, nei sutemos.

Pajacas yra mano miestas, margais dažais nutepęs 
savo veidą;

drabužiai jo iš gelžbetonio, stiklo ir šviesų, 
o metaliniai paukščiai viršum jo padangėm skraido 
greičiau už aidą ir aukščiau plunksnėtų debesų.
Kai vakarais sušpinksi akinančios šviesos 
ir metalinė muzika pripildo restoranus ir gatves, 
negyvos plastikinės gėlės skleidžia dirbtiną pavėsį, 
paslėpdamos ir ašaras, uždengdamos akis.
Pajacas yra mano miestas. Veidas jo dulkėtas, 
asfalto dulkės ilsisi ant geležies blakstienų.
Nemato jis, kai į mėnulį leidžiasi raketa 
ir astronautas šalina romantiką iš mėnesienos.

Ties restoranų durimis sustoja ilgakūniai limuzinai, 
sužvilga deimantai ant senstančios gražuolės pirštų. 
Pingvinų unfirmose vyrukai grakštūs pilsto vyną, 
o gatvėje, sirenoms staugiant, sužeista senutė miršta.
Vaivorykštės spalvom prasiveržia ties krautuvėm fontanai, 
° šalia jų pavargęs valkata pasuolėj nuorūką suranda. 
Teatro bufete putoja buteliai prancūziško šampano, 
kilimo rausvo takeliu gražuolės grakščios, 

kaip per pievą brenda.

Dangoraižių langai, kaip milžinų negyvos akys; 
narveliuose gyvenimai, maži pasauliai, 

aptverti mūrinėm sienom.
Jų nepradžiugins iš laukų atskridusi marga plaštakė, 
ir paukštis neatmuš į juos sparnų, paklydęs mėnesienoj.

Pajacas yra mano miestas, išsidažęs, su margais drabužiais. 
Jo lūpos stingsta šypsenoje nuo gatvės iki gatvės, 
ir jis negirdi katedros bokšte maldingų varpo dūžių . . . 
... ir nežinai, ar tu, gyvendamas mieste,

verki, ar dirbtinai juokies . . .

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1984 m. 
57 nr. Redaguoja Petras Bružas, 
administruoja Jonas Palšis (5718 
S. Richmond St., Chicago, IL 60629, 
USA).

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM
NAZIJOS METRAŠTIS 1983-4. Pa
ruošė — Bronė Lipšienė, Ona 
Šiugždinienė, Marija Šmitienė, 
Andrius Šmitas. 66 psl.

Jonas Švedas, SONATA NO. 1, 
1961. Smuikui ir fortepijonui. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas. Mecenatas — Eu
genijus Čuplinskas.

jonas Švedas, POKALBIS SU MI
RUSIAIS VAIKAIS. Žodžiai — Al
gimanto Mackaus (angliškas verti
mas). Balsui ir dviem fortepijo
nam. Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas.

Anatolijus Kairys, ŠVENTASIS 
PRINCAS. Penkių veiksmų reli
ginė drama. Prologas ir epilogas. 
Išleido Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktuvių komitetas. 
Iliustravo dail. Ada Sutkuvienė. 
Čikaga 1984 m., 112 psl. Kaina — 
$5.00. Tiražas — 500 egz. Drama 
premijuota Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrio.

Jonas Švedas, KOMPOZICIJOS 
FORTEPIJONUI. Išleido Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas.

Į LAISVĘ, politikos žurnalas, 
1984 m. gruodis nr. 92 (129). Re
daktorius — Vacys Rociūnas, ad
ministratorius — Jonas Praka- 
pas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, 
CA 93305, USA. Metinė prenume
rata Australijoje, ,IAV-se ir Ka
nadoje — $7.00, kitur — $5.00.

NAUJOJI VILTIS, politikos ir 
kultūros žurnalas, 1984 m. 17 nr. 
Leidėjai — Lietuvių studentų tau
tininkų korporacija “Neolithua- 
nia” ir Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga. Redakcinė kolegija — 
Aleksas Laikūnas (redaktorius), 
dr. Bronius Nemickas, Mečys Va
liukėnas. Administracija — 7150 
So. Spaulding Ave., Chicago, IL 
60629, USA. Numerio kaina -$5.00.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviš
kojo ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šeimai, 1984 m. 32 nr. Leidėjas 
— JAV LB švietimo taryba. Re
daktorė — Stefanija Stasienė, ad
ministratorius Juozas Plačas (3206 
W. 65th Pl., Chicago, IL 60629, 
USA). Išeina dukart per metus. 
Prenumerata — $4.00, numerio 
kaina — $2.00 JAV.

“Augintinių žemė”
Poeto Algimanto Mackaus kūrybos rinktinė

A. TYRUOLIS

Prieš 20 metų, 1964 m. gruo
džio 28 d., automobilio nelai
mėje prie Čikagos žuvo jaunas, 
bet jau spėjęs pakankamai 
tvirtai užsiangažuoti poetas 
Algimantas Mackus. Buvo jis 
gimęs 1932 m. vasario 11 d. Pa
gėgiuose, Lietuvoje, taigi su
laukęs vos 32 metų amžiaus. 
Tos sukakties proga jo bičiu
liai ryžosi išleisti jo poeziją 
vienoje knygoje, kurią pavadi
no “Augintinių žemė”. Leidi
nys reprezentacinio pobūdžio, 
su dail. Pr. Lapienės turiniui 
pritaikytom iliustracijom ir 
literatūros kritiko R. Šilba- 
jorio įvadiniu žodžiu, atsklei
džiančiu A. Mackaus poetinės 
kūrybos raidą.

Į “Augintinių žemę” sudėti 3 
anksčiau išleisti Algimanto 
Mackaus poezijos rinkiniai: 
“Jo yra žemė” (1959), “Neor
namentuotos kalbos generaci
ja ir Augintiniai” (1962) ir 
“Chapel B” (1965, pomirtinis 
leidinys). Praleistas liko, kaip 
poetiškai mažiau reikšmingas, 
pats pirmasis rinkinys “Ele
gijos” (1950), išleistas Algiman
to Pagėgio slapyvardžiu.

Per 25 metus, kai buvo išleis
tas jau kur kas brandesnis A. 
Mackaus rinkinys “Jo yra že
mė”, apie šią poeziją tiek pri
rašyta, kad nedaug ką, rodos, 
galėtum pridėti. Nagrinėtas jis 
buvo daugiausia kaip beže
mių poetas, kaip šio pokario 
pačios jauniausios kartos at
stovas. Jeigu žemininkai (K. 
Bradūnas ir kiti) dar viena ko
ja stovėjo tėviškės žemėje, tai 
bežemių poetas jau buvo ne
tekęs ne tik gimtosios žemės, 
bet ją mažai ir tespėjęs palies
ti ar net visai jos nebeprisi
minęs, o ir svetur nespėjęs 
“įsižemint” (V. Kavolio “nu
žemintųjų generacija”). Toji 
generacija liko artima vadi
namajai “prarastai kartai” 
(lost generation), būdingai 
ne tik šiam, bet ir pirmajam 
pokariui. Dėl tos netekties 
ir A. Mackaus poezijoje tiek 
daug liūdesio, graudulio, net 
aštraus kartėlio ir sarkazmo, 
net tartum mefistofeliško vi
so ko neigimo. Po viso to poe
tui lieka mirtis kąip teigia
mas viso kp buities pradas, 
nors ir jis iš esmės yra neigia
mas.

Pačiu pirmuoju savo poezi
jos rinkiniu “Elegijos” A. 
Mackus maža kuo tesiskyrė 
nuo daugelio tremties ir iš
eivijos poetų, dar apgiedoju
sių tėvynės ilgesį ir viltį į ją 
grįžti. Su sekančiu branges
niuoju rinkiniu jis jau nebe
teko grįžimo vilties ir neigi
mo bei mirties motyvas jo poe
zijoje tvirtai įsigalėjo.

Jeigu šio pokario vokiečių 
poezijoje iškilęs Johannes 
Bobrowski savo mokytoju lai
kė XVIII amžiaus poetą Klop- 
stocką, kuris jį išmokė laisvų 
ritmų poezijos, tai Algimanto 
Mackaus tokiu mokytoju ar 
bent įtakotoju reikėtų laikyti 
vokiečių poetą Paul Celaną 
(1920-1970). A. Mackaus “Mir
tiškoji” (rinkinyje “Chapel 
B”) yra tartum P. Celano “Mir
ties fugos” (rinkinyje “Aguo
nos ir atmintis”, 1952) para
frazė ar adaptącija. Iš Cela
no, kaip avangardisto, jis bus 
perėmęs ir laisvo eiliavimo 
formą (nors šiek tiek jos jau 
buvo ir “Elegijose”). Kiek ki
tas mirtį apdainavęs poetas 
Ivan Goll, artimas P. Celanui, 
'galėjo paveikti A. Mackų, ži
nių neturime (minėtini Gollo 
prancūzų kalba rinkiniai kaip 
“Requiem”, 1916, ar “Poemes 
de la Vie et de la Mort”, 1926).

Rinkinyje “Jo yra žemė” dar 
randame šiokį tokį ryšį su gim
tąja žeme, kuri buvo palikta 
ankstyvoje jaunystėje ar vai
kystėje:
Man reikia grįšt. Kaskart 

labiau
į liūdesį panašios lygumos, 
kaskart labiau —
kaip moterys susigraudinusios.

(“Grįžimas į lygumas”, p. 36)
Bet ten pat pareikštas ir be

viltiškumas:
Nebeieškokime — 
mes nieko nesurasime: 
nei žemės, nei pavasario, 
žaliom raidėm užrašomo.

(“Netikėjimas”, p. 25)
Tai tam tikras nenuoseklu

mas, pastebimas ir kituose 
rinkiniuose.

Liūdesio, neigimo ir mirties 
motyvas užgožia bet kokį pri
siminimą ir viltį. Ir šis moty

vas eina per visus rinkinius, 
viršūnę pasiekdamas “Chapel 
B”, kuris buvo skirtas poeto 
bičiulio Antano Škėmos taipgi 
tragiškai mirčiai pažymėti, 
bet liko lyg ir savo paties epi
tafija.

Jeigu tokie poetai, kaip 
XVIII amžiaus metafizinkas 
John Donne ar mūsų amžiaus 
Dylan Thomas teigė, kad mir
tis yra ar bent bus nugalėta 
(Donne: “Mirtie, kuo gali pa
sigirt?” Thomas: “Ir mirtis jau 
daugiau nevaldys”), tai mūsų 
jaunasis poetas, parafrazuo
damas D. Thomą, teigė neigda
mas:
Ir mirtis nebus nugalėta. 
Vyrai numirę neatsigrįš, 
alkūnėm griaučius parėmę . . . 
Siela paliks, bet sielos neliks. 
Ir mirtis nebus nugalėta.

(“Trimfališkoji”, p. 187)
Tad ir čia neigimas susie

tas su teigimu. Neigdamas A. 
Mackus nėra visko išsižadė
jęs (tai daugiau tik begalinio 
sielvarto iššauktas pasisaky
mas): neigdamas jis ir teigia, 
kaip rodo vienas iš pačių ge
rųjų glaustos formos eilėraš
čių:
Aš jau greitai nebūsiu, 
aš jau greitai užmigsiu: 
mano kraštas žiema, 
mano kraštas vidurnaktis------

tik mano krašto neužsėtais 
laukais, 

miego laukiant, 
aidi rogių ilgi skambalai...
Aš dar negreitai nebūsiu, 
aš dar negreitai apkursiu.

(“Lietuva”, p. 83)
Tokie “pasitaisymai” gerai 

išperka šiaipjau giliu liūde
siu ir sielvartu pridengtą, 
neigimais išmargintą poeziją. 
Neįmanoma buvo poetui ir vi
siškai užmiršti savo tėviškę 
lyg ir miruąįą, kaip matyti iš 
šių žodžių:
Aš, išaugus iš kieto ir tvirto 
meilės kupino balso — iš 

žemės,
aš žinau kodėl liepos 

pravirksta
mano krašto kiekvienų birželį.

(“Augintiniai”, p. 134)
Žvelgdami į tai, kas buvo 

anksčiau kritikų pasakyta apie 
A. Mackaus kūrybą, turim pri
pažinti ne tik nuomonių įvai
rumą, bet ir jų prieštaringu
mą. Pvz. neseniai miręs lite
ratūros istorikas Pr. Naujo
kaitis A. Mackaus kūrybą taip 
apibūdino: “... reikia pripa
žinti autoriui poeto talentą 
ir nuoširdų tremties tragizmo 
išgyvenimą. Įdomus yra ir jo 
naujų išraiškos formų ieško
jimas. Tačiau jo kūriniai tė
ra fragmentiški, laužyti, ne
išbaigti, pilni tamsos ir ne
vilties. Ir visos žemiškos bui
ties prasmę bei metafizinę 
amžinybę neigiąs materialis
tinis egzistencializmas yra 
svetimas lietuvio dvasiai ir 
mūsų poezijos tradicijai” 
(“Lietuvių literatūros istori
ja”, t. IV, 1976, p. 282).

Bet kitas literatūros kriti
kas T. Alga, recenzuodamas A. 
Mackaus “Neornamentuotos 
kalbos generaciją ir Augin
tinius”, rado, kad poeto tikė
jimas nėra peiktinas, dargi 
gilus: “O ir tikėjimas, reli
gine prasme, matyt yra giliai 

RŪTAI GIRDAUSKAITEI (dešinėje) įteikiama Kanados Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo veiklos premija. Įteikimo raštą skaito kultūros komi
sijos narė muzikė D. VISKONTIENĖ Anapilio salėje Vasario 16 iškilmėje 
1985 metų vasario 17 dieną Nuotr. St. Dabkaus

įsišaknijęs, ką rodo liturginės 
terminologijos dažnas varto
jimas, nuolatiniai tradicinių 
giesmių ar maldų posmų karto
jimai, populiariųjų litanijų 
aidais nuskambą ištisi eilė
raščiai” (“Aidai”, 1963, nr. 10, 
p. 463). Tai teisybė, bet tie 
posmai ar įvaizdžiai taipgi 
dažnai pavartoti kontrover
sine ar groteskine, net iki kraš
tutinumo prasme (pvz. “sap
nuoju homoseksuališkus ange
lus, lesbijaniškas teresėles” 
p. 97 etc.).

Vienas ankstesnės kartos li
teratūros kritikų — Aug. Ra
ginis, recenzuodamas “Jo yra 
žemė”, buvo bandęs jauną poe
tą kiek pamokyti. Jis rašė: 
“.. . poezijos sakiniui reikia 
praskambėjusios melodijos. 
Mūsų įsitikinimu, Algimanto 
Mackaus kelias ir būtų puo
selėti šias tikrąsias lyriko 
savybes, nesvarbu, ar apvel- 
kant moderniniu ar tradiciniu 
rūbu, ar abiejų deriniu. Jam 
tektų nepasiduoti vilionėms, 
kurios gali atrodyti nepapras
tos, bet, deja, vis tiek nieko 
jau nestebina, tik skamba keis
tai ir kiek ekstravagantiškai, 
kaip kalbėjimai apie “minkš
tą naujagimių angelų pieną”, 
nors kai kas ir gali šūkauti 
kaip apie naują perlą. Bet tai 
yra vien autoriaus ir skaity
tojo vedimas į šunkelius” (“Ai
dai”, 1960, nr. 8, p. 348).

Anksčiau minėti groteskiš
ki ir panašūs įvaizdžiai rody
tų, kad poetas šio kritiko žo
džių nebuvo linkęs per daug 
klausyti, o ir kitus jo rinkinius 
vertino jau kiti kritikai, irgi 
vienas kitam paprieštarauda
mi. Pvz. vieni teigė, kad auto
rius turįs dar gerai pašlifuoti 
savo žodį, turi jo išjieškoti, 
o kitiems atrodė, kad poetas 
pasireiškęs išjieškotais, itin 
poetiškais žodžiais bei įvaiz
džiais. Reikia sutikti su A. Ny- 
ka-Niliūnu, kad “šiandien dar 
būtų be galo sunku duoti net 
ir apytikrį Mackaus poezijos 
įvertinimą. Tam reikalinga 
didesnė laiko perspektyva”. 
(“Aidai”, 1966, nr. 5, p. 227).

