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Pinigai gausėja, žmonės retėja
Jau matyti ryškus kontrastas tarp pokario išeivių 

gyvenimo prieš 40 metų ir dabar. Anuomet pokarinė iš
eivija buvo gausi ir jauna, pilna energijos, bet neturtin
ga. Didžiausias jos rūpestis buvo gauti darbą ir sukalti 
pinigą. Žmonių niekur netrūko — nei parapijose, nei or
ganizacijose, nei valdybose, nei mokyklose, nei laikraš
čiuose ... Bet anuomet visur trūko lėšų. Pinigas buvo 
brangus dalykas — sunkiai pagaunamas, bet labai leng
vai išleidžiamas. Dabar yra atvirkščiai — lėšų yra visur, 
bet trūksta žmonių. Niekas nėra apskaičiavęs, kiek lėšų 
bei turto yra sukaupę vien Šiaurės Amerikos lietuviai, 
bet iš visko galima spėti, kad jų rankose yra bilijonai do
lerių, įskaitant turimas neikilnojamas nuosavybes. Pvz. 
vien keturi Kanados lietuvių kredito kooperatyvai turi 
110 milijonų dolerių santaupų, neskaitant indėlių kituo
se bankuose ir nekilnojamų nuosavybių. Pridėjus JAV- 
bių lietuvių santaupas ir kitą turtą, tikriausiai susida
rytų milžiniškos sumos. Vien Lietuvių fondas turi sukau
pęs tris milijonus dolerių. O kur vadinamieji susivieni
jimai ir kitos organizacijos, verslo įmonės, privačios nuo
savybės, institucijos ...

NĖRA abejonės, kad lietuviai anaiptol ne varguo
liai. Dėl to, kai iškyla didesni projektai, skeptikų 
įrodinėjimai, jog lietuviai nepajėgs jų įvykdyti, 
mažai ką įtikina. Ir jeigu kuris projektas klumpa, tai ne 

dėl to, kad lietuviai nebūtų pajėgūs finansiškai, bet dėl 
to, kad trūksta motyvacijos. Žmogus, kuris aukoja savo 
lėšas, nori, kad jos eitų tikrai geram tikslui. Bet jeigu jis 
mato, kad projektas yra abejotinos vertės, neaukoja arba 
prisideda tiktai simboline auka. Taigi vykdant kurį nors 
projektą, svarbu įtikinti visuomenę jo reikalingumu. 
Projektas gali būti labai geras, bet jeigu jo sumanytojai 
ir vykdytojai nepajėgia įtikinti visuomenės jo gerumu, 
lėšų telkimas darosi sunkus. Panašiai įvyko su lituanis
tikos katedros steigimu Ilinojaus universitete. Kai spau
doje atsirado abejingų ir net neigiamų balsų, lėšų telki
mas pasunkėjo, nes žymi visuomenės dalis neatidarė 
savo piniginių. Dar ir dabar lėšų telkimas lituanistikos 
katedrai nėra baigtas, nes jų teikėjai susiduria su uni 
tikru abejingumu, kurį sukėlė neigiamieji balsai. O rei
kalinga suma tai katedrai (universiteto skyriui) — 600.000 
dolerių nėra didelė, žvelgiant į bendrą finansinį Š. Ame
rikos lietuvių pajėgumą. Reikia tik gero rakto į tautie
čių pinigines.

LĖŠOS lituanistinei katedrai yra būtinos, tačiau tai 
toli gražu ne viskas. Tai tik priemonė dar svarbes- 

niam dalykui, būtent tinkamų žmonių paruošimui.
Tada, kai lėšos gausėja, o žmonės retėja, reikia visą dė
mesį sutelkti į lituanistų paruošimą, ir tai tokių lituanis
tų, kokių laukia lietuviškosios išeivijos gyvenimas. O jų 
jau pradeda laukti lituanistinės mokyklos, laikraščių 
redakcijos, radijo programos, leidyklos, organizacijos, 
stovyklos, kultūriniai sambūriai. Pirmiausia tinkamai 
paruoštų lituanistų laukia mokyklos. Nors mokinių skai
čius jose mažėja, tačiau didesniuose lietuvių telkiniuo
se jos dar ilgai bus reikalingos. Dabar į tas mokyklas atei
na jauni mokytojai su labai kukliu lituanistiniu pasiruo
šimu. Laikraščiai pradeda stokoti pajėgesnių jaunų 
bendradarbių vien dėl lietuvių kalbos per menko mokė
jimo. Tad atėjo laikas telkti lituanistikos katedrai ne 
tik lėšas, bet ir žmones, ty. studentus. Visi didesni lie
tuvių telkiniai turėtų skirti pakankamas stipendijas jau
nimui, kad galėtų bent metus ar dvejus pastudijuoti aka
deminio lygio lituanistiką ir grįžti į savo gyvenvietes 
praktinei veiklai. Kultūrinės komisijos ar kiti vienetai 
turėtų organizuoti ir stipendijas, ir asmenis. Žinoma, 
tuo atveju reikės stambesnių sumų, bet tai duos prakti
nę naudą visuomenei ir padidins lituanistikos katedros 
svorį. Be jo jinai liks prestižinė institucija, besireiškian
ti vien teorinėje plotmėje.

PetsetLilio įvykiai
į PIRMUOSIUS LAIKRAŠČIŲ PUSLAPIUS VĖL IŠKOPĖ PUS
PENKTŲ metų trukęs karas tarp Irako ir Irano. Praėjusią savai
tę Irako aviacija pradėjo bombarduoti Irano miestus, karo zona 
paskelbė Teherano orauostį. Keleivinių lėktuvų bendrovėms 
buvo įsakyta vengti Teherano. Grasinimas sukėlė masinį užsie
niečių pasitraukimą. Jungtinės Tautos pernai pavasarį buvo 
gavusios abiejų kariaujančių šalių pažadą vengti civilinių tai
kinių. Irakas teisinasi, kad jo aviacija bombardavo tik dvi ne
užbaigtas įrengti atomines elektros jėgaines Irane. Esą tai gali 
patvirtinti į tas vietoves įsileisti Jungtinių Tautų stebėtojai. 
Irako aviacija ėmė grasinti, kad pradės bombarduoti 30 Irano 
miestų, įskaitant ir sostinę Teheraną. Iranas atsilygino keliomis

KANADOS ĮVYKIAI

Vadų pasitarimai Kvebeke
Senajame Kvebeko mieste 

draugiškus pasitarimus turė
jo Kanados ministeris pirm. 
B. Mulronis ir JAV prez. R. 
Reaganas. Ši Kvebeko provin
cijos vietovė nebuvo pasirink
ta atsitiktinai. B. Mulroniui 
rūpėjo atstatyti prarastą ame
rikiečių pasitikėjimą Kvebe
ku, sukeltą separatistinių idė
jų, kurios dabar yra praradu
sios savo populiarumą. Kvebe
ke vėl galima saugiai inves
tuoti užsienio kapitalą. Įtakos 
prez. R. Reagano apsilanky
mui Kvebeko mieste turėjo ir 
II D. karo istoriniai įvykiai: 
jame 1943 ir 1944 m. su anuo
metiniu Kanados ministeriu 
pirm. Mackenzie Kingu susi
tiko JAV prez. F. D. Roosevel- 
tas ir Britanijos premjeras W. 
Churchillis. R. Reaganas Kve
beko miestan atskrido šv. Pat
riko dieną, kurią visame pa
saulyje iškilmingai švenčia 
airiai. Ir R. Reaganas, ir B. 
Mulronis sakosi esą airiškos 
kilmės, nors abu artimesnių 
ryšių su praeitimi neturi. R. 