Iš ligšiolinių išsamesnių 
nagrinėjimų čia reikėtų pa
minėti R. Šilbajorio “Algi
mantas Mackus ir tobula trem
tis” (“Pradalgė”, London, V, 
1968), kur su nuosaikiu na
grinėtojo įsijautimu bandoma 
atskleisti pagrindines A. Mac
kaus poezijos žymes. Apskritai 
šią poeziją reikia vertinti kaip 
būdingą epochos baisą, pilną 
nuoskaudos ir kartėlio, balsą 
stiprų ir aštrų, gana poetin
gą, bet dėl novatoriškumo, tu
rinio ir formos atžvilgiu, su
silaukusį nevienodo įvertini
mo.

Knyga išleista impozantiš
kai, kaip ir dera tokiam atmi
nimui, atspausta rinktiniu šrif
tu. Atitinkamai prižiūrėta ko
rektūra, tik reikėjo didesnio 
tikslumo duodant vokišką cita
tą (p. 37): įrašyta “meissten” 
(turi būti: meisten) ir “Anette” 
(t. b.: Annette).

Algimantas Mackus. AUGINTI
NIŲ ŽEMĖ. Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas. 
Tiražas 800 egz. Chicago 1984 
m., 191 psl. Kaina $15.00. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Fon
do adresas: Gintautas Vėžys, 
7338 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.
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Cl KULTMEJE VEIKLOJE
Dr. Bronio Kasto pastangų dė

ka viena prancūzų leidykla išleis 
Lietuvos pasiuntinio Paryžiuje 
Oskaro Milašiaus laikotarpio 
Lietuvą liečiančių dokumentų 
rinkinį, mums turintį istorinės ir 
politinės reikšmės. ALTa šį lei
dinį parems tūkstančiu dolerių.

Dail. Irenos Jokūbauskienės 
tapybos darbų parodą, susietą su 
Vasario 16 minėjimu, Australi
jos lietuviams Melburne, Lietu
vių namuose, surengė ten veikian
ti Katalikių moterų draugija. Pa
rodai buvo sutelkti 25 įrėminti 
gamtovaizdžiai, kuriuos papildė ir 
atskirai padėti paveikslai. Paro
da susilaukė daug lankytojų, atva
žiavusių į Vasario 16 minėjimą 
Melburne.

Poetas Leonardas Andriekus, 
OFM, paruošė spaudai naują poe
zijos rinkinį “Priglausk mane, 
Rūpintojėli”. Jam panaudotas 
ankstesnis rinkinys “Saulė kry
žiuose”, perkurtas ir naujai per
tvarkytas — dalis eilėraščių iš
braukta, pridėta naujų. Nauja
jam rinkiniui bus panaudotos ve- 
lionies dail. Telesforo Valiaus 
iliustracijos, kurias jis buvo su
kūręs “Saulei kryžiuose”. Nau
jasis rinkinys jau atiduotas spaus
tuvei.

Didžioji JAV LB kultūros ta
rybos 1984 m. $3.000 premija pa
skirta poetui Alfonsui Nykai-Ny- 
liūnui už rankraštyje gautą poe
zijos rinkinį “Žiemos teologija”. 
Vienbalsį sprendimą padarė Čika
goje vasario 22 d. posėdžiavusi 
vertintojų komisija: pirm. A. Mar
kelis, sekr. D. Bylaitienė, nariai
— V. Kelertienė, A. Liulevičienė, 
B. Vaškelis. Laureatas, priklau
santis žemininkų grupei, yra iš
leidęs keturis poezijos rinkinius
— “Praradimo simfonijos” (1946), 
“Orfėjaus medis” (1953), “Balan
džio vigilija” (1957) ir “Vyno ste
buklas” (1974). Visi tie rinkiniai 
buvo premijuoti kurios nors lietu
vių institucijos. A. Nyka-Niliūnas 
taipgi yra pasižymėjęs vertimais 
iš anglų, prancūzų ir lotynų kal
bų, literatūrine kritika. Neseniai 
išleistas jo vertimas — Vergilijaus 
“Georgikos”. Premijai buvo atsųs- 
tos penkios knygos ir keturi rank
raščiai. A. Nykos-Niliūno “Žie
mos teologiją” išleis Algimanto 
Mackaus knygų fondas Čikagoje. 
Premija bus įteikta JAV LB kultū
ros tarybos premijų šventėje Kliv- 
lande gegužės 11 d.

Žymioji sol. Lilija Šukytė, Ba
varijos operos lyrinis sopranas 
Miunchene, aplankė Amerikoje 
gyvenančius lietuvius. Buvo nu
matyti keturi ios koncertai vasa
rio mėnesį Čikagoje, Bostone, 
Vašingtone ir Detroite. Deja, pla
nus sukliudė solistės liga. įvyko 
tik du koncertai: Čikagoje — va
sario 3 d. ir Bostone — vasario 10 
d. Kitų koncertų teko atsisakyti. 
Koncertą Čikagoje rengė JAV Lie
tuvių fondas, Marijos gimnazijos 
salėje sutelkęs didelį sol. L. Šu
kytės gerbėjų būrį. Koncertą ji 
pradėjo romantiškomis A. Dvoža- 
ko ir R. Strausso dainomis, atlik
tomis vokiečių kalba. Akompana
vo iš Hamburgo atsivežta pianis
tė dr. Raminta Lampsatytė-Kol- 
lars. Lietuviškoji koncerto dalis 
pradėta J. Gaidelio ciklu “Kla
jūno maldos”, kurioms jis panau
dojo Leonardo Andriekaus poezi
ją. Šis kūrinys yra skirtas balsui, 
smuikui ir fortepijonui, tad į jo 
atlikimą įsijungė ir smuikininkas 
Michael Kollars, pianistės R. 
Lampsatytės vyras. Likusią kon
certo dalį užpildė K. V. Banaičio, 
J. Kačinsko ir J. Gruodžio harmo
nizuotos lietuvių liaudies dainos. 
J. Gruodžio daina “Oi ant kalno” 
sol. L. Šukytė prisiminė ir pager
bė Čikagoje staiga mirusį sol. 
Bernardą Prapuolenį. Koncerto 
užbaigai ji buvo pasirinkusi Ma- 
ženkos ariją iš B. Smetanos ope
ros “Parduotoji nuotaka”. Virš 
programos atliko ariją iš G. Puc
cini operos “Gianni Schicchi”, J. 
Brahmso “Lopšinę” ir V. Vasyliū- 
no poeto B. Brazdžionio tekstu 
sukurtą dainą “Vidury nakties”. 
Sol. L. Šukytės koncertą Bosto
ne surengė Naujosios Anglijos bal-' 
tiečių draugija. Jame beveik išti
sai buvo pakartota Čikagos kon
certo programa. Koncertas Det
roite turėjo įvykti vasario 24 d. 
Jame ruošėsi dalyvauti ir Kana
dos lietuviai. Atšaukimą sol. L. 
Šukytė buvo atidėjusi iki vasa
rio 21 d. vakaro, tikėdamasi pa
sveikti. Deja, puoselėta viltis ne
pasitvirtino. Koncertą Detroite 
taip pat rengė JAV Lietuvių fon
das, jį susiejęs su naujų narių va
jumi. Fondo tarybos pirm. Vytau
tas Kutkus dabar planuoja sol. L. 
Šukytės koncertą Detroite šių me
tų rudenį arba sekančių metų pa
vasarį.

Kauno menininkų namuose 
įsteigtas naujas kamerinis teat
ras, vadovaujamas Kauno dramos 
teatro rež. Gyčio Padegimo, kau
niečius pakvietė į pirmą premje
rą. Jai pasirinkta J. Vaičiūnai
tės pjesė “Kasandra”. Jos spek
takliuose dalyvavo aktoriai L. 
Zelčius ir R. Bagdzevičius, ka
merinis Kauno menininkų namų 
džiazo ansamblis, vadovaujamas 
R. Grabšto.

Jūratės Stauskaitės ir Andriaus 
Surgailio parodą surengė Vilniaus 
fotografijos meno salonas. Abu 
jie yra baigę Vilniaus dailės insti
tutą 1979 m. Jūratė studijavo gra
fiką, Andrius — vitražą. Parodoje 
J. Stauskaitei atstovavo įvairūs 
tapybos ir grafikos kūriniai, A. 
Surgailiui — nuotraukos pastatų 
vidaus, šviesos ir šešėlių žaismo, 
kasdien žmones supančių daiktų.

Sol. Algirdas Čiplys, tenoras, 
savo koncertą vilniečiams pradė
jo keturiomis J. Gruodžio daino
mis, pirmą kartą atliko V. Klovos 
keturių dainų ciklą “Laimė myli
mam gyventi”, kuriam kompozito
rius panaudojo poeto J. Nekro
šiaus posmus. Antroji rečitalio 
dalis buvo skirta neapolietiškom 
dainom, sukurtom italų klasikų, 
išgarsintom žymiųjų tenorų. 
Akompanavo pianistas R. Bekio- 
nis, pirmoje dalyje atlikęs retai 
girdimas J. Tallat-Kelpšos “Ketu
rias parafrazes”.

Atnaujinimo susilaukė memo
rialinis dail. Antano Žmuidzina
vičiaus muziejus jo gyvenamaja
me name Kaune. Anksčiau čia bu
vo sutelkti tapybos darbai, gau
sus velniukų rinkinys. Velniukai 
dabar jau yra įsikūrę greta išau
gusiame priestate, o senajame 
name atkurtas autentiškas A. 
Žmuidzinavičiaus butas. Duris 
lankytojams atvėrė ir jo darbo 
studija. II D. karo metais nuken
tėjo daug A. Žmuidzinavičiaus 
kūrinių, kuriuos dabar vėl atnau
jino dail. Adolis Krištaponis, nu
valydamas apnašas, sudubliuoda- 
mas kai kurių paveikslų drobes, 
atstatydamas sugadintas vietas. 
Minimi paveikslai “į Taurapilį”, 
“Juodkrantės piramidė”, “Bulvia
kasis”, “Lietuvaitė”, žiedais vi
liojantys Nemuno klonių, Aukštai
tijos ežerų, Dzūkijos pušynų vaiz
dai. Sutvarkius senąjį pastatą, iš
plėsta ir kūrinių paroda. Dabar 
čia jų yra daugiau kaip pustrečio 
šimto, trečdalis visų, priklausan
čių muziejui. Pirmąkart įjungtas 
didelis kelionių etiudų rinkinys, 
atskleidžiantis A. Žmuidzinavi
čiaus įspūdžius iš Paryžiaus ir 
Miuncheno laikotarpių, kelionių 
po JAV ir šiaurės kraštus. Apie 
A. Žmuidzinavičiaus kelią, visuo
meninę ir pedagoginę veiklą išsa
miai pasakoja gausus pirmųjų lie
tuvių dailės parodų plakatų, ka
talogų, dokumentų ir nuotraukų 
rinkinys.

Kompozitorių namų salėje Vil
niuje įvyko susipažinimas su Lie
tuvos kompozitorių sąjungos jau
nimo sekcijos narių kūriniais. 
Perklausai buvo pasirinkti nese
niai Vilniaus konservatoriją bai
gusių kompozitorių Kristinos Va
siliauskaitės, Nomedos Valančiū
tės, Vytauto Barkausko ir Algir
do Klovos darbai. Dalyvius su jau
naisiais kompozitoriais supažin
dino jaunimo sekcijos pirm. Ričar
das Kabelis, jų kūrinius komen
tavo kompoz. Teisutis Makači- 
nas. Beveik visi perklausai pa
teikti kūriniai skambėjo iš įrašų. 
K. Vasiliauskaitei atstovavo dvi 
harmonizuotos liaudies dainos 
ir pjesė birbynei, N. Valančiūtei 
— kamerinis kūrinys “Da capo ai 
fine” su ryškia kūrybinės L Stra- 
vinskio estetikos įtaka. V. Bar
kauskas perklausai pateikė stu
dijų metais sukurtą elektroninį 
etiudą, kuriame buvo jaučiamas 
kauniečio G. Kuprevičiaus elek
troninės muzikos išraiškos prie
monių jieškojimas. J. S. Bacho 
300-tosioms gimimo metinėms 
buvo skirtas naujausias jo kūri
nys smuikui ir simfoniniam or
kestrui “Aspectum”. A. Klova 
perklauson įsijungė liaudiško po
būdžio kūriniais vaikams, panau
dodamas tekstus liaudies dainų, 
kurių melodijos neišliko. Juos 
padainavo televizijos vaikų cho
ras, o jo kūrinį “Atspindys ežere, 
saulei tekant” fleita, violončele 
ir smuiku atliko instrumentinė 
Vilniaus konservatorijos studen
tų trijulė. Kūrinių aptarime da
lyvavo kompozitoriai — Jurgis 
Gaižauskas ir Ričardas Kabelis, 
muzikologai — Rūta Gaidamavi
čiūtė ir Adeodatas Tauragis. Per
klausos dalyviai džiaugėsi gražia 
kūrybinio darbo pradžia ir daug 
žadančia tolimesne jo raida.

V. Kst.
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Mielam bičiuliui

AfA 
BRONIUI NORKUI 

mirus,
jo žmonai MORTELEI ir dukrai GENUTEI su šeima gilią 
užuojautą reiškiava ir kartu liūdiva -

Surfside, Fl. Joana ir Domą Kaunaitės

AfA 
BRONIUI NORKUI

mirus,
jo žmoną ir dukrą su šeima nuoširdžiai

užjaučiame -
S. Ivaškevičienė
K. B. Žutautai

Koncertuoja jaunųjų talentų popietėje Anapilio salėje LINAS UNDERYS ir VAIVA UNDERYTĖ 1985 m. vasario
24 d. Jiedu susilaukė daug katučių iš klausytojų Nuotr. B. Tarvydo

Mirus buvusio “Vyčio” klubo pirmininko bei 
ilgamečio sporto darbuotojo SIGITO KRAŠAUSKO

MOTINAI Lietuvoje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jam, visai jo giminei
ir artimiesiems -

TLSK "Vytis" valdyba ir nariai

AfA
IRENAI PAULIONYTEI- 

KLIORIKAITIENEI
netikėtai iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą JONĄ, dukras, brolį VINCĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Elena Paulionienė B. ir L. Zabulioniai
Jurgis Paulionis Krikšto sūnus Almis

AfA
BRONIUI NORKUI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
jo žmonai MORTAI ir dukrai su šeima reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

E. E. Jankai I. Jankus
M. M. Jankai J. Kalinskas

O. P. Derliūnai

Atnaujinta jaunimo stovyklavietė

AfA 

BRONIUI NORKUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

jo žmonai MORTAI, dukrai su šeima, reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

E. P. Ališauskai
S. J. Andruliai
S. V. Aušrotai
E. R. Draudvilai

V. Ivanauskas
L. Juzukonienė
D. V. Keršiai
D. M. Regina

AfA 

BRONIUI NORKUI
mirus,

jo žmoną MORTĄ, dukterį su šeima ir kitus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

K. M. Andriuškevičiai
M. A. Aulinskai
O. J. Ažubaliai
T. L. Bražukai
R. P. Bražukai

V. J. Jasinevičiai
N. J. Kaleinikai
O. V. Naručiai
I. U. Pečiuliai

B. STUNDŽIA

Kaip daugumo suaugusiųjų, 
taip pat ir jaunimas iš miestų 
traukia į miškus, prie ežerų, kur 
gali džiaugtis gamtos grožybė
mis. Organizuotam Toronto ir 
apylinkių jaunimui yra dvi sto
vyklavietės — tai Romuva ir Tė
vų pranciškonų Wasagoje. Jauni
mas mėgsta tas stovyklavietes, 
mielai ten lankosi ir ne vienas 
sakė: “Aš ten užaugau”. Kai jau 
patys nestovyklauja, tai bent 
savaitgaliais apsilanko, o vė
liau ir savo vaikus ten veža.

Tėvų pranciškonų stovyklavie
te naudojasi ateitininkai, spor
tininkai ir pagyvenusieji — pa
togi tuo, kad arti Toronto.

Romuva yra prie nedidelio 
ežero, kur vasarą, kai uodai ne
kanda, smagu miegoti palapinė
je, rytais klausytis paukščių 
giesmių, dieną po užsiėmimų 
taškytis šiltame vandenyje, o 
vakarais sėdėti prie laužo. Sto
vyklavietę valdo skautai (tik 
kartais pavyksta išnuomuoti). 
Gal truputį tolokai nuo Toron
to, Hamiltono, bet tai jaunimo 
neatbaido.

Darbai darbus seka
Kaip ir namuose, vis ką nors 

reikia taisyti, gerinti, taip ir 
stovyklavietėje reikia darbščių 
rankų. Žinome, kad bendro nau
dojimo pastatai dažniau prašosi 
dailidės, elektriko, santechniko, 
ir mūrininko pagalbos.

Neseniai įvykusiame Romu
vos komiteto posėdyje pirm. 
V. S. Kuzmas papasakojo, kas 
1984 m. stovykloje pakeista, at
naujinta, pastatyta. Pirmoji dar
bo išvyka 1984 m. buvo surengta 
pradžioje birželio. Tos išvykos 
tęsėsi iki vidurio lapkričio, kai 
jau atsirado sniego danga. Dar
bų buvo daug, bet su nagingų 
talkininkų pagalba stovyklavie
tė puikuojasi naujais ar page
rintais įrengimais.

Gal didžiausias darbas buvo 
naujos siurblinės statymas. Iš
augo naujutėlis gelžbetonio 
pastatas, kuriame telpa ne tik 
vandens siurblys, bet ir lenty
nos sandėliavimui.

Aptvarkyta pirtis iš tolo 
šviečia nauju stogu ir kaminu,

praplatinta virtuvė iš jos iškė
lus išvietę į lauką, įstatytos 
lentynos ir pakeistas vandens 
vamzdynas.

Laikas viską sendina, todėl 
reikėjo aptvarkyti berniukų ir 
mergaičių gyvenamus namukus. 
Modernios stovyklos dabar neiš
siverčia be elektros energijos, 
todėl P. Balsas ilgai tampė lai
dus, bet pažadėjo tęsti darbus 
dar ir ateinantį pavasarį.

Gyvenvietėse ir stovyklose 
svarbu patogus susisiekimas, 
tad ir kelias buvo taisomas — 
sudėti platūs vamzdžiai vande
niui po keliu nutekėti. Viena 
talkininkų grandis išsijuosusi 
kirto medžius, krūmus, rovė kel
mus, krovė į kauburius ir graži
no stovyklą, kad “džiunglės” ne
užgožtų.

Daug nuveikta
Susidarė nemažai išlaidų; 

reikėjo apmokėti krūvą sąskai
tų. Gerai, kad skautų bičiuliai, 
kaip J. Barakauskas tiekė papi
gintus elektros reikmenis, P. 
Dranseika ir jo sūnus Stasys, 
turintieji Huntsvillėje mariną, 
talkino perkant medžiagas, A. 
Kazilis pasiūlė trejas reikia
mas metalines duris.

Lėšų telkimo vajui ir stovyk
lavietės darbams vadovavo Ro
muvos k-to pirm. V. S. Kuzmas, 
kuris nemažai ir savo statybi
nės medžiagos padovanojo.

Jei ne tie padūkę kudloti uo
dai ir dažnas lietus, darbai bū
tų dar sparčiau ėję. Mūsų vyrai 
dirbo net iki septinto ar devin
to prakaito. Jų darbus pamaty
site šiais metais atvykę stovyk
lauti ar tik apsilankyti.

Vieni talkino vieną dieną, 
kiti dvi, tris ir daugiau. Reikia 
nepamiršti ir nematomos stovyk

loje talkininkės G. Kuzmienės, 
kuri iš anksto paruošdavo dir
bantiems stovykloje maistą.

Čia pridedu 1984 m. talkinin
kų sąrašą, manydamas, kad visi 
yra “TŽ” skaitytojai ir todėl ga
lės šį sąrašą patikrinti: P. Bal
sas, J. Barakauskas, J. Bajorai
tis, J. Dambaras, K. Gudinskas, 
A. Gvildys, J. Jablonskis, G. Kuz- 
mienė, J. Krasauskas, P. Karo
sas, E. Kazakevičius, R. Kuzmic
kas, V. Keturakis, J. Lasys, E. 
Lukošius, B. Poška, B. Pakalniš
kis, P. Petrauskas, B. Saplys, 
E. Bukauskas, A. Vasiliauskas, 
M. Yčas, B. Žolpys.

Gaila, kad sąraše yra mažai 
jaunų talkininkų, bet reikia 
laukti, kad ateityje jų gretos 
tankės, nes Romuva yra jų tvir
tovė.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

S2532SE52SZ5252525aS2S25252SZ5Z52S25ZSaS25ZSa

Mylimai mamytei
AJA 

ONAI KRAŠAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, 

jos sūnų SIGITĄ KRAŠAUSKĄ, mūsų centro valdybos 
narį, ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia-

ŠALFASS centro valdyba

A. V. Ramanauskai
K. J. Rugiai

AfA 
ANTANUI KLIMUI

mirus, 
žmonai, sūnui ir seseriai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

V. ir M. Meiliūnas
K Pazukaitė

INTERNATIONAL
Jį? J SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

X 1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
KELIONĖ nr. 1 balandžio 12 d. iki balandžio 27 d.

11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ..................................  $1,481.00
IŠ Montrealio ...............................  $1,850.00 kanadiškais

KELIONĖ nr. 2 liepos 15 iki liepos 31 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................. $1,788.00
IŠ Montrealio ................................ $2,225.00 kanadiškais

KELIONĖ nr. 3 rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje

AfA 
MYKOLUI JANUŠONIUI

Lietuvoje mirus, 
brolį STASį, seserį ELZBIETĄ LEŠČINSKIENĘ 

ir kitus gimines giliai užjaučiame -

V. St. Gudaičiai
O. Pr. Meškauskai
P. J. Skeivelai
V. A. Paulioniai
B. P. Balsai

J. Gudinskas 
M. S. Šetkai
K. P. Šukiai
M. A. Gverzdžiai 
A. J. Dainorai

AfA 
ekonomistui 

EDVARDUI VAREKOJUI
Floridoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame liūdesy likusią žmoną 
ALDONĄ, dukrą TERESĘ KAVALIAUSKIENĘ 
Detroite, sūnų EDVARDĄ su šeimomis, brolį 
POVILĄ Kalifornijoje ir kartu su jais pergyvename 

liūdesio dienas-

L. P. Murauskai A. A. Šmigelskiai

AfA 
PRANUI ŽIURINSKUI

mirus, 
jo brolį JUOZĄ Toronte, seseris Lietuvoje bei visus 

gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Juozas Kozeris Kazys Yurkštas
A. V Radzevičiai

Mielam giminaičiui
AfA 

PRANUI ŽIURINSKUI
mirus,

jo brolį mielą JUOZĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Petras ir Agota Mazaičiai

Mirus Lietuvoje
AfA

MARIJAI JASINEVIČIENEI
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui VLADUI, 
giminėms bei artimiesiems -

J. A. Palmeriai
P. Vitienė
A. D. Kamaičiai

Iš Niujorko ..................................  $1,669.00
KELIONĖ nr. 4 gruodžio 20 iki sausio 4 d.

11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................. $1,467.00
IŠ Montrealio ...............................  $1,835.00 kanadiškais

Nakvojant dviese kambaryje, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA
TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991 
Skrendame erdviais “FINNAIR” lėktuvais

Simple elegance...by Finnish design

C' t
4

AfA 
PRANUI ŽIURINSKUI,

užbaigusiam žemės kelionę,

jo brolį JUOZĄ, visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės bendru skausmu -

A. Arlauskas ir šeima

S. L. Baltrušaičiai

J. M. Mockevičiai

A. V. Karauskai

J. Maniuška

P. O. Derliūnai

M. Račkauskienė

B. Miciulevičius

V. O. Marcinkevičiai



Aukos Tautos fondui Toronte
' 1985 metų aukotojų sąrašas 1 nr.

Aukojo “Tėviškės žiburiams"

$500.00: M. Andriulevičius, Bi
rutė ir Jurgis Strazdai; $300.00:
J.B. G. Šernas; $250.00: O. Delkus, 
A. Kantvydas, G. II. Lapai; $200.00:
A. Brazys; $150.00: V. Jegelevi- 
čius; $130.00: D. T. Renkauskas; 
$120.00: P. Basys, J. Linkūnaitis, 
V. Skrebutėnas.

$100.00: A. E. Abramaitis, M. B. 
Ambromaitis, L. Abromonis, J. 
Dambaras, K. Daunys, L. L. Balsiai, 
J. Jankaitis, A. A. Juciai, B. Molis, 
dr. A. Pacevičius, V. J. Plečkai
tis, Br. Narbutas, Br. Saulėnas, dr. 
J. Sungaila, J. Šimkus, B. Vaičai
tis, J. Varkavičius, J. M. Vaškevi- 
čiai, P. Vilutis, J. Vitkūnas.

$67.00: Viktoras Petraitis; $60.00:
M. Girčienė, J. Pikelis, Ant. Poš
kus, J. St. Sinkevičiai, J. Br. Mazi
liauskai.

$50.00: H. Adomonis, V. O. Ans- 
kis, J. Astrauskas, V. Bačėnas, VI. 
Al. Balsiai, J. Baltakys, A. Baraus
kas, F. Barzdžius, Br. Bijūnas, Bud- 
revičius, J. Bukšaitis, J. M. Damb
rauskai, J. Danaitis, B. Dicevičie- 
nė, P. Gaidelis, V. L. Girinis-Nor- 
vaiša, dr. J. Yčas, V. I. Ignaitis,
C. K. Jonys, J. Kablys, I. Kandro- 
tas, S. Kažemėkaitis, P. Kaziuko- 
nis, P. Kudreikis, S. Kuzmickis, A. 
Mašalas, M. S. Meškauskas, V. 
Montvilas, P. S. Morkūnai, Al. Pi
rą, A. J. Plioplys, E. Punkris, J. A. 
Puteris, M. Putrimas, M. A. Raila, 
J. A. Rinkūnas, A. E. Sagevičius,
G. D. Sakus, B. P. Saplys, A. S. Ser- 
galis, V. Sinkevičius, Em. Smilgis, 
Ant. Sprainaitis, dr. A. B. Spudas,
B. Stalioraitis, Šiliai, R. Saulėnai- 
tė, V. O. Taseckai, Trakymienė, B. 
J. Vaidotai, A. Zalagėnas; $40.00: 
P. O. Dabkai, J. V. Dagiliai, J. Pet
ravičius, N. A. Simonavičius, V. 
Stočkus, M. Urbonas, V. B. Vaičiū
nai, D. Zulonas; $35.00: V. Daugė- 
lavičienė, J. H. Lasys, V. L. Nakro- 
šius, E. Švėgždienė, E. L. Vaštokas.

$30.00: A. Artičkonis, J. Aukštai
tis, S. Čepas, J. Ignatavičius, M. 
F. Yokubynas, I. A. Jurevičius, P. 
L. Jurėnas, K. Kaminskas, F. Kas
peravičius, B. Kerulienė, J. Kir
vaitis, St. Kryževičius, dr. K. J. 
Liutkus, Al. Marcis, G. Maurušai- 
tis, L. V. Morkūnas, V. Paulionis, 
Radavičiūtė, J. R., V. Skukauskas, 
A. Statulevičius, V. K. Stirbiai, 
J. Stravinskas, VI. Šaltmiras, E. 
Šlekys, P. Štuopis, J. Zenkevičius, 
A. Žilėnas.

$26.00: J. Karka; $25.00: Adomai
tis, A. Andrulis, V. Anysas, A. Ape- 
ravičius, A. Banelis, A. Bersėnas, 
P. Besąsparis, U. Bleizgienė, E. 
Čuplinskas, J. N. Dambrowski, P. 
Dalinda, J. Z. Didžbalis, A.iDiržys,
I. Ehlers, O. Indrelienė, P. Jaku
bauskas, G. Jankaitis, P. Z. Joni
kai, A. Juozapavičius, J. Kaspa
ravičius, L. Rudaitis, A. Ledas, 
E. E. Miliauskai, J. Morkūnas, K. 
Otto, J. Palys, A. Peleckis, S. Pet- 
ryla, V. Rasiulis, M. D. Regina, J. 
Rėvas, S. Rukša, A. Sakus, L. V. 
Sendžikas, E. Simonavičius, Alb. 
Šiukšta, J. Tamošiūnas, F. Timu- 
kas, Stp. Varanka, L. G. Vyšniaus
kas, T. A. Žilys.

$23.00: T. Stanulis; $22.00: M. 
Dausienė; $21.00: J. Budrys.

$20.00: V. Abramavičius, L. Ado
mavičius, I. Antanaitis, B. A. Arū
nas, A. Bacevičius, J. Baceniai, 
V. Balčiūnas, J. O. Balsiai, J. Bal
taduonis, O. R. Berentai, Bubliaus- 
kienė, V. Butkys, A. Ciplijauskas, 
A. Čepaitis, L. Česėkienė, L. Dau
nienė, kun. P. Dilys, St. Drauge
lis, L. Dūda, K. Dulevičius, Duliū- 
nas, kun. Pr. Gaida, M. Gečienė, 
S. Gečienė, V. A. Genčius, Z. Gir- 
dauskas, V. T. Gražulis, S. M. Gu
daitis, A. Jagėla, R. Janušauskas, 
E. Jaškus, S. B. Jonynai, O. Juo- 
dišius, P. Jurkšaitis, A. Kairys, 
A. Kalendra, J. Karasiejus, V. Kaz
lauskas, A. D. Keršiai, K. Konku- 
levičius, J. Krasauskas, O. T. Kra
sauskas, Z. Kučinskas, A. Kuolas, 
V. N. Liačas, A. A. Lukošius, V. 
Marcinkevičius, V. Mašalas, S. E. 
Markauskai, V. Matulevičius, Z. 
Mažonas, I. Meiklejohn, V. Melny- 
kas, V. Miškinis, F. Mockus, N. N., 
V. Naruševičius, J. Pacevičius, J. 
Pargauskas, V. V. Paškus, J. D. 
Petronis, M. Petrulis, V. Pevcevi- 
čius, Z. Pilipavičius, J. Poška, St. 
Povilenskis, P. M. Pranaitis, A. 
Pundzius, A. S. Pundziai, M. Račys,
J. A. Ranonis, A. Raudys, J. Rugys, 
A. Rūkas, A.S., VI. Simanavičius, 
P. Skablauskas, V. Skirgaila, VI. 
Sonda, B. J. Sriubiškis, A. Stankus, 
I. Stasiulienė, J. Staškevičius,
H. Sukauskas, P. Šernas, A. Šeš
kus, E. Šileikis, M. Šostakas, G. B. 
Trinka, V. Urbonas, B. Vaidila, V. 
Vaidotas, B. Vaišnoras, S. Vait
kus, J. Varanavičius, Vapsva, J. 
Vaseris, J. Vaškela, A. J. Vaške
vičius, L. A. Vekteriai, A. S. Vens- 
kus, J. Žakas, J. Žaldokas, J. B. 
Žėkas, I. M. Žemaitis.

$15.00: G. Balčiūnienė, V. A. Bu- 
belis, V. K. Gapučiai, A. I. Luko
šiūnas, A. Matulionis, S. Mazlavec- 
kas, J. Pilipavičius, V. Ruslys, S. 
Stankevičius, A. Stulgys, A. Vana
gas, J. Zabulionis, P. Žibūnas; 
$11.00: J. St. Jagėlos.

$10.00: K. Abromaitis, V. Akelai
tis, J. Ališauskas, Pr. Alšėnas, 
“Aras”, V. Aušrotas, J. Ažubalis, 
E. Bartminas, A. Basa'lykas, K. D. 
Batūra, A. B. Beresnevičius, V. 
O. Beresnevičius, J. J. Birgeliai, 
V. Birštonas, I. V. Biskiai, P. Bu
tėnas, H. Chvedukas, L. Ciplijaus
kas, K. Čepaitis, P. Čeponkus, K.