Reagano priėmimui skirtame 
koncerte jie įsijungė į popu
liarią dainą “Kai šypsosi ai
riškos akys”.

Draugiškuose abiejų vadų 
pasitarimuose buvo patvirtin
ti keli anksčiau paruošti pro
jektai. Kanadiečius jau seniai 
erzina rūgščių lietus, dide
lę žalą darantis ežerams ir 
upėms. Tą lietų atneša didžių
jų gamyklų dūmtraukių su dū
mais išmetami chemikalai. 
Lig šiol bendrų pastangų tiems 
chemikalams pašalinti nebu
vo. JAV kongresas rūgščių 
lietaus nelaiko pirmaeile pro
blema, nes dėl jos daugiausia 
nukenčia Kanados ežerai ir 
upės, o Amerikoje tėra palie
čiama šiaurinė jos dalis Ka
nados pasienyje. Vašingtone 
teisinamasi, kad JAV-se ge
riau yra vykdoma gamtos ap
sauga. Esą Kanada rauda, bet 
daugiausia taršos susilaukia 
iš pietinėje savo dalyje sutelk
tų pramonės įmonių, neturin
čių įrenginių į erdves išme-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Ontario provincijos premjeras FRANK MILLER ir pilietybės bei kultūros ministerė SUSAN FISH spaudos 
atstovų priėmime Toronte rodo leidinį “Lithuanians in Canada”, kur| įteikė ten dalyvavęs ANTANAS RINKŪNAS

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Sovietai bus teisiami Kopenhagoje
A. LEMBERGAS

Užsienio baltiečių pasiren
gimai surengti šią vasarą tai
kos ir laisvės ryžto žygį Skan
dinavijoje sulaukė gana pla
taus atgarsio Vakarų Europos 
spaudoje. Žygio tikslas — at
kreipti pasaulio, visų pirma 
Vakarų Europos, dėmesį į tri
jų Baltijos valstybių negyjan
čių žaizdą. Jau jis randa atgar
sio. Tai rodo, nuotaikos pasau
lyje keičiasi ir bręsta naujos 
sąlygos iškelti viešumon ilgai 
nutylėtą Baltijos valstybių 
klausimą.

Vokiečių dienraštis
V. Vokietijos dienraštis 

“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” vasario 22 d. rašo, kad 
Pasaulio baltiečių santalka 
pasiryžo šią vasarą Danijos 
sostinėje surengti teismą Sov. 
Sąjungai dėl jos prieš 45-rius 
metus įvykdyto Baltijos valsty
bių — Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos prisijungimo ir žmogaus 
teisių nepaisymo.

Baltiečių organizacijos nu
sprendė veikti, nes ligšiolinės 
pastangos iškelti Baltijos vals
tybių laisvės klausimą tarptau
tinėje plotmėje, pavyzdžiui, 
Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisijoje ar Europos par
lamente, nebuvo sėkmingos. 
Vakarų vyriausybės ir toliau 
nesiryžta nieko tuo reikalu 
daryti. Antai 1983 m. gegužės 
mėnesį dešimt Europos šalių 
užsienio reikalų ministeriu, 
neva “realistiškai” vertinda
mi esamą politinę padėtį, at
metė dvi Europos parlamento 
rezoliucijas, reikalavusias iš
kelti Baltijos valstybių klau
simą Jungtinių Tautų dekolo- 
nizavimo komisijoje. Netgi ne
sutiko šio klausimo įrašyti į 
Helsinkio susitarimų peržiū
ros pasitarimo darbotvarkę.

Įtakingas V. Vokietijos laik
raštis pažymi, kad liepos 23- 
25 d.d. Kopenhagoje rengia
mas baltiečių teismas Sov. Są

jungai siekia atkreipti plačio
sios tarptautinės visuomenės 
dėmesį į trijų buvusių neutra
lių valstybių likimą.

Teismo laikas sutampa su 
40-siomis Baltijos valstybių 
antrosios sovietinės okupaci
jos metinėmis. “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” pastebi, 
kad iš viso per abi sovietines 
okupacijas iš Baltijos valsty
bių į Sov. Sąjungą buvo ištrem
ta apie 600.000 lietuvių, estų 
ir latvių. Be to, Kopenhagos 
teismo rengėjai nori pažymė
ti Helsinkio Baigiamojo akto 
pasirašymo dešimtąsias meti
nes. Ta proga Helsinkyje posė
džiaus Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių 35-kią valstybių 
užsienio reikalų ministerial.

Jaunimo žygis
Pasibaigus teismui Kopen

hagoje, apie 400 jaunų baltie
čių ketina aštuonias dienas 
plaukti tarptautiniais Balti
jos jūros vandenimis pro Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, kad at
kreiptų dėmesį į šių kraštų 
okupaciją ir primintų tuos 30.- 
000 pabėgėlių, kurie 1944 m. 
rudenį mažais laiveliais pabė
go į Švediją nuo antrą kartą 
atžygiuojančios sovietinės ka
riuomenės.

Tris dienas prieš Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos šalių užsienio 
reikalų ministeriu susitikimą 
Helsinkyje baltiečių taikos 
laivas aplankys ir Suomijos 
sostinę. Čia ketinama sureng
ti spaudos konferenciją, kad 
būtų pabrėžta, jog neįmano
ma taika Šiaurėje ir visoje Eu
ropoje, kol nebus užtikrintas 
tautinis apsisprendimas ir 
žmogaus teisės Baltijos sri
ties žmonėms.

Baltiečių jaunimo taikos ir 
laisvės ryžto žygis su įvairiais 
politiniais ir kultūriniais ren
giniais Kopenhagoje, Helsin
kyje ir Stockholme mėgins at
sverti maždaug tuo pačiu metu 
Maskvoje rengiamą 12-jį pa

saulinį komunistinio jaunimo 
festivalį.

Kaltinimai Sov. Sąjungai
Frankfurto laikraštis rašo, 

kad Kopenhagos teisme bus iš
klausyti liudininkų, buvusių 
aukštų sovietinių pareigūnų, 
pareiškimai, įvairūs kaltini
mai. Sov. Sąjunga ne tik netei
sėtai okupavo Baltijos valsty
bes, bet trėmimais ir sąmonin
ga gyventojų perkėlimo poli
tika mėgina pakeisti šių kraš
tų gyventojų sudėtį. Sovieti
nės tautybių politikos vykdy
mas gresia tautinei baltiečių 
egzistencijai. Jau dabar ypač 
didelis pavojus gresia Latvi
jai, kur latvių skaičius pagal 
1979 m. visuotinio surašymo 
duomenis, jau nebesiekė 54%. 
Savo sostinėje Rygoje, pagal 
tuos pačius šaltinius, latviai 
sudarė tik 38%, t.y. aiškią ma
žumą.

Rusų ateivių skaičius Bal
tijos šalyse nuolat didėja. Nuo 
praėjusių metų vidurio, pra
dėjus statyti Talino uostą, ten 
atsikėlė apie 20.000 rusų dar
bininkų su šeimomis. Rygos po
žeminio traukinio statyba taip 
pat pritraukė daug naujų ru
sų ateivių. Pramoninimo prie
dangoje ir Lietuvoje vyksta 
plataus masto rusų apgyven
dinimas.

Baltijos tautų rusinimas 
drauge vykdomas ir kultūros 
priemonėmis. Jau vaikų darže
liuose vaikams brukama rusų 
kalba. Aukštosiose mokyklo
se mokslinės disertacijos tu
ri būti rašomos tik rusų kal
ba. Baltijos tautos iki šiol ga
na sėkmingai gynėsi nuo rusi
nimo pasyviu pasipriešinimu.

Kopenhagos teisme taip pat 
bus keliami pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimai, ne pa
skutinėje vietoje sunki Kata
likų Bendrijos būklė Lietu
voje.