Činčikas, B. Čižikas, S. O. Dačkai, 
V. J. Dimskiai, Z. Dobilas, E. Dovi- 
donis, A. Dromantienė, E. Dubi
ninkas, P. V. Dunderas, A. M. Em- 
pakeris, J. Gataveckas, J. E. Gi
rėnas, S. Grigaliūnas, S. Janavi
čius, S. Jokūbaitis, B. Juodienė,
D. Juozapavičiūtė, V. Jurgulienė,
K. M. Juzumas, D. V. Karosai, A. S. 
Kavaliauskas, V. Kecorius, B. Ki- 
šonas, V. M. Kriščiūnas, J. M., M. L. 
Malinauskas, L. Markelis, O. Maša- 
lienė, H. Matušaitis, R. Mažeika, 
V. Mikelėnienė, B. V. Misevičius, 
O. Mitalienė, J. Mockevičius, P.
L. Murauskas, N.N., Olekienė, V. 
Pačkauskas, K. Pajaujis, Panevė
žietis, V. Pečiulis, G. Povilaitis, 
A. Pranckevičius, J. Preikšaitis, 
A. Plevenas, J. Radzevičius, V. 
A. Ramanauskas, S. Rinkevičius, 
V. Rutkauskas, I. Sablinskas, A. 
Seliokas, P. Siminkevičienė, R. 
Sirutienė, J. Skilandžiūnas, N. 
A. Slivinskas, O. Spurgaitis, V. 
Skrinskas, V. Stabačinskas, P. F. 
Stirbys, V. Stukas, K. Stulpinas, 
V. Šarka, M. Šenferienė, J. Šer- 
galis, A. L. Šeškus, B. Trukana- 
vičius, E. Ulickas, J. Urbonas, I. 
Vadauskienė, A. K. Vaidila, S. 
Vaitekūnienė, V. Vaitkus, A. V. 
Vaksmanai, M. Valaitis, S. Valis- 
kis, A. Valiūnas, T. Varneckienė, 
J. Venslovaitis, O. Vilimienė, A. 
Zarembaitė, J. Žiurinskas.

$8.00: O. Jakimavičienė, P. Lu
košius; $6.00: S. Juškevičius, S. 
Poderys.

$5.00: B. Alksnienė, J. Andru
lis, S. Barančiukas, Bekeriai, J. 
Dziminskas, O. Gailiūnaitė, M. 
Gegužis, M. Gražulytė, C. Gutaus
kas, P. Imbrasas, O. Yčas, E. Jan
kus, M. Jankus, J. Jasinevičius, B. 
Jonaitienė, V. Jurevičius, M. Jurk- 
šienė, J. Kalinskis, S. Kalytis, J. 
Kazlauskas, M. Kybartaitė, S. Ku- 
činskienė, E. Kvedarienė, P. Mise
vičius, M. Matusevičienė, N.N., V. 
Nausėda, S. Noreika, U. Norkus, 
A. S. Petraitis, D. Petkai, B. K. 
Poška, B. Prakapas, A. Pūkas, E. 
Pūkas, A. K. Rašymas, M. Raškaus
kas, B. M. Rickevičius, S. Ruibys,
A. Sabaliauskas, M. Sepulienė, M. 
Skučienė, E. Spilchak, S. Škėma,
E. Tamulionis, M. Tinginys, E. A. 
Underiai, J. J. Valiuliai, S. Vašto
kas, M. Žėkienė, B. Žutautas.

$4.00: Juozas, N.N., B. Pačkaus
kas; $3.00: B. Norkus, B. Novog; 
$2.00: E. Kinčius, A. Markutienė,
N.N., G. Venskaitis; $1.00: L.N., 
Pečiulienė.

Institucijos ir organizacijos
$100.00: Toronto Lietuvių namų 

vyry būrelis;' $50.00: Tėvai pran
ciškonai; $30.00: VI. Pūtvio šau
lių kuopa; $25.00: Lietuvių pen
sininkų klubas “Vilnius”.

Už Toronto ribų '
$100.00: A. J. Paršeliūnai, 

Brampton; $25.00: J. Gudelis, 
Brampton; $50.00: Algis Saulė
nas, Burlington; $50.00: A. P. Ne
vada, Calgary; $75.00: A. Kazilis, 
Colgan; $25.00: A. Baltrūnas, Col
gan; $50.00: J. P. Malis, George
town; $100.00: B. Čepauskienė, 
Florida; $5.00: P. Juodragis, La
Salle, P.Q.; $6.00: I. Raškevičie- 
nė, Kitchener; $100.00: prof. R. K. 
Vaštokas, Madoc, $25.00: M. A. 
Kuolai, Oakville; $20.00: A. Kupi- 
tis, A. Ramonas, Oakville; $10.00:
M. Trumpauskas, Reaboro; $100.00: 
J. Stankus, Thornhill, $25.00: A. 
Stanėnas, Thornhill; $50.00: V. B. 
Petrušaičiai, Watterloo.

- Šiame sąraše paskelbtos gautos 
aukos nuo 1985 m. sausio mėn. 1 d. 
iki kovo mėn. 1 d. Kai kurios aukų 
kortelės buvo sunkiai įskaitomos. 
Jei rasite netikslumų, prašome 
pranešti Tautos fondo Toronto 
apylinkės atstovybei.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems Tautos fondui — 
Lietuvos laisvės reikalams. Nuo
širdi padėka parapijų klebonams 
už pagalbą Tautos fondui Vasa
rio 16 proga. Nuoširdžiai dėko
jame Tautos fondo rinkliavos tal
kininkams — D. Keršienei, I. Že
maitienei, p.p. Norvaišoms, B. 
Sapliui, H. Lasienei, J. Rinkūnie- 
nei, G. Baltaduonienei, A. Slivins- 
kui, H. Chvedukui, H. Sukauskui,
B. Mackevičiui, J. Dambarui, A. 
Jankaičiams, R. Sondai ir kitiems.

Sudarydami testamentus, rašy
kite: Lithuanian National Founda
tion, Ine. — Tautos fondo atstovy
bė Kanadoje.

Rodney, Ontario
AUKOJO TAUTOS FONDUI:

V. Andriulionis....................  $35.00
V. Bukota ................................. 20.00
O. Budreikienė ....................... 10.00
J. Ciparis .................................. 10.00
K. Gaputis ................................ 50.00
A. Grigas................................... 20.00
V. Jakūbaitis ........................... 10.00
P. Jocius ................................... 20.00
A. Kažemėkaitis ..................... 10.00
Z. Mockus ................................. 20.00
V. Naruševičius ...................... 30.00
J. Nargelas............................... 10.00
S. Paketuras ............................ 20.00
J. Rastapkevičius ..................  20.00
A. Starkus ................................ 10.00
J. Statkevičius........................ 20.00.

Iš viso $315.00. Su nuoširdžia 
padėka visiem aukotojam -

J. Statkevičius,
KLB Rodney apylinkės pirm.

ir TF įgaliotnis

Toronto skaučių bei skautų veikėjai, parūpinę skautišką vėliavą Vasario 16 gimnazijai. Iš kairės: L. Yčienė, V. 
Turūta, E. Simanavičienė, Kst. Batūra, F. Mockus, V. Sendžikas, K. Šapočkinas, Č. Senkevičius, Kz. Batūra, D. 
Steponaitienė, D. Keršienė Nuotr. St. Dabkaus

“Talka” paminėjo 30 metų sukaktį
Metinis “Talkos” kredito koope

ratyvo narių susirinkimas, įvy
kęs 1985 m. vasario 24 d., paminė
jo ir 30 metų įsteigimo bei sėkmin
go darbo sukaktį. Susirinkimą 
Jaunimo centro salėje pradėjo 
vald. pirm. J. Stankus, pasveikin
damas susirinkusius narius ir pri
mindamas, kad per 30 metų mirė 
231 narys, kurių tarpe keturi bu
vę pirmininkai. Juos pagerbti pa
prašė susikaupimo minute. Suda
ryta balsų skaičiavimo komisija 
— A. Grajauskas, M. Gundinskas, 
P. Kanopa. P. Sakalas, J. Svilas. 
Susirinkimui sekretoriavo vald. 
sekretorius R. Kontenis. Pasta
rasis perskaitė praėjusių metų 
susirinkimo protokolą, kuris bu
vo priimtas be pataisų.

Valdybos pirm. J. Stankus sa
vo pranešime priminė, kad mini
me 30 metų įsteigimo sukaktį stei
gėjų komiteto J. Kšivickio, E. 
Lengniko ir E. Sudiko iniciatyvos 
dėka. Jie sušaukė informacinį su
sirinkimą, o vėliau — steigia
mąjį susirinkimą. Pasidžiaugė, 
kad savo tarpe turime vieną iš 
buvusių steigėjų — E. Lengniką, 
kuriam padėkojo už jo pastangas. 
Toliau apžvelgė “Talkos” nueitą 
kelią, buvusius pradžioje augimo 
sunkumus ir pagaliau laimėjimus.

Ižd. St. J. Dalius pranešė, kad 
per 30 darbo metų “Talka” išmo
kėjo nariams palūkanų už indė
lius $13,343,842,! leido nariams iš
duoti paskolų už $47,675,892 lie
tuviškai veiklai paskyrė $131,711.

Balansas 1984 m. — $21,239,745. 
Per metus paaugo 2,43 mil. dol. 
daugiau negu 1983 m. Padidėjo 
12,9%. Narių indėliai padidėjo 
2,29 mil. dol. daugiau arba 12,65%. 
Stipriausiai augo terminuoti in
dėliai, kurie padidėjo 2 mil. dol. 
arba 50,8%. Silpniausiai augo 
trumpo termino indėliai, kurie 
padidėjo tik 0,6%. Narių skaičius 
1984 m. pasiekė 2092 ir 512 sko
lininkų. Vienam nariui tenka vi
durkis indėlių $9,918 ir vidurkis 
skolininkui paskolos $21,979. Ne
kilnojamo turto paskolų išduota 
$969,364 daugiau negu 1983 m. ar
ba 10,29%. Asmeninių paskolų 
duota $141,458 daugiau arba 19%.

“Talka” turėjo 1984 m. pajamų 
$2,162,064 ir išlaidų $2,036,347. 
Didžiausias išlaidas sudarė na
riams išmokėtos palūkanos už 
įvairius indėlius — $1,721,307 ar

“UTAS” DALINASI ATRASTAIS JŪRŲ LOBIAIS
Daug kanadiečių, niujorkiečių, suvalkiečių ir kitų amerikiečių — visi į. . .

Čia rasite gintarini pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (lietuvių, delfinų, 
žuvelių, žuvėdrų), jūsų nuosavame bendranamyje-‘‘condominium hotel” bute

BEACH CLUB OF MARCO
Apstatytas (butas, ne Jūs), išpuoštas dekoruotas su visais liuksusinio viešbučio patarnavimais. 
Jūsų ir Jūsų palikuonių amžinai. Kainos nepaprastai žemos. Vieno miegamojo butas — nuo $3,800.00 
už rudens savaitę. Kainos priklauso nuo pasirinkto sezono. Taip pat galite išmainyti savo butą kitose 
pasaulio vasarvietėse, kaip antai: Havajuose, Kolorado kalnuose, Meksikoje, Europoje. Nemeskite 
šimtų tūkstančių dolerių už vasarnamius, bet pirkite atostogų butą su visais patarnavimais nuo $3,800.00 
ligi $8,000.00.

Kreipkitės į “Lito” organizaciją: “Litas”, 86-01 114th Street, Richmond Hill, 
New York 11418, USA. Tel. (718) 441-2811-
Jeigu pageidausite, “Litas” garantuotai Jūsų butą atpirks penkerių metų laikotarpyje be jokio nuostolio. 
Pastaba. Parodžiusiems šį skelbimą skaitysime Kanados dolerius lygiai su JAV iki š. m. balandžio 1 d.

ba 79,6% nuo visų gautų pajamų. 
Tarnautojų algoms su priedais 
išmokėta $121,693 arba 5,62% nuo 
gautų pajamų. Valdybai ir komi
sijoms išmokėjimai sudaro 0,76%, 
raštinės administracijos išlai
dos — 8,22%. Gautas pelnas suda
ro 5,8%. Apmokėjus visas išlaidas 
ir atidėjus į rezervus, bendras 
“Talkos” atsargos kapitalas pa- 

Ksiekė $449,740. Lietuviškai veik
lai buvo išmokėta $13,700.

Kredito komisijos pirm. K. Mi
leris pranešė, kad per 1984 m. leis
ta išduoti 252 paskolos — $4,579,- 
325.

Revizijos komisijos pirm. A. 
Patamsis pranešė, kad viskas ras
ta tvarkoje; padėkojo valdybai ir 
tarnautojams už atsargią finansi
nę laikyseną bei sąžiningą darbą. 
Auditorius P. Hoecht irgi pažymė
jo, kad viskas yra pavyzdingai 
tvarkoma. Balsų dauguma audito
riai Nolan & Hoecht patvirtinti 
ir 1985 m.,

Padaryti statuto pakeitimai — 
padidinta asmeninių paskolų nor
ma nuo $20,000 iki $25,000 ir ne
kilnojamo turto paskolų — nuo 
$80,000 iki $120,000. Padarytas 
ir kitas statuto pakeitimas pagal 
vartotojų ministerijos nurodymus. 
Dabar kai kurios paskolų normos 
turi būti patvirtintos valdybos. 
Pakeitimai priimti balsų daugu
ma, prieš balsuojant 6.

Rinkimuose dalyvavo užsire
gistravęs 241 narys. Valdybori kan
didatavo ir gavo balsų; R. Kon
tenis 147, A. Stanevičius 181, A. 
Krakaitienė 114, sugadinta 13 bal
sų. Į valdybą išrinkti — R. Kon
tenis ir A. Stanevičius. Į kredito 
komisiją kandidatavo ir gavo bal
sų — K. Mileris 159, P. Rickienė 
49. Išrinktas K. Mileris. Revizijos 
komisijon kandidatavo ir gavo bal
sų — J. Sadauskas 87, A. Krakai
tienė 133, kuri buvo išrinkta. Su
gadintų balsu buvo 30.

Sukaktuviniame 30 metų susi
rinkime dalyvavo svečiai iš Toron
to: “Paramos” pirm. H. Stepaitis, 
vicepirm. V. Aušrotas, ižd. D. Vai
dila, vald. narys O. Delkus ir ve
dėjas E. Stravinskas; Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo 
pirm. dr. S. Čepas ir vicepirm. J. 
Palys. “Paramos” vardu sveikin
damas H. Stepaitis įteikė dova
ną — menišką albumą su įrašu. Pri
sikėlimo parapijos kooperatyvo 

vardu sveikino dr. S. Čepas, iš
reikšdamas geriausius linkėji
mus, o taipgi ir “Tėviškės žibu
rių” leidėjų vąrdu, dėkodamas 
už nuolatinę paramą. Raštu gau
ti sveikinimai iš Klivlando lietu
vių kredito kooperatyvo “Taupa” 
pirm. V. Staškaus ir Montrealio 
lietuvių kredito unijos “Litas” 
valdybos.

Kai kurie nariai teiravosi, kiek 
kainavo raštinės priestato staty
ba ($179,606), kokia “Talkos” na
mo metinė amortizacija ($10,162), 
pageidavo pakelti nemokamą na
rių gyvybės draudos suipą nuo 
$2,000 iki $5,000. Stipriai pasi
sakyta prieš valdomųjų organų 
rinkimą dviem atskirais balsavi
mais, pageidauta grįžti prie vie
no balsavimo, kaip buvo anksčiau.

Po susirinkimo įvyko sukaktu
vinė 30 metų veiklos vakarienė, 
kurioje dalyvavo 260 narių ir sve
čių. #Visi dalyviai buvo pavaišin
ti skaniais patiekalais su vynu, 
kuriuos paruošė S. Petkevičienė. 
Padėka jai už tokį gražiai atliktą 
darbą.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigom: pirm. J. Stan
kus, vicepirm. J. Krištolaitis, sekr. 
R. Kontenis, ižd. St. J. Dalius, na
rys A. Stanevičius. Kredito komi
sija: pirm. F. Enskaitis, sekr. J. 
Gedris, narys K. Mileris. St. Dalius

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - $20, JA V-se - $20 ameri
kietiškų. Naujam skaitytojui - $15.00.

Kjlf ”h©bacK 
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J.&L. SUUMIERSK!
Mes garantuojame:

• Tikslų apskaičiavimą 
mūsų pačių skaitytuvais

• Nurašymą visų galimų 
atskaitų

• Puikus patarnavimas 
pigiomis kainomis

• Ištisų metų finansiniai 
patarnavimai bei patarimai

2290 Bloor St. W. (at Runnymede) 
Toronto. Tel. 769-4558 

(nuo 10 v.r. iki 19.30)

$120: Viktoras Dumbliauskas; 
$50: Daytona Beach ir apylinkės 
Amerikos lietuvių klubas, Algir
das J. Stepaitis; $27: Algis Štrei
mikis; $25: A. Čeputis, Pranė Pran- 
kienė, J. Strodomskis; $22: S. Knei- 
tas; $20: S. Vaitkus, P. Barbata- 
vičius, Antanas Gustainis, O. Ša- 
rūnienė, Bronius Venslovas; $17: 
dr. J. Žmuidzinas; $12: Jonas Kar
ka; $11: A. Poškus.

$10: kun. A. Miciūnas, MIC, D. 
Keršienė, J. Arcimavičius, G. 
Kudžmienė, Stasė Leikus, A. Bu
lota, A. Rudokas, V. Stočkus, J. 
Lesčius.

$7: Pranas Ročys, Jonas Šepe- 
rys, P. Jakubauskas, V. Marcinke
vičius, Mrs. G. Šutas, dr. J. Sun
gaila, A. Skardžius, Ona Tačilaus- 
kienė; $6: V. Gražulis, Romas Mi- 
chalauskas, S. Ignotas; $5: Stasys 
Latviūnas, Pranas Skilandžiūnas, 
Petras Balčius, J. Yurkus, O. Ge
nantis, L. Medelis; $4: J. Erslavas, 
J. Ivanauskas; $3: "J. Graužinis; 
$2.50: Jonas Strankauskas; $2: J. 
Jonušas, A. Muliuolis, K. Janeliū- 
nas, A. Palvenis, L. Merkelis, P. 
Liaukevičius, Jonas Dainoras, A. 
Arlauskas, Ch. Vilkauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50: S. Rakštienė, Vytautas Lum- 

bis, Morta Jurėnienė; $35: P. Ka
riūnas; $32: Elena Jasiūnienė; 
$30: Pr. Vezauskas, Sofija Tumo- 
sienė, Viktoras Vaičiūnas, V. Kaz
lauskas, V. Laugalys, Mrs. L. Kun- 
napuu, I. Antanaitis, A. Kaulius, 
J. Žilionis, S. Kozlowski, dr. J. 
Vingilis, Alb. Šiukšta, T. Falkaus- 
kas; $28: Juozas Samušis; $27: 
Stasys Janušas, Vladas Jokūbai
tis, B. Jakutis, Emilija Zakarževs- 
kienė, L. Pevcevičius, A. Rūkas, O. 
Mitalienė; $26: Jonas Giedriūnas,
N. Preibienė.

$25: J. Liudvikauskas, dr. V. 
Ablėnas, Juozas Miglinas, B. Gied
raitis, L. Bajorūnas, J. Balionas,' 
V. Karasevičius, V. Kubilius, Anta
nas Pauliukas, F. Puidokas, S. 
Vaitkus, Janina Vanstone, A. Če

Lobių sala Floridoje
(Skelbiminis “Lito ” pranešimas)

Vidury žiemos daugelio min
tys skrenda į saulėtą pajūrį, į atos
togų kraštus. Kantriai sukandę 
dantis laukiame vasaros. Ir jau 
dabar darome planus kur važiuo
sime, ką matysime ir kur susto
sime. Neturėdami savo vietelės, 
keliausime po viešbučius. O turė
dami kur nors tolimam pajūry nuo
savybę, kantrai A(gg^ame mortgi- 
čius bei mokesčius ir tikimės, kad 
niekas nebus sugedę, kai pasiek
sime savo atostogų namelį ir ga
lėsime be rūpesčių pailsėti.

Deja, kiekvienas namo savinin
kas žino, kad taip nėra, ypač, kai 
tolima nuosavybė aplankoma tik 
vieną ar kitą kartą į metus. Tada 
vietoj atostogų randame mūsų 
laukiančius remonto ir valymo 
darbus...

“Lito” bendrovė Niujorke turi 
visiem atostogininkam įdomų ir 
naudingą pasiūlymą — vietoj 
trankymosi po motelius ar triū
so Jūsų skirtame atostogų name 
— pirkite dalį atostogų viešbučio. 
Kaina nepaprastai žema, priežiū
ra garantuota ir atostogų buvei
nė užtikrinta visam gyvenimui.

Kur ir kaip ši galimybė atsira
do? Vakarų Floridos pietinėj pa
krantėj, dar kiek žemiau nuo Na
ples kurortinio miesto, “Litas” 
surado tikrą lobių salą — Marco 
Island. Susidarius gerom sąlygom, 
“Litas” labai pigiai nupirko grupę 
kurortinių pastatų. Juose yra 
įrengti gražūs butai, kaip tik pri
taikyti atostogų poilsiui. Vieno 
miegamojo butą amerikietiškais 
doleriais galima nupirkti už 
$3,800. Kanadietiškais šiek tiek 
daugiau, pagal einamąjį valiutos 
kursą. Dviejų miegamųjų buto kai
nos kiek aukštesnės. Kainos taip 
pat keičiasi pagal metų sezoną ir 
buto situaciją.

Pasirinkę sau patinkamą butą 
ir patogiausią sezoną, nusipirk
site vienai arba dviem savaitėm 
garantuotas atostogas. Štai ką 
Jūs gausite užmokėję vienkarti
nę sumą ir tapę dalininkais ku
rortinės Marco Island lobių sa
los:

• Užtikrintą atostogų butą savo 
pasirinktu metų laiku.

• Už nedidelę kainą pilną vieš
bučio aptarnavimą, priežiūrą ir 
remontą.

• Pilnai apstatytą butą, su nau
jais baldais, balkonu, televizija, 
radiju, telefonu, visais indais ir t.t.

• Šalia esantį pajūrį, apšildomą 
baseiną, pirtį, karšto vandens mau
dykles, sporto aikšteles, restoraną, 
krautuves.

• Pilnas savininko teises į butą 
savo naudojimo laiku — butą gali
te parduoti, nuomuoti arba užleis
ti geriem draugam ar giminaičiam.

• Puikia galimybe “mainytis” 
butais su kitų Amerikos ar net ki
tų kraštų kurortų dalininkais sa
vo pasirinkto laikotarpio ribose 
arba bet kokiu laiku, primokant 
sezoninį skirtumą.

Dabar pažiūrėkit, ko Jūs išveng
site tik už kelis tūkstančius visam 
gyvenimui nusipirkę savo atosto
gų butą:

• Nereikės imti paskolų ir mo

putis, V. Melnykas, Juozas Danė- 
nas, E. Karosienė, Marija Malcie- 
nė, P. Guobys, Julius Sinkevičius, 
M. Obelienius, A. Sirutis, E. Ra- 
zulevičius, Ed. Meilus, V. K. Dai- 
lydė, Jonas Strankauskas, Albi
nas Vanagas, Kasperas Radvila, 
dr. B. Vidugiris, Stasė Vasiliaus
kienė, A. Krakauskas, Romas Mi- 
chalauskas, J. Mališka, E. Vaičiu
lienė, J. Vitartas, Koste Roman, 
R. Tetmajeris, N. Šalkauskienė, 
B. Balčiūnienė, A. Dasys, Mrs. B. 
Atkinson, Stasys Šalkauskas, B. 
P. Juodelis, P. Skučas, Pranė Pran- 
kienė, A. Staknienė, Antanas Saka
las, J. Strodomskis, M. Lesčins- 
kas, L. Balsys, A. Jakubauskas, 
J. Kuncaitis, G. A. Sirutis, M. Stan
kaitis, V. Gečas, V. Gečas, Z. Bra
zauskas, A. Garkūnas, Jonas Kar
ka, Audronė Albrechtas, Algis Si
manavičius, J. Žilys, P. Šukys, B. 
Trumpa, dr. E. Zubrienė, kun. I. 
Mikalauskas, kun. B. Jurkšas, Jo
nas Adomaitis, Motiejus Jonikas, 
Č. Javas, V. Pilkauskas, J. Pace- 
vičienė, R. Paulionis, Irena Raške- 
vičienė, A. Poškus, T. Tarvydas, 
dr. A. Šalkus, Elena Galiauskie- 
nė, P. Karn, Audronė Kairienė, 
Juozas Kralikauskas, J. Kulikaus
kas, D. Karosas, J. Lesčius, J. E. 
Ramas, Jonas Poška, S. Starkutis, 
kun. J. K. Butkus, OFM, Dalia ir 
Algis Nausėdai, V. Nakrošius, P. 
Matiukas, P. Murauskas, Vladas 
Mikšys, Vaclovas Nenortas, K. 
Dalinda, J. Gražys, J. Dransuta- 
vičius, B. Galbuogis, J. Dobilas, 
dr. A. D. Dickson, Vida Čegys, Da
na Chornomaz, G. M. Šernas, H. 
Sukauskas, B. Stasiulis, Charles 
Šaltys, Algis Senkus, dr. A. Šid
lauskaitė, S. Urbantas, Aug. Venc
kus, R. Vaičaitis, Viktoras Juška, 
Aldona Zarembaitė, A. Kalendra, 
J. Kablys, S. Kneitas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie siųsdami reguliarią prenu
meratą prideda ir auką. Taip pat 
dėkojame atsiunčiantiems už lo
terijos bilietėlius didesnes sumas.

kėti šimtus tūkstančių dolerių už 
nekilnojamą turtą.

• Nereikės mokėti nei mortgi- 
čių, nei mokesčių, nei nuomos.

• Nereikės nei remontuoti, nei 
valyti, nei tvarkyti savo buto.

• Nereikės moteliuose jieško- 
ti kambario — Jūsų butas bus visa
da išvalytas bei paruoštas ir su vi
sais patogumais lauks Jūsų ar Jūsų 
šeimos atsilankymo.

Jeigu kyla abejonė, ar nenusi
bos kasmet važiuoti į tą pačią vie
tą ir į tą patį butą atostogų, tada 
būtinai įsidėmėkite šias galimy
bės:

• Savo butą galite nuomoti arba 
pelningai parduoti kitiems.

• Savo butą galite mainyti su 
kitų kurortų dalininkais. Rinka 
visuomet yra, nes pasimainymo 
tinklas yra globalinis.

• Galite butą perleisti arba 
dovanoti savo vaikam ar vaikaičiam.

• “Eito” organizacija pilnai 
pasitiki rinkos stiprumu ir pasiža
da atpirkti Jūsų butą, jeigu neno
rite parduoti viešoje rinkoje.

“Litas” garantuoja, jeigu to pa
geidausite, už 5-rių metų atpirkti 
Jūsų butą mažiausiai bent už tą 
pačią kainą, kurią sumokėjote. 
Nieko neprarasite, išskyrus prie
žiūros mokestį, kuris sudaro tik 
mažą dalelę buto kainos.

Pasvarstę visas privilegijas ir 
galimybes, galite drąsiai apsi
spręsti ir tapti savininkais dalies 
žavingo Floridos kurorto, kurį, 
kaip kokį paslėptą lobį, “Litas” 
surado ir nori pasidalinti su Ju
mis. Ten nėra jokios rizikos, jo
kių rūpesčių, jokio vargo. Tik gry
nas poilsis ir džiaugsmas šilta
me Meksikos įlankos pajūryje.

Rimtai pagalvokite ir pakalbin
kite savo draugus šia lobių sala 
pasidalinti. Juo daugiau ten su
sirinks lietuvių, juo smagiau, to
dėl šis pasiūlymas skelbiamas ne 
tik Amerikos, bet ir Kanados lie
tuviams.

Įsigiję Marco Island saloje 
butą, šiltais žiemos vakarais sku
bėdami namo, galėsite, ne rūpin
tis, bet smagiai galvoti apie nuo
savą kurortinį butą, belaukiantį 
Jūsų apsilankymo. Galbūt net pa
ims pagunda nusipirkti butą žie
mos sezonui, kai čia grasina snie
go pūgos, o ten pąyasaris ir šilti 
Floridos vandenys vilioja.

Kviečiame greitai apsispręsti, 
nes kainos kyla, ir “Litas” nebe
galės ilgai lietuviams duoti se
zono ir butų pasirinkimo. Marco 
Island su šiltu vandeniu, su pal
mėm, su smėlėtu pajūriu ir svei
katos lobiais laukia visų, todėl 
naudokitės šia proga dabar, nes 
tokia proga tikrai retai pasitai
ko. Informacijos ir spaudinių 
kreipkitės į Litas Investing Co., 
Inc., 80-01 114 Street, Richmond 
Hill, New York 11418, USA, arba 
skambinkite (718) 441-2811.

Kad palengvėtų pirkimo sąly
gos, dalį pinigų galite lengvai 
pasiskolinti iš kredito unijos “Ka
sa”. Apie skolinimo sąlygas taip 
pat sužinosite iš aukščiau nuro
dytų šaltinių.

“LITO” administracija Niujorke
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Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 26 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:

= 180-185 d. termin. ind.............. 9'/2%
= term, indėlius 1 metų............. 10 %
= term, indėlius 2 metų............. 10 %
= term, indėlius 3 metų............. 1O'/2%
= pensijų s-tą.............................. 10 %
= spec. taup. s-tą........................ 8 %
E taupomąją s-tą........................ 71/2%
E depozitų-čekių s-tą................. 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................... 12 %
E mortgičius nuo............ 11% - 13'/2%

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

Kalgario lituanistinės mokyklos mokinės R. Astravaitė, K. Jaugelytė ir 
Alisa Šlekytė atlieka Kalėdų eglutės programą Nuotr. R. Šlekienės

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

$TEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-77752239 Bloor Street West.

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

Vaidotas (Vay) Jonynas
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

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)

"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

Antanas Genys (416) 231-2839

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

[f] Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W„ Islington, Ont. M9B 1K8

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

nnA ljda.
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

ZlllCtSltP Simpson’s, 176 Yonge St.,
ZTIIDICIIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

dyste dėl sargybinio nušovi
mo. Ambasadoje niekas nenu
kentėjo, ambasadorius C. Kir- 
ca po operacijos sveiksta li
goninėje.

Turkijos vyriausybė dabar 
kaltina Kanadą nepakankama 
ambasados apsaugą. Esą įsi
veržimo reikėjo tikėtis, nes 
jau 1982 m. požeminėje auto
mobilių aikštelėje buvo per
šautas ir liko paralyžuotas vi
sam gyvenimui komercinis am-

geriausia visoje Kanadoje. Jai 
turi priklausyti aukščiausias 
atlyginimas, kurį dabar gauna 
Kalgario policininkai. Pirmos 
klasės policininkui ten moka
ma $36.752, o Toronte — tik 
$33.489. Toronto policininkų 
draugija reikalauja, kad būtų 
panaikintas ir peržengtas tas 
$3.263 skirtumas. Metinis met
ropolinio Toronto policijos 
biudžetas yra $322,9 milijono. 
Net 89% tos sumos tenka poli
cininkų algoms bei jų prie-

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto posėdis — 

balandžio 9 d., 7.30 v.v., pas sesę 
Silviją Saplienę (23 Larkin Ave., 
tel. 762-2251).

• 1985 m. Romuvos stovyklai 
sutiko vadovauti: I sav. viršinin
kas — V. Turūta, seserijos pa- 
stovyklės viršininkė — J. Melny- 
kaitė, brolijos pastovyklės — dr. 
R. Saplys, laužavedys — P. Alekna, 
bendros stovyklos programa — A. 
Saplienė, registracija — G. Tarvy
dienė, ūkio reikalų pagalbinin
kai — A. Gvildys ir P. Petrauskas, 
paukštyčių d-kė — S. Saplienė, 
skaučių d-kė — R. Poškienė, jūrų 
skaučių valt-kė — V. Šernaitė, vil
kiukų d-kai — J. Giedraitis ir K. 
Batūra, skautų d-kas — A. Senkus, 
jūrų skautų val-kas — V. Ketura
kis. Stovyklos mokestis: vienai 
savaitei vienam asmeniui — $90, 
dviem — $150, trim — $210; dviem 
savaitėm vienam — $160, dviem — 
$290, trim — $390. Prašome kuo 
greičiau registruotis pas tunti- 
ninkus.

• Sekantis pirešstovyklinis po
sėdis vadovams įvyks balandžio 
15 d., 7.30 v.v., skautų būkle.