Pagaliau Baltijos kraštų mi
litarizavimas irgi kelia daug

(Nukelta į 9-tą psl.) 

į Irako sostinę Bagdadą iššau
tomis raketomis, kai iš jo ką 
tik buvo išvykę Jordano kara
lius Huseinas ir Egipto prez. 
H. Mubarakas. Su Irako prez. S. 
Huseinu jiedu, matyt, aptarė 
diplomatinę iniciatyvą karui 
užbaigti. Problemą sudaro Ira
no ajatolos R. Chomeinio įsi
pareigojimas tęsti karą, kol iš 
valdžios nebus pašalintas Ira
ko prez. S. Huseinas. Ajatola 
R. Chomeinis,86metųamžiaus, 
1984 m. pabaigoje turėjo šir
dies smūgį, kelias valandas 
buvo be sąmonės. Atrodo, jo 
dienos yra suskaitytos. Skau
daus pralaimėjimo Irano ka
riuomenė susilaukė Hawaizo 
pelkėse 200.000 vyrų ofenzy
voje. Ji pasiekė Tigrio upę, 
bet buvo apsupta ir pelkėse 
paliko 27.000 žuvusių karių. 
Gyvybės aukos šiame nesibai
giančiame kare jau yra peržen
gusios ketvirtadalį milijono.

Įsileido ginklus
Belgija 1979 m. buvo įsipa

reigojusi savo teritorijon įsi
leisti Atlanto sąjungos vardu 
JAV parūpintas 46 skriejan
čias bombas, bet susilaukė gy
ventojų opozicijos. Premjero 
W. Martenso koalicinė ketu
rių partijų vyriausybė prane
šė, kad Belgijon jau įsileista 
16 skriejančių bombų, o kitos 
bus išdėstytos iki 1987 m. pa
baigos. Parlamente buvo iškel
tas nepasitikėjimo vyriausybe 
klausimas, bet opozicija jį pra
laimėjo 116:93 balsų santy
kiu. Branduolinių skriejančių 
bombų įvesdinimas sukėlė ma
sines protesto demonstraci
jas Briuselyje. Bombos yra lai
komos atsvara prieš trigalves 
sovietines “SS-20” raketas, jau 
nukreiptas į taikinius V. Eu
ropoje. Įsipareigojimo dar nė
ra pradėjusi vykdyti Olandija. 
Ten kai kurie sovietinės tai
kos šalininkai griebiasi juo
kingos propagandos. Ūkinin
kas L. Plaisieris pasiūlė So
vietų Sąjungos ambasadai sa
vo 109 akrų ūkį sovietinėms 
“SS-20” raketoms, jeigu Olan
dijos vyriausybė nesilaikys 
nusiginklavimo politikos. JAV 
senatas du kartus 55:45 balsų 
santykiu patvirtino prez. R. 
Reagano prašymą $1,5 bilijo
no 21-nai “MX” raketai paga
minti. Ši raketa turi 10 bran
duolinių užtaisų, nukreipia
mų į atskirus taikinius. Iš vi
so yra numatyta 100 tokių ra
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ketų, bet jų galės būti atsisa
kyta, jeigu bus pasiekti susi
tarimai Ženevos konferencijo
je. Sovietų Sąjunga jau turi 
“SS-24” raketą su dešimtimi 
branduolinių užtaisų. Atsto
vų rūmuose jaučiama didelė 
demokratų partijos opozici
ja “MX” raketai, kurią R. Rea
ganas nori panaudoti tik kaip 
spaudimą sovietams Ženevos 
konferencijoje.

Geležinis kumštis
Izraelis tęsia geležinio 

kumščio politiką prieš maho
metonų šiitų kaimus pietinia
me Libane. Ta politika buvo 
pradėta kovo 12 d., kai nuo 
sprogusio dinamito sunkveži
myje žuvo 12 pravažiuojančių 
Izraelio karių. Dabar krečia
mi, apšaudomi šiitų kaimai, 
naikinami namai, kuriuose 
randama ginklų. Praėjusią sa
vaitę viename kaime nuo tan
ko patrankos žuvo du filmavi 
mą JAV televizijos tinklui 
“CBS” atliekantys libaniečiai 
T. Gazawis ir B. Metnis. Jų vai
ruotojas buvo sunkiai sužeis
tas, neteko abiejų kojų. Tei
sinamasi, kad jie buvo apsup
ti šaudyti pasiruošusių šiitų. 
Kitokios nuomonės yra ten bu
vusi prancūzė žurnalistė M. 
Jacquemin, nemačiusi gink
luotų šiitų. Esą tas patrankos 
šūvis buvo nepateisinamas. 
“CBS” bendrovės vadovas E. 
Joyce reikalauja, kad premje
ras Š. Peresas pravestų objek
tyvų šio įvykio tyrimą.

Krizė Graikijoje
Socialisto premjero A. Pa

pandreou vyriausybė nutarė 
pakeisti prezidento pareigas 
ėjusį naujosios demokratų 
partijos vadą C. Karamanlį, 
buvusį premjerą, Graikiją val
džiusį 14 metų. Į šį postą jis 
buvo atėjęs tik dėl tautinės 
vienybės. C. Karamanlis atsi
statydino, kai vieninteliu kan
didatu į prezidentus socialis
tai pasirinko aukščiausio teis
mo teisėją Ch. Sartzetakį. Pre
zidentą renka parlamentas 
dviejų trečdalių balsų dau
guma. Pirmam balsavime so
cialistai tiek balsų neįstengė 
sutelkti net ir bendradarbiau
dami su komunistais. Trečia
me balsavime reikia trijų 
penktadalių balsų. A. Papand
reou kalba apie Graikijos pasi
traukimą iš Atlanto sąjungos.
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Didžiųjų karo audrose
A. a. kunigo Petro Ažubalio ir kitų tautiečių 
pergyvenimai bei nuotykiai II D. karo metu, 

jieškant kelių i laisvę

PETRAS VILUTIS

PRANEŠIMAS 1Š LONDONO

Posėdžiavo Europos vyskupų atstovai
STASYS KASPARAS

Europos katalikų vyskupų 
tarybos konferencija įvyko š. 
m. vasario mėnesio pabaigoje 
Londone. Jos pirmininku yra 
Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas G. B. Hume, OSB.

Tarybos konferencijoje da
lyvavo kardinolai: Franz Koe
nig iš Vienos, Jean-Marie Lus- 
tiger iš Paryžiaus, Juzef Glemp 
iš Varšuvos, Šv. Tėvo pronun- 
cijus Didžiajai Britanijai ar- 
kiv. Bruno Heim ir 33 arkivys
kupai bei vyskupai iš įvairių 
Vakarų Europos kraštų. Išsky
rus Lenkiją, nebuvo nė vieno 
atstovo iš Rytų Europos vals
tybių. Nebuvo ir Lietuvos vys
kupų konferencijos pirminin
ko arkiv. Liudo Povilonio.

Iškilmės katedroje
Vykstant konferencijai, su

kako 1100 metų nuo šv. Metodi
jaus mirties. Šventieji Metodi
jus ir Kirilas yra slavų apašta
lai, atnešę krikščionybę į R. 
Europą.

Vyskupų konferencija šv. 
Metodijaus 1100 metų sukaktį 
paminėjo vasario 27 d. vakare 
iškilmingomis Mišiomis West
minsterio katedroje.

Prieš prasidedant pamal
doms, didingoje procesijoje 
prie didžiojo katedros alto
riaus atėjo įvairių Europos 
tautų jaunimo atstovai, tau
tinių mažumų katalikų para
pijų klebonai bei misijų ve
dėjai, 40 arkivyskupų bei vys
kupų, įskaitant 6 anglikonų 
vyskupus bei kitų konfesijų 
atstovus, ir 4 kardinolai.