D. Barzdžiūtė

dams. Reikalaudami nepatei
sinamo algų padidinimo, To
ronto policininkai griebėsi 
keistų priemonių. Jie sustab
dė baudos kortelių išdavimą 
už nelegaliose vietose pasta
tytus automobilius, apsiribo
jo tik perspėjimais dėl ma
žesnių eismo taisyklių pažei
dimų. Pastaruoju metu unifor
mines kepures pakeitė mėly
nomis beisbolo žaidėjų kepu
rėmis darbo metu.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame £įi j| A j| J|
TORONTO LIETUVIŲ f* 
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
9 % už 90 dienų term, indėl.
9’/z% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 2 m. term, indėlius
10’/2% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
9’/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą
7'/2% 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 ................... 113/«%
2 metų ................... 121/2%
3 metų ...................13 %
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 43 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

basados patarėjas K. Gungo- 
ras, Otavos gatvėse buvo nu
šautas karinis patarėjas pik. 
A. Altikatas, automobiliu va
žiavęs į darbą. Atentatą atli
kęs armėnas nebuvo susektas 
ir suimtas. Iš tikrųjų su Tur
kijos diplomatų apsauga nege
riau sekasi ir kitom valstybėm. 
Nuo 1975 m. buvo nužudyta 30 
Turkijos diplomatų arba jų šei
mų narių, 35 kiti turkai, su
žeista daugiau kaip 300 asme
nų. Keršto liepsnas kursto net 
trys armėnų teroristų grupės 
pasaulyje. Apie 600.000 armė
nų gyvena Amerikoje, 300.000 
— Prancūzijoje, 200.000 Li
bane, 150.000 Irane, o Kana
doje jų yra apie 20.000. Vieni 
smerkia teroristų veiksmus 
prieš Turkijos diplomatus, o 
kiti patenkinti šypsosi. Advo
katas, ginsiantis Otavoje su
imtus teroristus, teigia, kad 
jų negalima kaltinti žmogžu
dyste, nes tai buvo grynai po
litinis veiksmas.

Kanadą nuo paštininkų strei
ko išgelbėjo paskutinę minu
tę unijos vado J. C. Parroto pri
imta nauja sutartis dvejų me
tų laikotarpiui. Ją, atrodo, pa
tvirtins unijos nariai. Įtakos 
turėjo tarpininko S. Hartto pa
ruoštas pranešimas, realistiš
kai pabrėžęs, kad negalima 
kelti per didelių reikalavimų, 
kai metinės $2,7 bilijono iš
laidos turi neišspręstą $300 
milijonų deficitą. Paštas, ta
pęs valdine bendrove, dabar 
negali gyventi valdžios pašal
pomis. Deficitas turi būti pa
naikintas iki 1986-87 biudže
tinių metų. Naujoji sutartis 
užtikrina darbą visiems paš
tininkams, neleidžia jų per
kelti iš vienos darbovietės į 
kitą toliau kaip 40 km. Valan
dinis atlyginimas $12.68 padi
dinamas 38 centais nuo 1984 m. 
spalio 1 d., 38 centais — nuo 
š. m. spalio 1 d. Pagrindiniu 
laimėjimu tenka laikyti darbo
vietės pilnai apmokamą dan
tų ir akių gydymą, aparatėlius 
nusilpusiai klausai sustiprin
ti. Paštui leidžiama samdyti 
4.500 dalinių darbininkų, pa
didinti valandinius atlygini
mus 1.600 talkininkų Kalėdų 
laikotarpyje nuo $4.50 iki $9.93 
per 1986 m. Kalėdas. Dirban
tiems naktinėje pamainoje 
duodamos trys pilnai apmoka
mos laisvos dienos. Metines 
keturių savaičių atostogas bus 
galima gauti po septynerių dar
bo metų. Tiems, kurie ruošiasi 
išeiti pensijon, paskutiniais 
penkeriais metais bus duoda
ma papildoma viena savaitė 
atostogų. Paštininkai, keičian- 
tieji darbo pamainas, papil
domai gaus 85 centus į valan
dą, dirbantys antvalandžius — 
$1.05. Pašto bendrovė, patenki
nus menkai dirbančių pašti
ninkų reikalavimus, praneša, 
kad šiais metais vėl teks pa
branginti pašto paslaugas.

Naujus reikalavimus pateikė 
darbo sutarties siekiantys To
ronto policininkai. Jiems bu
vo pasiūlytas algų padidini
mas 4%, bet jie staiga parei
kalavo beveik 10%. Esą Toron
to policija yra didžiausia ir

Mielai Mamytei

AfA 
KAZIMIERAI IVANAUSKIENEI 

mirus,
jos s ū n u m s - VLADUI, KAZIMIERUI, JONUI ir jų 

šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą-
V. E. Kutkevičiai Ona Kazlauskaitė

AfA 
ALFONSUI RUDOKUI 

mirus,

jo žmoną BRONĘ, dukras - DANĄ ir AUDRONĘ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu -

J. Vaitkus

Vokiškame mieste gyvenant
Lietuvos kančios žinomos daugeliui gyventojų

K. BARONAS

Persikėlęs į naują vietovę ir 
pasikalbėjęs su pastato prižiū
rėtoju sužinojau, kad Viernhei- 
me yra keturios katalikų parapi
jos, kurių man artimiausia yra 
Šv. Apaštalų. Šventovėje leng
vai telpa 1,500-2,000 žmonių. Jau
nas, gal 40-45 m., klebonas G. Lud
wig ir jo vikaras Blumers labai 
malonūs žmonės. Prisistačiau 
kaip Kanados lietuvis. Abu dva
siškiai žinojo Lietuvos kančias. 
Vikaras Blumers dar pareiškė, 
kad jo tėvai dalyvavo šv. Kazi
miero iškilmėje Romoje, kurios 
jiems paliko labai didelį įspūdį. 
Parapija labai didelė —- turi be
veik 7,000 tikinčiųjų. Veikia or
ganizacijos) biblioteka, jauni
mui rengiamos stovykos ir t.t. Va
saros metu parapijos komitetas 
ruošia mugę-bazarą, ir gautą pel
ną skiria šventovės remonto dar
bams, jaunimo vasaros stovyklai 
ir t.t. Algas dvasiškiai gauna iš 
vyskupijų, tad jokių rinkliavų 
vokeliais nėra. Renkant aukas 
Mišių metu, dažniausiai į krep
šelį įdedami pfenigiai ar 1-2 mar
kės. Mat Vokietijoje darbovie
tės automatiškai atskaito įnašus 
nuo kiekvieno dirbančio ir pri
klausančio katalikų ar evangeli
kų Bendrijoms, pagrindu imda- 
mos atskaitytą pajamų mokestį. 
Jeigu jis yra pvz. 400 markių, tai 
tikinčiųjų Bendrijoms darbovie
tė nuo algos atskaito 32 arba 36 
markes (8-9%, priklauso nuo gy
venamos srities, vaikų skaičiaus). 
1986 m. V. Vokietija numato su
mažinti pajamų mokestį, tad ap
skaičiuojama, kad katalikų ir 
evangelikų Bendrijos pajamos 
sumažės apie 200 milj. markių.

Norėdamas abu dvasiškius 
dar plačiau supažindinti Lietu
vos reikalais, pradėjau siuntinė
ti vokišką ELTĄ. Tuoj pat gavau 
padėkos laišką, kuriame klebo
nas rašo, kad persekiojama re
ligija neranda didelio dėmesio 
vokiškoje spaudoje, tačiau jis 
kiekvieną penktadienį 15 v. mel
sis už persekiojamuosius.

Prie šventovės yra dvi didelės 
skelbimų lentos. Kadangi gegu

žės 12 d. visoj Vokietijoj bus 
maldos diena už Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, tad gavęs du skelbimus 
nunešiau juos klebonui, prašy
damas pakabinti. Mielai sutiko, 
tačiau prieš pat Kristaus gimimo 
šventę būta įvairių kalėdinių 
pranešimų, tad vietos beveik ne
buvo; prižadėjo prisegti juos po 
stiklu jau po Naujų metų. Ir tik
rai jau pirmą 1985 m. savaitę skel
bimai apie Baltijos kraštų tikin
čiųjų kančias buvo skaitomi išei
nančių iš šventovės.

Skelbime, gautame iš V. Pet
kaus komiteto, yra didelis įrašas 
“Litauen — verfolgt fuer Christus” 
(buvo skirtas šv. Kazimiero iškil
mei Kiolno katedroje), kun. A. Sva
rinsko, kun. S. Tamkevičiaus, J. 
Bieliauskienės, Aušros Vartų, Šv. 
Onos, Šv. Petro ir Povilo nuotrau
kos.

Antras skelbimas, gautas iš 
“Christian Solidarity Internatio
nal” Ciuriche, praneša apie ken
čiančias Baltijos tautas. Be Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žemė
lapio ir įrašo “Vergessene Natio- 
nen Europas” (Užmirštos Europos 
tautos) rašoma, kad šiandieną 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
išbrauktos iš Europos žemėlapio 
(Maskvos-Berlyno 1939 m. sutar
tis), tų valstybių tikintieji per
sekiojami. Per 500,000 baltiečių 
ištremti iš savų tėvynių.

Įdėtos nuotraukos kun. S. Tam
kevičiaus, kun. A. Svarinsko, J. 
Bieliauskienės, pažymėtas V. Ka
raliūnas.

Šventovė yra judrioje preky
binėje pėsčiųjų zonoje, priešais 
miesto rotušę. Tad be katalikų, 
šie skelbimai patraukia dėmesį 
ir kitų.

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, studen
tams, mokslus baigusiems, jau
niems profesionalams, naujaku
riams, vienišiems tautiečiams. Me
tinė prenumerata naujam skaityto
jui - $15.00, JAV-se - $15.00 ameri
kietiškų. Reguliari prenumerata - 
$20.00, JAV-se - $20.00 amerikie
tiškų.

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

A.E.LePAGE, T„,
...IIIIIIII... Illllll Da*va r. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

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.

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

A.P GOMES
Real Estate& Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont, L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- į 

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect'

~>i
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
OPERA “DUX MAGNUS”

Dr. J. Songailos “Pokongresinės 
atodairos” buvo širdį džiuginan
tis išgyvenimas, liečiantis “Dux 
Magnus" tarp visų neigiamo reiš
kinių lietuvio, operos klausytojo, 
sieloje.

Vos grįžus iš Toronto, tuoj pra
dėjo rodytis spaudoje kompoz. 
D. Lapinskų peikiančių straips
nių. Atrodo, kai kurie “muzikos 
žinovai” į operų vyko pasiruošę 
tik neigiamybių jieškoti. Manding, 
toks elgesys ne tik negražus, bet 
ir nedoras.

Dr. Sungaila nušvietė skaityto
jams aplinkybes, kuriomis kom
pozitorius išvedė “Dux Magnus" 
scenon. Taip, apsikrovė jis nepa
keliama našta (reikėjo bent reži
sierių susirasti)! Tačiau, įsivaiz
duokime, jei visi pajėgūs muzikoj 
lietuviai būtų jam talkinę, koks 
tai būtų buvęs grandiozinis ir pa
sigėrėtinas spektaklis! Manau J. 
Govėdas nesigaili įdėtų pastan
gų. Pagarba jam!

Nežiūrint operos ilgumo ir kai 
. kurių trūkumų, salėje jautėsi di
delis dėmesys ir susikaupimas. 
Klausytojai jautė, kad tai yra kaž
kas naujo ir nepaprasto įprasti
nėje lietuvių muzikoje. Pabrėž
tinas ir faktas, kad šių operų iš
klausė pora pavergtos Lietuvos 
inteligentų ir buvo maloniai nu
stebinti naujovišku muzikos skam
besiu. To nesitikėjo iš tremtyje 
gyvenančių lietuvių — įspūdis bu
vo labai teigiamas. Taipogi, kaip 
sesuo Bernarda pareiškė, lietu
viškoji publika nėra paruošta šių 
dienų muzikai nei psichologiš
kai, nei dvasiškai. Ar nebūtų lai- 
kas tai publikai pratintis eiti su 
gyvenimu? Juk kadaise piktino- 
mės, kad Chruščiovo įsakymu bul
dozeriais užarė modernios dai
lės parodų Maskvoj. Nejaugi lie
tuviai kultūrininkai norėtų ta 
linkme keliauti?

Tikiu, kad dr. Sungailos linkė
jimas išvysti “Dux Magnus” pilna- 

. me grožyje ir didybėje išsipildys. 
Gal švenčiant Lietuvos krikščiony
bės sukaktį? Duok, Dieve, kantry- 

' bės, jėgų ir pasišventino visiems 
dirbantiems! Onė Adomaitienė, 

Canandaigua, N.Y.
KANADOS PAŠTAS

Kanadietiškas jūsų paštas yra 
atsidūręs tokioje padėtyje, kad 
nei rėkt, nei bėgt... Net ir pirmos 
klasės laiškai kartais keliauja 

v po mėnesį laiko. Su ta krašto gė- 
da kovoti tėra vienas būdas — 

■ pašto adresu šaukti, rėkti, jo vir
šininkams daryti spaudimų. Mie
lieji, antros klasės paštas neturi 
dingti ar keliauti mėnesiais. Pa- 

K?; siteisinimai, kad antros klasės 
siuntos turi laukti ir laukti, kol 

• •jas bus galima pasiųti, yra tikras 
« melas tiesai į jūsų veidų!

Su gilia užuojauta - V. Šarka, 
Omaha, Nebraska

IŠ ARGENTINOS
Laikraščių prenumeratos iš Š. 

Amerikos mes negalime sumokėti. 
Doleris mūsų pinigais kainuoja 
320 pezų. Baisu ir pagalvoti. Vis
kas brangsta kas dienų. Abi sker
dyklos nedirba. Veikia tik žiba
linės (naftos valyklos) — dvi tarp 
trijų miestų. La Plata insanada ir

Berisas taip ir gyvena. Pensinin
kai geriau gyvena. Vyrai ima pen
sijas ir už savo žmonas. Deja, vy
rų mažai liko —galima suskaityti.

J. Stočkūnienė

BESIKARTOJANTI POLEMIKA
Ar ne laikas nutraukti polemi

kų apie žydų žudynes II D. karo 
metu? Iš tos polemikos susidaro 
įspūdis, kaip besiklausant sutrū
kusios plokštelės melodijos. Toje 
(dr. St. Sereikos ir Domeikos) po
lemikoje vienas rašo, jog žudy
nėse dalyvavo kai kurie batalio
nų vyrai, šauliai ir policininkai, 
o kitas, — kai kurie šauliai, poli
cininkai ir batalionų vyrai. Kų 
jie savo pirmuose rašiniuose yra 
pasakę, sekančiuose nieko naujo 
neatskleidė. Tiesa, sausio 8 d. “TŽ” 
laidoje Domeika iškėlė naujų da
lykų, esu ir sovietai prisidėję prie 
žydų naikinimo, nes pas juos atbė
gančius žydus siųsdavę atgal pas 
vokiečius. Kaip pavyzdį Domeika 
nurodė kelių žydų, perplaukusių 
Bugo upę pas sovietus, grųžinimo 
atvejį. Šis atvejis nedaug kų pa
sako — tai greičiausiai vietinio 
pareigūno sprendimas. Juk vien 
iš Lietuvos bene keliolika tūks
tančių žydų išbėgo į Sov. Sųjun- 
gų, tačiau neteko girdėti, kad kas 
nors būtų grąžintas. (Čia turiu gal
voje žydus desantininkus, sovie
tų išmestus į vokiečių užimtose 
teritorijose terorų veiksmams). 
Žydai galėjo sovietams priekaiš
tauti, kad jie, gerai žinodami kų 
vokiečiai su žydais daro, laiku jų 
neparagino bėgti nuo atslenkan
čios vokiečių kariuomenės.

Lietuviai kaltinami esu jie pa
rodė per mažai entuziazmo žydus 
gelbstint. Bet tai tik keršto ap
sėsti cinikai gali kaltinti teisių 
netekusius okupuoto krašto žmo
nes už žydų neišgelbėjimų. Ar 
daug kai kieno laikomi gerieji lie
tuviai komunistai (kad tai tokių 
būtų) galėjo ar gali padėti į Sibi
ro gulagus tremiamiems tautie
čiams? Ogi nieko, nors jie ir turė
jo didesnes teises, negu beteisiai 
nekumunistai tautiečiai. O kų be
kalbėti apie tuometinę lietuvių pa
dėtį vokiečių okupacijoje. Ir tai, 
nepaisant griežčiausių perspėji
mų, atsirado žmonių, kurie rizi
kuodami ne tik savo, bet ir šeimos 
gyvybes, ryžosi žydus gelbėti.