Pagrindiniu Mišių atnašau- 
toju buvo Europos katalikų 
vyskupų tarybos pirm. kard. 
G. B. Hume, OSB, kuris kon- 
celebravo su visais arkivys
kupais ir vyskupais.

Mišiose buvo vartojamos 
kelios europinės kalbos. At
gailos akto giesmes atliko uk
rainiečių vyskupas A. Hornyak 
ukrainietiškai, (jis gyvena Lon
done). Skaitiniai buvo skaito
mi prancūzų ir vokiečių kalbo
mis (anglų, prancūzų ir vokie
čių yra oficialios EEC kalbos). 
Evangelija buvo giedama uk
rainiečio vyskupo ukrainietiš
kai.

Pamokslą pasakė kardinolas 
G. B. Hume(žiūr. “TŽ” 13 nr. 
3 psl.). Baigdamas pamokslą, 
kardinolas kreipėsi į kardi
nolus, vyskupus ir kunigus, 
kviesdamas palaikyti glaudes
nius ryšius su Europos jauni
mu, kurio rankose yra Euro
pos ateitis.

Tikinčiųjų maldos buvo skai
tomos įvairiomis europinė
mis kalbomis.

Aukojimo procesijoje tau
tiniais drabužiais apsirengęs 
jaunimas nešė aukas. Jų tarpe 
buvo trys “Lietuvos” tautinių

šokių grupės jaunuolės ir jau
nuolis.

Katedros administracija 
buvo rezervavusi visiems Ry
tų Europos tautinių bendruo
menių atstovams vietas. Lie
tuviams buvo rezervuota 20, 
bet vėliau atvykę nebegalėjo 
jų pasiekti, nes katedra buvo 
sausakimšai užpildyta. Per 
pamaldas giedojo ukrainiečių, 
lenkų chorai ir Westminsterio 
katedros berniukų choras.

Kardinolo svetainėje
Kardinolas G. B. Hume su

rengė priėmimą savo rūmų sa
lėje, kuri talpina apie 400 žmo
nių. Nebuvo užmirštos ir etni
nės grupės. Lietuviams atsto
vavo klebonas kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC, Pranė Sen
kuvienė (jos tautiniai drabu
žiai buvo didelė atrakcija), 
Vincentas O’Brien, Justas Čer- 
nis, Vladas Velička ir St. Kas
paras. Pastarasis, sutikęs par
lamento narį Norman St. John 
Stevas, dar kartą pareiškė pa
dėką už iškeltus klausimus M. 
Gorbačiovui dėl religijos per
sekiojimo Sovietijoje. Dalyva
vo kun. M. Bordeaux, kuris 
džiaugėsi Kanadoje praleistu 
laiku. Kalbėta ir su kardinolu 
J. Glempu. Atnaujintos pažin
tys su britų Pax Roinana veikė
jais.

Britai apie lenkus
Kardinolo J. Glempo vizi

tas kai kuriuose britų laikraš
čiuose sulaukė specialaus dė
mesio. “The Sunday Express” 
vasario 24 d. rašė savo veda
majame apie lenkų ateivių gy
venimą. Pabaigoje to vedamo
jo prisipažįstamą: esą lenkai 
niekuomet nepriekaištavo ang
lams dėl jų atlikto vaidmens 
parduodant jų valstybę. “Mes 
tikime, kad jie supranta, jog 
mes mažai turėjome pasirinki
mo. Bet neleiskime sau už
miršti tos neteisybės, kurią 
padėjome įvykdyti. Ir kai mes 
pasitinkame kardinolą Glem- 
pą, turime suprasti, kad Bri
tanijos garbė nebus niekuomet 
pilna, kol Lenkijos laisvė ne
bus atstatyta”.

Be to, nebuvo anglams malo
nu, kai kardinolas Glemp, lan
kydamas lenkų lakūnų kapi
nes prie Newark Nottis, padė
jo gyvų gėlių vainiką ant ang
lų malūnsparnio nelaimėje žu
vusio generolo Sikorskio kapo. 
Generolas Sikorskis buvo len
kų egzilinės vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas Londone. 
Jis nenorėjo turėti nieko bend
ro su sovietų sudaryta Liub
lino vyriausybe. Gal ateis die
na, kad anglai prisipažins par
davę ir Baltijos valstybes so
vietams?”
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* jvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Ave. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tautietis B. kalėjime
Tautietis B., nors ir buvo 

žadėjęs greit aplankyti kun. 
Petrą, internuotą Zasmuky la
geryje, bet savo pažado nete
sėjo ir niekada neaplankė jo. 
Matyt, iš savo darbdavio gavo 
naujų įpareigojimų. Jis pats 
buvo pasodintas Prahoje į ka
lėjimą ir uždarytas kartu su 
čekų politiniais kaliniais, kad 
surankiotų daugiau žinių apie 
čekų pogrindžio organizaciją.

“Vargšui” B. buvo nukirpti 
vešlūs plaukai. Jis gavo dry
žuotus kalinio drabužius ir 
numerį, turėjo pereiti per vi
są politinių kalinių režimą, 
kalėjimo sargybinių buvo ap
stumdytas ir apmuštas.

Per savo lipšnų nuoširdu
mą su kitais politiniais kali
niais B. įsigijo daug naujų 
draugų, juo labiau, kad jis lie
tuvis, dargi “vargšas” klieri
kas, kovojęs už religinę lais
vę, bet atsisakęs eiti į frontą 
prieš bolševikus. Atseit, jis 
čekų draugas, didžiausias na
cių priešas. Tokiam čekai at
vėrė savo širdį ir daug ką iš
plepėjo.

Po trijų mėnesių tokios “nuo
širdžios” draugystės su politi
niais kaliniais kalėjimo durys 
tam “vargšui” buvo atidarytos, 
ir jis išėjo į laisvę, kartu išsi
nešdamas buvusių draugų kali
nių šeimų adresus, pagal ku
riuos jis šeimas lankė. Jis joms 
perdavė kalinių pageidavimus 
ar kitokius pranešimus ir mez
gė vis tolimesnes pažintis, 
draugystes. Deja, per tokias 
“draugystes” atsirado naujų 
suėmimų, ir kalėjimai pagau
sėdavo naujomis aukomis.

Netgi ir vienas lietuvis R. 
visą kaltę suvertė savo “prie- 
teliui” B. už jo pasodinimą į 
Prahos kalėjimą. Tą lietuvį R. 
gestapiniai tardytojai labai 
kankino. Jį taip sumušė, kad 
net ir kojos buvo sutinusios, 
nukirto du rankų pirštus.

Karui pasibaigus ir rusams 
užėmus Prahą, tas lietuvis R., 
kaip didžiai nukentėjęs nuo 
rudųjų nacių, pasiliko raudo
nojo režimo valdžioje. Kun. 
P. Ažubalis savo laiške 1946. 
I. 14 man į Paryžių rašė: “Po
nas R. irgi nemenkas šiandie
ną ‘načalninkas’. Jis taip pat 
yra panašus į eksvienuolį B., 
tik kitam “dievui” tarnaująs, 
būtent garsiajam mokytojui ir 
viso svieto ‘lygintojui’. Mat 
ponas R. iš pykčio ir keršto 
vokiečiams kad jis buvo užda
rytas ir gerokai patarkuotas, 
perėjo į kitą kraštutinumą — 
dirbti tiems, kurie jo paties 
brolius ir jo paties tautą kan
kino ir pjovė”.