Grįžkime prie dr. St. Sereikos, 
Domeikos ir kitų kaltinimų, esu 
šauliai, policininkai ir savisau
gos kariai dalyvavo žudynėse. Bū
tų kitas reikalas, jei tuose jų tei
gimuose būtų autentiškos medžia
gos. Deja, tai tik tušti žodžiai. Kas 
kita, kai girdi pasakojimų žmo
gaus, savo akimis mačiusį “nužmo- 
gėjusių” barbarų veiksmus. Pvz. 
vienas pasakojo, jog Biržų žydų 
žudynėms vykdyti iš Linkuvos su 
vokiečiais buvo atvažiavę ir lie
tuviškai kalbantys egzekutoriai, 
bet jie nebuvę nei policininkai, 
nei šauliai, nei savisaugos bata
lionų kariai. Kyla klausimas, kaip 
Sereika ir Domeika žino, jog egze
kucijose dalyvavo jų vis kartoja
mi policininkai, šauliai ir bata
lionų vyrai? Skaitytojams reikia 
autentiškų žinių, o ne iš tuščio 
pilstymo, jei rašantieji nori, kad 
jų teigimams būtų patikėta.

K. Radvila

Užgavėnių vakare Toronto Lietuvių namuose iš kelių kaukėtų aprangų 
pirmų vietų laimėjo ši pora, vaizdavusi pusę vyro, pusę moters. Tai AIDA 
ir JONAS RICKAI Nuotr. B. Tarvydo

London, Ontario Sault Ste. Marie, Ont.

IS TORONTO^
KLK moterų draugijos Prisi

kėlimo par. skyriaus naujoji 
valdyba, pirmininkaujama J. 
Marcinkėnienės, surengė susi
rinkimą kovo 10 d. Parodų sa
lėje. Dvasios vadas kun. A. Si
manavičius sukalbėjo maldą, 
padėkojo buvusiai D. Čepaitie
nės valdybai ir palinkėjo sėk
mės naujajai. H. Škėmienė pa
deklamavo eilėraštį “Meilė ir 
tiesa”, o Br. Liškauskas paro
dė labai gražių gamtos vaizdų 
skaidrėse, palydint fleita J. 
Galaway. Dalyvių buvo artipil
nė salė. Po programos visos 
vaišinosi valdybos narių pa
ruoštais skanėstais.

A. a. Juozas Januška, 84 m. 
amžiaus, mirė kovo 13 d. Pa
laidotas kovo 16 d. iš Lietuvos 
kankinių šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. Gedulines 
Mišias atnašavo ir laidotuvių 
apeigas atliko kun. K. Kakne
vičius, giedojo ir vargonavo 
sol. L. Marcinkutė. Velionis 
Lietuvoje buvo automechani- 
kas, įsteigęs net šios srities 
draugiją. Tuo amatu jis ver
tėsi ir Kanadoje. Pastaraisiais 
metais, palaidojęs žmoną, gy
veno vienišas. Buvo rastas ne
gyvas savo bute. Laidotuvėse 
dalyvavo velionies giminės iš 
Winnipego, Windsoro, Toronto.

A. a. Kazimiera Ivanauskie
nė, 88 m. amžiaus, mirė kovo 
14 d. Palaidota Šv. Jono lietu
vių kapinėse kovo 18 d. iš Lie
tuvos kankinių šventovės. Ge
dulines Mišias atnašavo kun. 
K. Kaknevičius ir kun. L. Ja
nuška, OFM. Giedojo ir vargo
navo sol. L. Marcinkutė.

Mykolas ir Vincas Januškos 
iš Winnipego, atvykę į savo 
brolio Juozo laidotuves, aplan
kė ir “Tėviškės žiburius”, ku
riuos jie nuo seno skaito ir re
mia. Savo auka jiedu prisidėjo 
prie laikraščio leidybos.

Pranešame
reikšmingiausią visų 

metų galimybę!
Jei planuojate pirkti namą šiais metais, tai naujieji “Vice

roy" namai puikuoliai bus jūsų svajonių išsipildymas.
Visos eilės svarbių ir toli einančių naujovių dėka “Viceroy” 

sukūrė namą - tokį modernų ir taip toli pažengusį, kad dabartinė
je namų statyboje jis yra tikra naujovė.

Prieš darydami sprendimą dėl naujo namo pirkimo turėtumė
te pamatyti šiuos naujus puikius namus (superhomes). Jie teiks 
jums laimės jausmą ir pasididžiavimą nuosavybe, kurios nerasite 
niekur kitur!

Atvykite šiandieną ir pamatykite reikšmingiausią šių metų ga
limybę!

Pardavėja - Kristina lmbrasaitė-Shaw
R. R. 3, Bancroft, Ont. KOL 1C0
Telefonas: (613) 339-2388

Mažiausiai energijos reikalingi 
namai visoje Amerikoje

KLB LONDONO APYLINKĖS KELETĄ METŲ veikusi šešta-

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

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

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1 068

susirinkimas — kovo 31, sekma
dienį, tuojau po 11 v. pamaldų, 
parapijos salėje. Dabartinė apy
linkės valdyba yra atsistatydinu
si. Šiame susirinkime dalyvaus ir 
adv. Algis Pacevičius, KLB kraš
to valdybos pirmininkas. Koresp.

Welland, Ontario
TAUTIEČIŲ AUKOS Vasario 

16 proga KLB krašto valdybai ir 
Tautos fondui. $60: Br. Luoma
nas; $40: A. Pivoriūnas; $30: J. 
Paužuolis; $25: J. Kutka, M. M. 
klubas “Lituanika”; $20: kun. K. 
Butkus, OFM, V. Karalius, J. Rad
vila, Br. Simonaitis, R. Slavickas, 
A. Stankevičius, J. O. Staškevičius, 
P. Šidlauskas; $15: P. E. Bersė- 
nai, O Kuzavienė; $12: Br. Jacke
vičius; $10: J. Bieliūnas, A. Bie- 
liūnienė, A. Čepukas, M. Izokaitie- 
nė, J. Rankauskas, A. Smolskis, K. 
Stankevičius, M. Šalčiūnas, J. Ta- 
mulėnienė, A. Zinaitis; $5: K. Blu- 
žienė, A. Ramanauskas; $3: VI. 
Ivanauskas.

Čia įrašytos suvestinės aukoto
jų sumos Tautos fondui, KLB kraš
to valdybai ir aukojusių tik vie
nai kuriai iš minėtų organizaci
jų. Iš viso suaukota $495: Tautos 
fondui $363. krašto valdybai $132.

Vasario 16 gimnazijai paaukojo 
$25: M. M. klubas “Lituanika”, 
$10: Br. I. Luomanai; $100 paskir
ta iš KLB Wellando apylinkės iždo. 
Vasario 25 d. aukos pasiųstos 
gimnazijos vadovybei Vokietijo
je. Nuoširdi padėka aukojusiems.

Apylinkės valdyba

dieninė mokykla šiemet nebevei
kia. Buvęs mokyklos vedėjas J. 
Skardis Ontario švietimo minis
terijai ir KLB švietimo komisi
jai pranešė, kad mokykla nusto
jusi veikti dėl mokinių stokos, 
tačiau iš tikrųjų buvo ir kita prie
žastis — vietinės apylinkės valdy
bos nesidomėjimas mokykla, jos 
nerėmimas. Iki šiol mokykla gy
vavo tiktai Kanados lietuvių fon
do ir Ontario provincijos švieti
mo ministerijos paramos dėka.

KLEMENTINA SLYŽIENĖ su 
dukra Audre išvyko į Europą. Pir
miausia lankysis Hamburge, V. 
Vokietijoje, kur gyvena jos moti
na. Numato grįžti Velykoms.

Korespondentas

Šypsenos
Pinigai ir kunigai 

(kalambūras)
Čia sako: “Laikas-pinigai”. .. 
Nevengia jų nė kunigai.
Sunku gyvent be kunigų, 
O dar sunkiau - be pinigų.
Pavedam sielą kunigams, 
O kūną - pinigams.
Sudėję viltį kuniguos, 
Paskęstam bankų piniguos, 
O pagal gaunamą procentą 
Kunigui duodam centą.

(Bernardas Brazdžionis)

• Jeigu kas sakys, kad jūs esa
te tobulas idiotas, netikėkite. 
Nieko nėra tobulo.

A.a. Kazimieros Ivanauskie-
nės atminimui Pranas ir Zita 
Sakalai “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $10.

Ontario meno taryba, posė
džiavusi š. m. vasario 25 d., pa
skirstė $2,300,385 kaipo para
mą organizacijom, instituci
jom ir paskiriem asmenim. Iš 
ilgo sąrašo matyti, kad para
mą gavo 458 asmenys ir 191 me
no draugija. Tarp įvairių tauty
bių pavardžių ir organizacijų 
nėra nė vienos lietuviškos pa
vardės ar pavadinimo. Adre
sas suinteresuotiems: Ontario 
Arts Council, Suite 500, 151 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M5S 
1T6. Tel. (416)961-1660.

“Du gaideliai” — nauja plokš
telė vaikams. “Du gaidelius” 
sukūrė kanadiečiai — Vaido
tas Vaičiūnas, Irena Čerškie- 
nė iš Hamiltono, Rūta Valai
tienė iš Oakvillės; Andrius 
Čerškus iš Hamiltono ir Pau
lius Vytas iš Toronto paruošė 
muzikinę palydą. Rinkinyje 
yra jau gerai žinomi kūriniai 
ir naujai aranžuoti, įdomiai 
atliekami. Visos dainelės ir 
žaidimai akompanuojami įvai
rių garsų palyda. Prie daine
lių pritaikyti judesiai, žaidi
mai ir tekstai išspausdinti kny
gelėje, kuri gaunama kartu su 
plokštele. Dainininkai patys 
augina j'aunas šeimas.

Pavyzdinė plokštelės juoste-

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

Viešėdami Čikago/e, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

CHICAGO, ILL. 60629
Telefonas 471-1424

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAI! YTEISPUDIEHE1

BOSLEY
W. H. BOSLEY & CO. LTD. REALTOR

188 Eglinton Ave. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416)486-5777 445-9469

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 248-9458

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

LaJbMtii A ..A 1 |N niE
MASKELL INSURANCE W0BLD
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 •

5 ekskursijos
Į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus
1. Gegužės

Gegužės
2. Birželio

Birželio
Liepos

3. Liepos
Liepos

4. Rugpjūčio
5. Rugsėjo

Rugsėjo
6. Spalio

16-24 
16-29 
20-29 
20-

3 
16 - 24 
16-29 
21 - 29 

4 - 13 
4 - 19 
3-11

$1481.25
$1681.25
$1712.25

$1912.25
$1712.25
$1912.25
$1739.25
$1612.25
$1912.25
$1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.
Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu 
aš pats. Norintiems nu
pirksiu automobilius ar
ba ir kitus reikmenis už 
dolerius.

Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

BAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

lė buvo pirmą kartą grojama 
jaunų šeimų stovykloje Wasa- 
goje, Kanadoje, 1984 m. vasa
rą. Vaikai ją labai pamėgo ir 
nenustodavo šokti ir dainuoti. 
Taigi dalykas jau išbandytas 
ir yra gavęs pritarimą mūsų 
didžiausių “kritikų” — vaikų!

Plokštelė tinka kaip vely
kinė dovana vaikams, naudin
ga vaikų darželiams, lituanis
tinių mokyklų pradiniams sky
riams bei kaip dovana įvai
riom progom. Plokštelės kaina 
(kartu su knygele — $11.00) 
plius pašto išlaidos.

Užsakymus siųsti jau dabar, 
kad Velykų senelė suspėtų ją 
padovanoti vaikučiams šių Ve
lykų proga! “Du gaideliai”, c/o 
A. Juozapavičius, 68 Prince
ton Road, Toronto, Ont., Cana
da M8X 2E4. Telefonas vaka
rais: (416) 239-0995.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

DRESHER^™“ 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 -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business”biuro

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS ‘ 
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6



c SPAUDOS BALIUS -
TORONTO AS MONTREAL

Anapilio žinios
— Pamokos besiruošiantiems 

Sutvirtinimo sakramentui — sek
madieniais klebonijoje po 11 v.r. 
Mišių iki balandžio 14 d.

— Gavėnios rekolekcijos Lietu
vos kankinių šventovėje: kovo 
21, ketvirtadienį, 7 v.v.; kovo 23, 
šeštadienį, 5.30 v.v.; kovo 24, sek
madienį, 10 ir 11 v.r. Vedėjas — 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ, iš Či
kagos. Išpažinčių klausoma prieš 
pamokslus ir po jų. Jaunimo reko
lekcijos — kovo 23, šeštadienį,
2.30 v.p.p., šventovėje.

— Religinei Lietuvos šalpai 
paaukojo: $1000 Anapilio moterų 
būrelis; $100 — P. V. Dalindos; 
$50 — KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyrius, V. V. Baliūnai. 
Sekmadienio rinkliavoje papildo
mai surinkta $165. Iki šiol para
pijoje šiais metais religinei Lie
tuvos šalpai surinkta $7,837.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
paaukojo: $30 — P. Jukna; $25 — P.
O. Dabkai (a.a. Br. Norkaus atmi
nimui).

— Paaukojo parapijai: $100 — 
KLB Oakvillės apylinkė; $80 —
P. A. Dranginiai; $50 — V. G. But- 
kiai; $40 — V. Paškus; $30 — S. M. 
Putrimai.

— Kovo 15-17 d.d. klebonas kun. 
J. Staškus vedė Gavėnios reko
lekcijas Sudburio ir Sault Ste. 
Marie lietuviams. Kovo 22-24 d.d. 
rekolekcijas Šv. Antano parapijos 
lietuviams Detroite ves kun. K. 
Kaknevičius.

— Mišios kovo 24, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Veroniką Sim- 
kevičienę ir šeimos mirusius, 11 
v.r. — už a.a. Konstanciją Kamins
kienę ir Jurgį Demikį.

Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 17 d. pamaldų metu pri

siminėme Romą Juočią, tragiškai 
mirusį prieš 10 metų, dalyvau
jant jo tėvams, broliams ir kitiems 
giminėms.

— Pamaldos kovo 24 d. — 9.45 v. 
r., anglų kalba. Laikys kun. J. Ca- 
litis.

— Pamaldos kovo 31, Verbų 
sekmadienį, 9.45 v.r. Laikys kun. 
P. Dilys. Prisiminsime vicesenjo- 
rą kun. Juozą Urdzę, kuris mirė 
sausio 31 d. V. Vokietijoje. Giedos 
parapijos choras.

— Parapijos moterų draugija 
ruošia kovo 30 d., 7 v.v., šventyk
loje tradicinį Gavėnios apmąsty
mo vakarą. Kalbės Halina Dilienė, 
lietuvių evangelikų reformatų 
parapijos Čikagoje pirmininkė. 
Giedos parapijos choras.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— LN ir “Labdaros” narių me

tiniame susirinkime dalyvavo 
252 nariai. Pirmininkavo adv. A. 
Pacevičius. Išklausius valdybos 
pranešimų ir patvirtinus apyskai
tas, buvo balsuojamas įstatų pa
keitimas, kurio projektą buvo pa
teikusi valdyba. Dauguma narių 
betgi balsavo prieš įstatų pakei
timą. Valdybos rinkimuose balsų 
daugumą gavo E. Pamataitis, V. 
Kulnys, Z. Bersėnaitė ir A. Jan- 
kaitienė. Kandidatais liko — B. 
Bedarfienė ir L. Girinis-Norvai- 
ša. Į revizijos komisiją buvo per
rinktas M. Abromaitis, kandida
tu liko H. Chvedukas.

— 1985-86 m. LN valdybą sudaro: 
V. Dauginis, T. Stanulis, J. Sli- 
vinskas, V. Kulnys, O. Delkus, J. 
Jackus, E. Birgiolas, A. Jankai- 
tienė, J. Šimkus, E. Pamataitis, 
Z. Bersėnaitė. Revizijos komisiją
— A. Jucys, V. Vaitkus ir M. Abro
maitis.

— Švietimo fondo “Labdara" 
stipendijos buvo paskelbtos susi
rinkime. Jas gavo: R. Trumpickas
— $1000, B. Abromaitytė — $750, A. 
Saplys — $500, Z. Prakapaitė — 
$300 ir D. Bričkutė — $200.