Kunigo Petro pabėgimas
Daug kartų Gestapo virši

ninkas Oberhauseris ragino ir 
vis “švietė” čekų dvasiškius 
vykti į frontą, bet tie tokio 
žingsnio savanoriškai nenorė
jo padaryti. Todėl kartą jis 
lankydamas Zasmuky lagerį, 
įsiutęs išvadino kunigus “Lum
pen”, atseit, niekam vertais 
skudurais, pagrasino ant jų 
paleisiąs šunis, kuriuos su sa
vimi visada vedžiojosi.

Pagaliau Oberhauseris pa
keitė kolektyvinio kunigų 
“švietimo” metodą ir kalbė
josi su kiekvienu atskirai. Atė
jo eilė ir kun. P. Ažubaliui. 
Pastarasis į pasiūlymą vykti į 
frontą atsakė teigiamai ir net
gi su labai rimta veido išraiš
ka priminė, jog jis tam ir moks
lus ėjęs ir esąs dabar pasiruo
šęs būti ten fronte prie mirš
tančiųjų, pagelbėti artimui.

Toks mielas, savanoriškas 
sutikimas vykti į frontą Gesta
po agentus labai nustebino ir 
pradžiugino. Tuojau buvo su
šaukti visi lagerio dvasiškiai 
ir išrikiuoti. Gestapo viršinin
kas Oberhauseris pasakė iškil
mingą kalbą, pagyrė pavyzdin
gą savanorį kunigą Petrą, ku
ris be jokios prievartos ryžta
si vykti į frontą kovojančiam 
artimui pagelbėti. Čia jis visų 
akivaizdoje išrašė kun. P. Ažu
baliui dokumentą vykti į Pra
hą ir prisistatyti vokiečių ka
ro komendantui. Taip pat kun. 
Petras buvo aprūpintas šiai ke
lionei pinigais. Kaip laisvas 
pilietis savanoris, turįs Gesta
po pasitikėjimą, jis išvyko į 
Prahą pas vokiečių karo ko

mendantą, kurio įstaigoje tu
rėjo būti rytojaus dieną 10 v.

Kun. Petras, laimingai pasie
kęs Prahą, netgi Gestapo agen
tų nelydimas, pirmiausia ap
lankė kun. Pr. Brazį ir mane. 
Jis mums atidengė visą čia at
vykimo istoriją ir naujus gerai 
išmąstytus pabėgimo planus. 
Čia jis apsirūpino reikmeni
mis ir staiga dingo iš Prahos. 
Rytojaus dieną veltui “sava
norio” su Gestapo išduotais 
dokumentais nekantriai laukė 
karo komendantas.

I slėptuvę
Tą išgarbintą “savanorį” 

traukinys atgabeno į Jihlavą, 
kur seserų baromėjiečių vie
nuolyne, Krizova ui. nr. 12, pa
sinaudojant nakties tamsa, jis 
buvo paslėptas.

Vienuolyno viršininkė buvo 
vokietė Helionora, senutė, 
turinti per 80 metų amžiaus. 
Tačiau ji nieko nežinojo apie 
kunigo Petro atvykimą į jos 
vienuolyną, nes jis jai nepa
sirodė. Taip pat jis nepasiro
dė ir savo motinai Emilijai, 
nei savo brolio žmonai Elzbie
tai, kurias jis pats ten buvo 
apgyvendinęs. Visą tą paslap
tį žinojo tik vienuolyno vyres
niosios pavaduotoja čekė se
suo Miriam. Ji ir buvo tas ge
rasis angelas, kuris visą jau
no kunigo gelbėjimo naštą už
sikrovė ant savo pečių.

Vienuolynui buvo nepapras
tai didelė rizika. Jei Gestapas 
užtiktų besislapstantį čia kun. 
Petrą, tai ne tik jis pats žiau
riai nukentėtų už Gestapo 
įstaigos apjuokinimą, bet ir 
vienuolynas būtų uždarytas, ir 
našlaičių vaikų prieglauda 
valdžios perimta.

Kun. Petras buvo paslėptas 
rūsyje, maisto sandėlyje, po 
įžulnia pastoge. Ten vienuo
lė sesuo Miriam su kita vienuo
le vokietaite Teofiste stropiai 
įrengė slėptuvę — urvą. Jo šo
nus iškokae- šiltais kailiais, 
miegojimui padėjo minkštą 
matracėlį, parūpino šiltą ap- 
siklojimą. Ypač rūpestingai 
užtaisė palėpes. Maisto sandė
lis buvo visko prikrautas. Į tą 
sandėlį įeidavo tik sesuo Mi
riam, kuri buvo visų vienuoly
no reikalų tvarkytoja, ir sesuo 
Teofistė, kuri tvarkė visus vir
tuvės reikalus. Pati vienuoly
no viršininkė Helionora dau
giausia sėdėdavo savo rašti
nėje, priiminėdama svečius. 
Ji retai lankydavo vienuolyno 
pastatą.

Kun. Petro priežiūra ir mai
tinimu rūpinosi tos dvi vienuo
lės. Sesuo Miriam perduodavo 
visas žinias, kas dedasi pasau
lyje, aprūpindavo kunigą laik
raščiais, knygomis, o sesuo 
Teofistė reguliariai iš virtu
vės pristatydavo jam maistą.

Kun. Petras per dienas ir 
naktis tūnojo tame urve, lauk
damas Gestapo audros šiame 
vienuolyne. Tikėtis Gestapo 
apsilankymo čia buvo realus 
pagrindas, nes vokiečių Sau
gumas gerai žinojo, kur gyve
na kun. Petro motina ir kiti 
giminaičiai. Gestapas juk nie
kad negali dovanoti už jo įsa
kymų nevykdymą.

Nustatytu laiku kun. Petrui 
pas karo komendantą nepasi
rodžius, prasidėjo jieškojimas. 
Gestapas klausinėjo Prahoje 
gyvenančius lietuvius, ar kun. 
Petras pas juos neužeina, kur 
jis dabar gyvena.

Savaitei praėjus po kun. Pet
ro dingimo, į Jihlavos vienuo
lyną atvyko tautietis B. ir pa
noro šiame vienuolyne vienai 
savaitei apsistoti neva dvasi
nei meditacijai. Anksčiau, 
kai jis dar buvo klierikas, kar
tais čia praleisdavo kartu su 
kun. Petru net ir atostogas. 
Tačiau vienuolyno vyresnioji 
jau žinojo, kad “studentas” 
yra išstojęs iš vienuolyno ir 
kunigų seminarijos. Kaip toks 
jis vienuolėms nebebuvo mie
las svečias, todėl čia jam ir 
apsistojimo galimybė dingo.

Nėra abejonės, kad tautietis 
B. buvo Gestapo atsiųstas pa
sidairyti, ar kun. Petras čia 
negyvena. Tokio žvalgo atsi
lankymas buvo pirmas skam
butis, kad Gestapo akis yra 
šia linkme nukreipta. Todėl 
kun. Petro globėjos griebėsi 
dar didesnio atsargumo ir bud
rumo. Pats kun. Petras patarė 
savo globėjoms prilaistyti

maisto sandėlyje terpentino, 
ypač daug apie tą vietą, kur 
yra jo slėptuvė, atidarinėti 
kopūstų statines, kad ten bū
tų įvairių kvapų. Kvapai buvo 
reikalingi Gestapo šunų uos
lei apgauti.

Krata vienuolyne
Kun. Petras instinktyviai 

jautė, kad Gestapas darys kra
tą vienuolyne. Neklydo. Porai 
savaičių praėjus nuo žvalgo B. 
pasirodymo, Gestapo rudžiai 
apsupo Jihlavos vienuolyną ir 
su šunimis prisistatė pas vie
nuolyno viršininkę vokietę 
senutę Helionorą. Jie griež
tai pareikalavo išduoti pasi
slėpusį čia kun. Petrą Ažuba
lį.

Viršininkė nieko apie tai 
nežinodama, nuoširdžiai pa
reiškė, kad jis čia negyvena. 
Anksčiau jis atvažiuodavęs 
praleisti atostogų ir savo mo
tinos aplankyti.

Žinoma, Gestapas tuo nepa
sitenkino — ištardė kun. Pet
ro motiną, jo brolio Stasio žmo
ną Elzbietą ir netgi mažylius 
Stasiuką ir Marytę, klausdami 
kada savo dėdę kunigą matė. 
Taip pat apklausinėjo ir šia
me vienuolyne besirandančius 
vaikus — prieglaudos našlai
čius. Tačiau visur gavo neigia
mą atsakymą.

Bet to dar neužteko, buvo 
padaryta nuosekli vienuolyne 
krata. Rudieji su šunimis per
ėjo per visus vienuolyno kam
barius, visur jieškojo, tikri
no drabužių spintas, palovius 
ir prausyklas.

Visur tame rudųjų žygyje 
lydėjo sesuo Miriam. Pagaliau 
jie nusidangino ir į rūsį bei 
maisto sandėlį. Sesuo Miriam 
širdyje meldėsi, nors jos šir
dis smarkiai plakė. Sandėlis 
smirdėjo visokiais maisto kva
pais, sumišusiais su terpen
tinu. Gestapo agentai išžvalgė, 
šunys išuostinėjo, bet jiems 
nebuvo lemta pasislėpusį su
rasti. Jis buvo tikrai profesio
naliai užmaskuotas.

Vidurnakčio vaiduoklis
Praėjus šiai Gestapo aud

rai vienuolyne, gavau iš kun. 
Petro Ažubalio laišką, kvie
čiantį mane atvykti į Jihlavą 
“paatostogauti”. Sėdęs Pra
hoje į traukinį, atsidūriau Jih
lavos vienuolyno vyresniosios 
kabinete. Sesuo Helionora ma
loniai mane priėmė, kaip kun. 
Petro ir kun. Prano Brazio 
draugą, kuris visada už čia pra
leistas atostogas gerai atsily
gina.

Ji, labai susijaudinusi, pa
sakojo man apie praėjusį Ge
stapo siautėjimą, bejieškant 
vargšo kunigo Petro. Čia pat 
raštinėje sutikau ir seserį vie
nuolę Miriam. Ji man nurodė 
nakvynės kambarį ir šypsoda
masi pranešė, kad šią naktį 
kun. Petras mane aplankys.

Seniai visas vienuolynas 
ir gretimose patalpose našlai
čiai vaikai saldžiai miegojo. 
Visi laikrodžiai rodė vidur
naktį. Tokiu laiku ir piktosios 
dvasios nieko nebebijo. Kun. 
Petras išlindo iš savo urvo ir, 
nakties tamsai dengiant, pa
siekė raitytais laiptais ir ko
ridoriais mano kambarį antra
me aukšte. Čia jis su humoru 
papasakojo man apie Gestapo 
audrą su keiksmų perkūnijo
mis. Neįmanoma apsakyti, 
kiek turėjo baimės jis pats, 
o ypač sesuo Miriam ir Teo
fistė. Jos vos širdies priepuo
lio negavo. Visą laiką jos mel
dėsi ir dabar tebesimeldžia, 
dėkodamos Dievui už išgelbė
jimą ir apsaugojimą nuo pra
žūties tiek kunigo, tiek vienuo
lyno.

Šios nakties susitikimui su 
tuo apsukriuoju slapuku bu
vau atsivežęs iš Prahos gero 
vyno bonką, tačiau kun. Pet
ras atidėjo tą mūsų “balių” 
rytojaus nakčiai, nes dabar 
laikrodis rodė antrą valandą 
nakties. Šiuo laiku paprastai 
“piktosios dvasios” būna nu
rimusios. Todėl mudu slinkom 
koridorių labirintais į vienuo
lyno koplytėlę. Čia kun. Pet
ras, kaip atgailojančio miru
sio kunigo vėlė, kas naktį lai
kė Mišias tamsoje, tik su kiše
nine lempute apšviesdamas 
mišiolo tekstą.

(Bus daugiau)

VIENERIŲ 
MIRTIES 
METINIŲ PROGA 
mintimis nusikeliame prie 
paskutinio laužo, kurio ža
rijos širdin (degino žodį 

GYVENKIT...
Nenukriskit su žiedais, ku
riais vaikštinėdami gėrė
jomės.
Nenukriskit su lapais, kurie 
mums būdavo rudens 
pasaka.
Nenueikit su tais, kurie 
kelio neranda.

GYVENKIT...

Kovo 27-tą — graudus prisiminimas. Ir kiekvienas turės to
kio prisiminimo dieną, nes kiekvienas grįžta NAMO GYVENTI...

Kviečiame skautijos seses ir brolius, mieluosius draugus 
ir gimines, visus artimuosius prisiminti

a.a. LEONARDĄ KALINAUSKĄ
ir už jį pasimelsti.

Dar kartą giliausią padėką reiškiame Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonui ir kunigams, visoms sesėms ir broliams 
skautams, giminėms, draugams ir artimiesiems, kurie palydėjo 
mūsų tėvelį (ir anksčiau mamytę) į raminančią amžinybę.

Jie buvo per rūpestingi, kad būtų galėję čia mus vienus 
palikti. Užtat jie nenumirė, o tik iškeliavo ten anksčiau už mus.

Sūnūs - Gediminas su žmona Sue ir sūnumi Pauliumi 
Rimantas
Arūnas su žmona Andree

AfA 
VYTAUTAS RUČYS

ilgametis torontietis,
paskutiniu laiku gyvenęs Kalgary, Albertoje.

Ilsėkis ramybėje!
Regis ir Stefa Kairiai

AfA 
IRENAI PAULIONYTEI- 

KLIORIKAITIENEI
tragiškai žuvus Kalifornijoje, 

vyrui JONUI, dukteriai AIDAI, krikšto dukteriai RIMAI 
ir broliui VINCUI Toronte reiškiu gilią užuojautą -

Danutė Kairienė

AfA 
žmonai BRONISLAVAI

mirus,
jos vyrui ALEKSUI PAULIUI reiškiame nuoširdžią
užuojautą-

Hamiltono Aušros Vartų
parapijos choras

AfA 
PRANUI ŽURINSKUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo brolį JUOZĄ ŽIURINSKĄ -

O. P. Vežauskai o. B. Čeikos

Mielai Mamytei
AfA 

KAZIMIERAI IVANAUSKIENEI
mirus,

jos sūnus - KAZIMIERĄ, VLADĄ, JONĄ jų šeimas, 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime-
N. J. Campbelliai R. E. Birgiolai

V. P. Lapieniai

<anai)ian <Ut JH cm oriais ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPO RALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal,

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

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

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti vis# meniška darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

, Namų telefonas 278-4529



Teisinė Vilniaus krašto priklausomybė
JUOZAS V1TĖNAS

“JAV valstybės departamen
tas Vilnių ir Vilniaus kraštų 
žymi anapus Lietuvos ribų ir 
jį priskiria Sovietų Sąjungai. 
Išeina nesąmonė — Amerika 
pripažįsta Vilnių Sovietų Są
jungai, nors Sovietų Sąjunga 
niekad Vilniaus sau atskirai 
nuo visos Lietuvos nereika
lavo ir nereikalauja ir jokių 
pretenzijų į jį atskirai nereiš
kė ir nereiškia” (Algimantas 
Gureckas, Argi Lietuva netei
sėtai atgavo Vilnių?, “P. Lietu
vis”, 1 nr., 1985 m., 8 psl.).