— LN vyrų būrelis kovo 16 d. su
ruošė metinį savo narių pobūvį, į 
kurį buvo pasikvietę būrį svečių 
ir bendradarbių. Meninę progra
mą atliko LN dainos vienetas.

— Praėjusią savaitę buvo ap
lankyti ligoniai: R. Draudvila, K. 
Poškienė, A. Urbaitis, J. Alekna
vičius, V. Makūza, L. Valukas, J. 
Vaitkus, P. Eidukaitis, K. Kaške- 
lis. Lankė — A. Borkertas, A. Brič- 
kus, J. Dambaras, A. Kairys, B. 
Trukanavičius ir A. Vaičiūnas.

— LN Atvelykio pietūs — balan
džio 14 d. ruošiami pagal nusisto
vėjusią tradiciją. Bilietai plati
nami nuo kovo 24 d.

APARTAMENTINIAI BUTAI 
“GOLDEN APPLE INN”, naujai 
pastatyti, jau nuomojami. Pigūs 
vieno miegamojo butai. Tinka ypač 
pensininkams. Arti parduotuvių, 
geras susisiekimas autobusais, 
tik 1,5 valandos nuo Toronto į šiau
rę. Mažas miestelis, tylus, ramus 
gyvenimas, tyras oras. Galima nau
dotis pirtimis ir baseinu viduje. 
Informacijų teirautis (705) 428- 
2105 arba rašyti: P. O. Box 596, Stay- 
ner, Ont. L0M ISO.

Prisikėlimo parapijos žinios
— “Share Life” pirmoji rink

liava bus kovo 24 d. per visas Mi
šias.

— Aukos religinei Lietuvos šal
pai renkamos per visą kovo mėne
sį. Iki šiol parapija jau surinko 
$9,114.

— Metinės parapijos rekolekci
jos prasidės kovo 25 d. 9.30 v.r. 
ir 7.30 v.v. su Mišiomis ir pamoks
lu. Rekolekcijas ves kun. dr. V. 
Cukuras.

— Metinis parapijos susirinki
mas — kovo 31 d. Parodų salėje 
po 11.30 v. Mišių. Bus renkama 
15 asmenų į parapijos tarybą. Su
daryta nominacijų komisija: R. 
Grigonienė, V. Matulaitis, A. Ul
ba.

— Parapijai aukojo: A. R. Ryge- 
liai $200; $100 — P. Baranauskas, 
J. Hirsch, Kaz. Ivanauskas; $50
— E. R. Girdauskai, R. H. Sima
navičiai, A. Bliūdžius, P. Gaide
lis, T. A. Žiliai; pranciškonų klie
rikų fondui — P. Ūkelienė $300, 
J. M. Gudeliai $40; religinei Lie
tuvos šalpai $50 — Gyvojo rožinio 
dr-ja, Jr. Šergalis, A. S. Šergaliai, 
T. A. Žiliai, B. Mockevičius, E. K. 
Šlekiai, S. A. Viskontai, O. Kali- 
nauskienėvJ. Rimšaitė, K. Daunys, 
A. Juozapavičius, D. K. Manglicai, 
J. B. Vaidotai, L. Razgaitis, O. Juo- 
dišienė, J. A. Puteriai, J. M. 
Astrauskai, B. Navalinskas.

— Mišios kovo 24, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Dobiu šeimos miru
sius, 9.30 v.r. už a.a. Joną Praka- 
pą, 10.15 v.r. — už Tomą Prakapą,
11.30 v.r. — už parapiją, 7 v.v. už 
a.a. Juozą Siminkevičių.

Popietę religinei Lietuvos 
šalpai rengia KLK moterų dr- 
jos Lietuvos kankinių par. sky
rius ir parapijos socialinė sek
cija š. m. kovo 24, sekmadienį,
12.30 v.p.p., Anapilio salėje. 
Pietus paruoš J. Bubulienė, 
meninę programą atliks LN 
moterų būrelio dainos viene
tas. Atitinkamą kalbą pasakys 
rekolekcijų vedėjas kun. A. 
Tamošaitis, SJ, iš Čikagos. Pa
kvietimai gaunami sekmadie
niais Anapilyje po Mišių, šio
kiadieniais — pas A. Pajaujie
nę 277-1270, vakarais — pas G. 
Trinkienę 762-9517, p. Pakš
tienę 277-3270. Kainos: suau
gusiems $10, vaikams iki 6 me
tų nemokamai, nuo 6 iki 15 m.
— $5.

Rasa Vaidilaitė kovo 24, sek
madienį, Prisikėlimo parodų 
salėje rengia iliustracijos ir 
grafikos meno parodą, kuri 
bus atidaryta nuo 10 v.r. iki 
5 v.p.p. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Čikagiečių solistų D. Stan- 
kaitytės ir A. Grigo koncertas 
rengiamas kovo 31, sekmadie
nį, 4 v.p.p.. Anapilio salėje. 
Pirmoje dalyje jiedu atliks lie
tuvių kompozitorių dainas, 
operų arijas ir duetus, antro
je dalyje — tarptautinių ope
rų ištraukas. Koncertą rengia 
Lietuvos kankinių parapijos 
tarybos kultūrinė sekcija, ku
riai pirmininkauja sol. S. Žie- 
melytė.

Velykinį jaunimo pobūvį — 
“Margutį” balandžio 7, sekma
dienį, 6.30 v.v.. Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje ren
gia Prisikėlimo par. jaunimo 
sekcija ir kviečia visą jauni
mą dalyvauti.

Tradicinis “Tėviškės žibu
rių" spaudos balius rengiamas 
balandžio 13, Atvelykio šešta
dienį, Anapilio salėje. Bilie
tai jau gaunami “TŽ” adminis
tracijoje (tel. 275-4672). Kai
na — $6.00. Stalai 10 asmenų 
rezervuojami iš anksto. Turin
tieji įėjimo bilietus galės da
lyvauti mažojoje loterijoje. 
Įsigiję specialius bilietus ga
lės dalyvauti didžiojoje lote
rijoje ir laimėti stambias do
vanas: $500 pinigais, žymių dai
lininkų paveikslus, skulptūras, 
meniškus drožinius, muzikines 
plokšteles, audinius, gintarą, 
lietuvišką lėlę ir t.t. Išalku- 
siems maistą paruoš žymioji 
kulinarė J. Bubulienė, ištroš- 
kusiems gėrimų parūpins spe
cialus bufetas. Šokiams gros 
lietuvių mėgstamas orkestras. 
Ruošiama speciali meninė 
programa, apie kurią bus pa
rašyta sekančiame “TŽ” nume
ryje.

Bilietai į “Tėviškės žiburių” 
spaudos balių taip pat gaunami 
sekmadieniais (nuo kovo 24 d.) 
parapijų salėse: Anapilyje — 
po 10 ir 11 v.r. Mišių, Prisikė
limo parapijoje — po 10.15 v.r. 
Mišių.

ROMAS VIEŠI l.AS

Telesforas Valius
FOREWORD BY PAI l DL VAI

Operos solistų DANOS STANKAITYTĖS ir 
ALGIO GRIGO

Solistams akompanuoja muz. Alvydas Vasaitis

Rengia ir visus dalyvauti kviečia
LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS TARYBOS

KULTŪRINĖ SEKCIJA

Rinkimai Toronte
Rinkimai į KLB Toronto apy

linkės tarybą įvyks š. m. balan
džio 21 d. Sudaryta rinkiminė 
komisija iš šių asmenų: Biru
tė Abromaitienė, tel. 532-4793, 
Stefa Ciplijauskienė 247-0578, 
Juozas Karasiejus 279-9079, 
adv. Petras Šimonėlis 848- 
0234, Vytautas Taseckas 279- 
0363.

Kandidatais į tarybą gali bū
ti kiekvienas lietuvis-vė, su
laukę 18 metų amžiaus ir sumo
kėję solidarumo įnašą.

Sutinkantieji kandidatuoti 
prašomi kreiptis iki kovo 24 d. 
į bet kurį komisijos narį arba 
į apylinkės valdybos narius. 
Siūlant kandidatus, turi būti 
gautas raštiškas jų sutikimas.

Kviečiame visus parodyti ati
tinkamą dėmesį šiems rinki
mams ir atiduoti savo duoklę 
lietuvių bendruomenei.

Rinkiminė komisija
Vyrų choras “Aras” atliko 

religinio koncerto programą 
Hamiltono Aušros Vartų šven
tovėje kovo 3 — Tikinčiosios 
Lietuvos dieną. Susirgusį cho
ro dirigentą V. Verikaitį pa
vadavo muz. J. Govėdas ir sol. 
L. Marcinkutė. Sol. V. Verikai- 
tis po operacijos Queensway 
ligoninėje sveiksta savo na
muose. “Aras” ir toliau ren
giasi busimiem koncertam bei 
išvykai Britanijon liepos 25 
d. Tuo tarpu repeticijom va
dovauja J. Govėdas. Norintieji 
prisijungti prie “Aro” išvykos 
Britanijon prašomi kreiptis į 
V. Zadurskį tel. 275-5191 ar
ba į T. Stanulį 231-4937.

Užsieniečiai, atvykę Kana- 
don ir susituokę su Kanados 
piliečiu ar piliete bei nuola
tiniu gyventoju ar gyventoja, 
gali tvarkyti savo imigracijos 
dokumentus būdami Kanado
je. Seniau tokiais atvejais rei
kėdavo užsieniečiui ar užsie
nietei išvykti iš Kanados ir 
tik tada tvarkyti savo imigra
cijos dokumentus. Tokį pakei
timą padarė imigracijos minis- 
terė Flora MacDonald.

Metinis Prisikėlimo para
pijos vakaras su menine pro
grama ir vakariene įvyko kovo 
17 d. didžiojoje salėje, daly
vaujant daugeliui svečių ir pa
rapijiečių. Tarybos pirm. V. 
Taseckas įžanginėje kalboje 
pasidžiaugė atliktais darbais, 
bet su liūdesiu prisiminė per 
vienerius metus 45 mirusius 
parapijiečius. Parapijos cho
ras, diriguojamas muz. L. Mar
cinkutės ir akompanuojamas

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas C*
įvyks š. m. kovo 24, sekmadienį, 

3 v. p. p., Toronto Lietuvių namuose.

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

Įa VALDYBA j

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 24 dieną 
į valdomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
Kazimieras Batūra 
Antanas Bumbulis 
Stasys Grigaliūnas

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

VALDYBA

P. Vyto, sugiedojo tris kazimie- 
rines giesmes, sukurtas J. Pet- 
kaičio ir Viltenio. Dr. J. Sun- 
gaila, buvęs Religinio pasau
lio lietuvių kat. kongreso pir
mininkas, padarė kazimieri- 
nių metų renginių bei darbų 
apžvalgą, išreikšdamas padė
ką visiems talkininkams ir rė
mėjams. Po vakarienės D. Vis- 
kontienė iniciatorių būrelio 
vardu įteikė dovaną parapijai 
— dail. Alfonso Dargio trip
tiką. Solistai J. Sriubiškienė 
ir A. Simanavičius, akompa

MONOGRAFIJOS
SUTIKTUVĖS
kovo 30, šeštadienį, 
6.30 valandą vakaro, 
didžiojoje Prisikėlimo 
parapijos salėje

1. Monografijos autoriaus dail. prof. 
Romo Viesulo žodis

2. Koncertinė programa — pianistė 
Aldona Kepa laite iš Niujorko

3. Atidarymas dail. Telesforo Valiaus 
darbų parodos

Visus dalyvauti kviečia rengėjai-

Aldona Va lie n ė ir 
monografijos komitetas.

Įėjimas nemokamas

kovo 31, 
sekma
dienį, 
4 v.p.p., 
Anapilio 
salėje 
(ėjimas — 
$6.00

nuojami L. Marcinkutės, padai
navo solinių ir duetinių kū
rinių, o dar kartą pasirodęs 
par. choras (apie 50 asmenų) 
atliko trejetą lietuvių kompo
zitorių dainų. Baigiamąjį pa
dėkos žodį tarė klebonas A. 
Simanavičius, OFM. Vakaras 
baigtas giesme “O šventasis 
karalaiti”. Ant kiekvieno sta
lo drauge su vakaro programa 
buvo išdėlioti šv. Kazimiero 
paveikslėliai, pagaminti pa
gal iš Lietuvos gautą dailų 
piešinį.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šv. 
Kazimiero šventės Mišios šven
tovėje prasidėjo vėliavų įneši
mu. Koncelebracinės Mišios bu
vo iškilmingos, keturių kunigų 
aukojamos: St. Šileikos, St. Kul- 
bio, M. Paquette, Izidoriaus Sa
dausko. Pamokslą pasakė klebo
nas kun. St. Šileika, o vyskupo 
sveikinimą perdavė jo atstovas 
kun. M. Paquette. Aukas Mišioms 
atnešė trys Kazimieras ir du Ka
zimierai. Choras giedojo šv. Ka
zimiero giesmes. Pamaldos baig
tos Tautos himnu. Mišiose daly
vavo daug žmonių. Altorius buvo 
ypač gražiai gyvų gėlių žiedais 
išpuoštas.

Svetainėje įvyko Kazimierų

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

Res-: 256’5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

TAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
» KREDITO UNIJA

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

L
MOKA UŽ:

Certifikatus: min. $1,000.00
1 metų ...................... 10.25%

Terminuotus indėlius:
1 metų ........................10 %
180-364 d................ 9.50%
120-179 d................ 9.25%
30-119 d................ 8.75%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ar daugiau

Taupomosios sąskaitos: 
specialios.......... 6.75%
su draudimu.............. 6.50%
kasdieninis % ........... 6.50%

Čekių sąsk.......................... 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 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 tel. 534-3882 Toronte.

NORIU SUSIPAŽINTI vedybų 
tikslu su lietuviu 65 metų amžiaus 
ar vyresniu. Rašyti “Tėviškės žibu
rių” adresu, ant voko aiškiai pažy
mint “Našlei”.

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.

JIEŠKOMA LIETUVIŠKAI KAL
BANTI MERGAITĖ, 18-20 metų 
amžiaus, prižiūrėti ir lietuviškai 
mokyti du vaikus, 1 ir 3 metų am
žiaus. mišrioje (lietuviškoje-angliš- 
koje) .šeimoje. Mes gyvename isto
riniame Kvebeko senamiestyje, ar
ti visų įdomybių. Bus parūpintas 
valgis ir atskiras butas su atlygi
nimu. Darbas mažiausiai metams, 
pradedant šią vasarą. Rašykite: Dr. 
Audrius Plioplys, 23 Rue St. Fla- 
vien, Quebec, Quebec, GIR 4K1 arba 
skambinkite 418-692-1527.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

pietūs, dalyvaujant per 200 da
lyvių Kazimierams buvo sugie
dota “Ilgiausių metų” ir priseg
tos gėlės. Gerus pietus paruošė 
Ona Cousineau su padėjėjom. Lo
teriją sėkmingai tvarkė sesutės 
Mildred ir Elena. Pietų metu pa
rapijai aukojo po $100 — Kazimie
ra Žižiūnienė ir Charles-Kazimie- 
ras Ambrasas.

Su pasisekimu praėjo ši tradi
cinė parapijos šventė, vadovau
jant klebonui, komiteto pirmi
ninkui Zenonui Valinskui ir na- 
riams-ėms. Elena Tanona, klebo
nijos šeimininkė, įsijungė į cho
rą ir paaukojo $150 choro reika
lams. — Kovo 10 d. įvyko Šv. Onos 
dr-jos susirinkimas ir pietūs. Da
lyvavo 80 narių Sk.

DUODA 
PASKOLAS:

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

REIKALINGA PAJĖGESNĖ MO
TERIS, kuri nuo 9 v. vakaro iki 8 v. 
ryto sutiktų miegoti viename kam
baryje ir patarnauti senyvai mote
riai esant reikalui. Iki High Parko 
požeminio pėsčiomis - 7 minutės. 
Teirautis tel. 763-6498 Toronte.

SUN CITY, ARIZONA. Norin
tiems čia įsikurti mielai patarnau
ja D. Zakaras, Mull Realty, P. O. 
Box 1307, Sun City, Az. 85372, USA. 
Jei nuosavybė čia būtų naudojama 
tik žiemos mėnesiais, tai vasaros 
metu yra parūpinama nebrangi 
priežiūra.

MYKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

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. Tel. (416) 533-8008.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles Ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, gė
lės, sutvarkomi gėrimų (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas Gataveckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.