Kiek šis pareiškimas yra tei
singas, geriausiai galima įsi
tikinti pažvelgus į Vilniaus 
klausimo kilmę bei raidą.

Praeities vingiai
Po I D. karo atsikūrusi Lie

tuva turėjo gauti tarptautinį 
pripažinimą ne tiktai kaip ne
priklausoma valstybė. Jos sie
nos taip pat turėjo būti nusta
tytos ir tarptautinėje plotmė
je pripažintos. Su Latvija ir 
Vokietija didelių sunkumų ne
buvo, bet su Lenkija Lietuvos 
sienų klausimas neišsispren
dė taip, kaip lietuviai norėjo. 
Ambasadorių konferencija, 
karą laimėjusių valstybių or
ganas, 1923 kovo 15 nusprendė, 
kad Vilnius bei jo sritis pri
klauso Lenkijai, ir Lietuva, 
nepaisant visų jos pastangų 
bei protestų, nepajėgė šio 
sprendimo pakeisti. (Kodėl 
taip atsitiko, yra atskiras klau
simas).

Tokiu būdu tarptautinės 
teisės požiūriu Vilnius ir jo 
sritis tapo Lenkijos teritori
jos dalimi.

Vienintelis kelias tuomet 
Lietuvai atgauti Vilnių buvo 
karas su Lenkija ir, jį laimė
jus, gauti naujos padėties pri
pažinimą. Bet Lietuva, būda
ma kariškai silpnesnė už Len
kiją, nesiryžo dėl Vilniaus ka
riauti. 1927 gruodžio 10, po 
Lenkijos diktatoriaus Pilsuds
kio dramatiško klausimo “Ka
ras ar taika” Lietuvos min. pir
mininkui A. Voldemarui Tau
tų Sąjungos tarybos posėdyje 
buvo pasirašyta deklaracija, 
kurioje sakoma: “Lietuva ne
laiko savęs karo padėtyje su 
Lenkija ir tuo būdu taika yra 
tarp abiejų šalių” (Lithuania 
700 Years, ed. by dr. A. Geru
tis, 183 psl.).

Tačiau ir po to Lietuva nepa
laikė diplomatinių santykių 
su Lenkija, o siena tarp Lenki
jos ir Lietuvos (lietuviai ją va
dino demarkacijos linija) buvo 
uždaryta visokiam susisieki
mui. Lietuvoje veikė Vilniui 
vaduoti sąjunga, ir dažnai 
skambėjo šūkis “Mes be Vil
niaus nenurimsim”.

Taip buvo iki 1938 kovo mėn., 
kai Lenkija įteikė Lietuvai 
ultimatumą, reikalaudama už
megzti su ja diplomatinius 
santykius ir tuo būdu pripa
žinti Vilniaus srities status 
quo. Diplomatiniai santykiai 
buvo užmegzti, ir susisiekimas 
tarp Lietuvos bei Lenkijos ati
darytas.

Tačiau netrukus padėtis vi
sai pasikeitė. 1939 rugsėjo 1 
Vokietijai užpuolus Lenkiją, 
Sovietų Sąjunga užėmė rytinę 
Lenkijos dalį su Vilniaus sri
timi. Rodydama savo tariamą 
geraširdingumą, Sovietų Są
junga 1939 spalio 10 pasirašė 
su Lietuva “Sutartį dėl Vil
niaus miesto ir Vilniaus pro
vincijos perdavimo Lietuvos 
respublikai ir dėl savitarpio 
pagalbos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos”.

Tokiu būdu Lietuva faktiškai 
atgavo Vilnių ir jo sritį, nors 
ne visą, kaip lietuviai norėjo. 
Tačiau atgavo ne be kainos: 
už tai sovietams turėjo būti 
leista įsteigti Lietuvoje kari
nes savo bazes.

Ar teisėtai atidavė?
Dabar kyla du klausimai: 

ar Sovietų Sąjunga teisėtai 
atidavė Vilniaus kraštą Lie
tuvai ir ar Lietuva teisėtai jį 
atgavo.

Sovietų Sąjunga buvo Lenki
jos užpuolike, ir jėga o ne tei
sėtu keliu užėmė Vilniaus sri
tį, kurią ji 1921 kovo 18 Rygos 
sutartimi su Lenkija buvo pri
pažinusi Lenkijai. Šio neteisė
to sovietų žygio negalėjo įtei
sinti ir Vokietijos su Šovietų 
Sąjunga 1939 rugsėjo 25 Mask
voje pasirašyta sutartis dėl 
Lenkijos teritorijos pasidali
nimo.

Todėl Sovietų Sąjunga ne
teisėtai įgytos teritorijos ne
galėjo Lietuvai teisėtai atiduo

ti. Tokios nuomonės yra ir JAV 
valstybės departamento teisi
nio patarėjo pavaduotojas Ted 
A. Borek, kuris yra taip pareiš
kęs: “Tačiau 1939 sausio 10 
Sovietų Sąjunga sutartimi me
namai perdavė Lietuvai Vil
niaus miestą ir Vilniaus kraš
tą. Ši teritorija tuo laiku bu
vo de facto Sovietų Sąjungos 
kontrolėje vien tik dėl terito
rinių pakeitimų pagal 1939 
rugsėjo 28 vokiečių-sovietų 
sutartį. Jungtinių Valstybių 
vyriausybės nuomone, Sovie
tų Sąjungos šios teritorijos 
perdavimas Lietuvai buvo ne
teisėtas ab initio, kadangi So
vietų Sąjunga tokiam perda
vimui neturėjo teisės” (“P. Lie
tuvis”, 8-9 nr., 1984 m., 7 psl.).

Ar teisėtai perėmė?
O ar Lietuva galėjo teisėtai 

perimti Vilnių iš Sovietų Są
jungos?

Tiesa, Vilnius istoriškai pri
klausė Lietuvai, ir ji jo nieka
da neatsižadėjo. Lietuvos ne
priklausomybė 1918 m. buvo 
paskelbta Vilniuje, Lietuvos 
kariuomenė buvo jį užėmusi 
ir, pagal Suvalkų sutartį, len
kai jį buvo pripažinę Lietu
vai. Pagaliau 1920 liepos 12 
taikos sutartimi Maskvoje so
vietai pripažino Vilnių ir jo 
sritį Lietuvai. Taigi, Lietuvos 
teisė į Vilnių buvo nenuginči
jama. Tačiau, nepaisydama vi
so to, minėta ambasadorių 
konferencija 1923 m. Vilnių 
pripažino Lenkijai. Tai buvo 
tarptautinis pripažinimas, ir 
kol nebuvo atšauktas ar pa
keistas, Vilnius ir jo sritis tarp
tautinės teisės požiūriu pri
klausė Lenkijai.

Todėl Lietuva, priimdama 
Vilnių pagal 1939 spalio 10 su
tartį su Sovietų Sąjunga atga
vo tai, kas jai priklausė isto
riškai ir pagal minėtus faktus 
bei sutartis, bet ne pagal tarp
tautinę teisę, kurios pagrindą 
sudarė Ambasadorių konfe
rencijos nutarimas 1923 m.

Čia reikia pažymėti, kad 
lietuvių teisę į Vilnių susilp
nino sovietų dviveidiškumas. 
Kaip minėta, sovietai, 1920 
liepos 12 pasirašę taikos su
tartį su Lietuva, pripažino Vil
nių Lietuvai. Tačiau nė me
tams nepraėjus, t.y. 1921 kovo 
18 Rygoje jie pasirašė taikos 
sutartį su Lenkija, kuriai pri
pažino tą pačią, padidintą, 
Vilniaus sritį Lenkijai.

Tuometinio Paryžiaus uni
versiteto tarptautinės teisės 
profesoriaus Louis Le Fur tei
gimu, ši Rygos sutartis santar
vininkams turėjo lemiamos 
reikšmės nustatant Lenkijos ir 
Rusijos sieną, taigi, ir Vil
niaus pripažinimą Lenkijai. 
(The Vilna Question. Consul
tations of MM. A. de Lapra- 
delle, Louis Le Fur and Andre 
N. Mandelstam, 41 psl.).

Dr. A. Gerutis, rašydamas 
apie šį sovietų dviveidišku
mą, pažymi: “Buvo aišku, kad 
lietuvių-lenkų konfliktas pa
tarnavo Maskvos interesams, 
nes jis ne tiktai neleido dviem 
kaimynam susitarti, bet taip 
pat trukdė sudaryti bendrą 
šių valstybių frontą tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos” 
(Lithuania 700 Years”, 257 psl.).

Ne be apgaulės Sovietų Są
junga ir 1939 m. perdavė Vil
nių Lietuvai. Nors perdavimo 
sutarties įžangoje kalbama 
apie Lenkijos “neteisėtą Vil
niaus miesto ir Vilniaus pro
vincijos atplėšimą nuo Lie
tuvos”, tačiau nepraėjus nė 
metams, ty. 1940 birželio mėn., 
Sovietų Sąjunga okupavo vi
są Lietuvą su ką tik perduotu 
Vilniaus kraštu ir netrukus 
aneksavo.

Šiuo atveju Lietuva tarptau
tinės teisės požiūriu buvo 
aneksuota 1939 m. ribose, t.y. 
be Vilniaus krašto, nes, kaip 
matėme, Sovietų Sąjunga ne
turėjo teisės jį perduoti Lie
tuvai.

(Čia pažymėtina, kad tik to
kiose ribose Lietuvos aneksija 
nepripažįstama, ir todėl ofi
cialiuose žemėlapiuose Vil
nius žymimas už Lietuvos ri
bų).

AfA 
BRONEI PAULIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą ALEKSĄ, dukrą DAINĄ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Žūklautojų, medžiotojų klubo 
Giedraitis valdyba

Lenkijos diplomatijos pozicija
Vilniaus kraštas, kuris 1940 

m. kartu su Lietuva buvo sovie
tų okupuotas, tebebuvo teisiš
kai laikomas Lenkijos dalimi, 
kuri dabar buvo iš naujo oku
puota. Todėl Lenkijos egzili- 
niai diplomatai 1940 liepos 25 
išsiuntinėjo santarvininkams 
ir neutraliems kraštams notą, 
kurioje sakoma:

“Sovietų Sąjungos vyriausy
bė ėmė aneksuoti trijų Balti
jos respublikų teritorijas. Ši 
aneksija taikoma ir Vilniaus 
teritorijai, kurią sovietų da
liniai jau 1939 rugsėjyje buvo 
nelegaliai užėmę ir 1939 spa
lyje perdavę Lietuvos vyriau
sybei, o dabar sovietų karių iš 
naujo okupuota kartu su Lietu
vos teritorija.

Lenkijos vyriausybė iškil
mingai protestuoja prieš šią 
Sovietų Sąjungos naują tarp
tautinės teisės pažeidimą ir 
formaliai rezervuoja sau vi
sas teises į šias Lenkijos res
publikos teritorijas, kurias 
sovietų kariai užėmė 1939 rug
sėjyje ar pastaruoju metu. Šis 
Sovietų Sąjungos smurto veiks
mas nesuteikia jai jokių tei
sių į taip okupuotas teritori
jas, ir Lenkijos vyriausybė re
zervuoja sau teisę tinkamu 
laiku reikalauti atlyginimo 
iš sovietų vyriausybės už nuo
stolius, kuriuos sovietų oku
pacija padarė ar gali padaryti 
Lenkijai ir Lenkijos pilie
čiams” (Digest of International 
Law, prep, by Marjorie M. 
Whiteman, Vol. 5,192 psl.).

Tokia padėtis tarptautinės 
teisės atžvilgiu buvo ir vokie
čių okupacijos metu, tik tada 
Lietuvos okupantas buvo Vo
kietija.

Radikalus pasikeitimas
Padėtis radikaliai pasikei

tė 1944 m. Rooseveltui, Chur- 
chilliui ir Stalinui Jaltoje su
sitarus dėl rytinių Lenkijos 
sienų. Nors nebuvo aiškiai pa
sakyta, kam turi tekti nuo Len
kijos atskirtos rytinės sritys, 
iš Stalino reikalavimų ir 
Roosevelto bei Churchillio su
tikimo buvo aišku, kad jos tu
rėjo būti priskirtos Sovietų 
Sąjungai. Šių sričių, taigi ir 
Vilniaus krašto, priskyrimą 
Sovietų Sąjungai patvirtino ir 
pati Lenkija 1945 rugpjūčio 
16 pasirašydama su Sovietų 
Sąjunga sutartį, kuria Curzo- 
no liniją su mažais pakeiti
mais abi šalys pripažino bend
ra jų siena. Tokiu būdu Sovie
tų Sąjunga teisėtai gavo buvu
sias rytines Lenkijos sritis ir 
galėjo jas prijungti prie Ukra
inos, Gudijos ir Lietuvos.

Tačiau Vilniaus kraštą ji 
galėjo priskirti Lietuvai tik 
faktinai, o ne teisės pagrindu, 
nes pagal tarptautinę teisę 
sienos negali būti pakeistos 
be atitinkamos valstybės su
tikimo, o Lietuva, būdama oku
puota, tokio sutikimo negali 
pareikšti. Todėl tokios šalys, 
kaip Jungtinės Valstybės, ku
rios nepripažįsta Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Sąjun
gos, savo žemėlapiuose ir žymi 
Vilnių už Lietuvos ribų. Vil
niaus prijungimo teisėtumas 
bus išspręstas, kai Lietuva 
atgaus laisvę. Todėl ir valsty
bės departamento teisinio 
patarėjo pavaduotojas Bore- 
kas teigia, kad “tiksli Vilniaus 
ir jo srities teisinė priklauso
mybė dar nėra galutinai nusta
tyta” (“P. Lietuvis”, 8-9 nr., 
1984 m., 7 psl.). Tai nereiškia, 
kad Vilniaus kraštas dabar yra 
niekieno žemė. Tai reiškia, 
kad Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos siena nėra pagal tarptau
tinę teisę nustatyta ir pripa
žinta, kadangi Lietuva dabar 
yra Sovietų Sąjungos okupuota 
ir aneksuota.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Kanados lietuvių katalikų 
centras ir šiemet kovo 3 paskel
bė maldos dieną už persekioja
mą Lietuvą. Daugelyje Kana
dos vietovių buvo minimas Lie
tuvos vardas ir daugybė kana
diečių drauge su lietuviais 
jungėsi į minėtą maldos žygį.

Montrealis
Daug palankumo parodė 

Montraelio arkivyskupija. Ar
kivyskupo Paul Gregoire pa
vestas kun. Mario Paquette 
savo laiške KLK centrui rašo: 
“Dėkojame už informaciją 
apie persekiojamą K. Bendri
ją Lietuvoje. Tik iš tokios 
organizacijos kaip jūsiškė yra 
įmanoma gauti naujausią in
formaciją apie dabartinę būk
lę. Tenykščių katalikų kančias 
turėtų pajusti viso pasaulio 
tikintieji ir pažadinti savo dė
mesį, kuris įgalintų prispaus
tuosius neprarasti vilties, kad 
nuolatinės jų pastangos atneš 
palengvėjimą”.

Tame pačiame laiške sako
ma, kad savaitiniame arkivys
kupijos biuletenyje “L’Eglise 
de Montreal” bus paskelbti 
kazimierinio kongreso reika
lavimai Sov. Sąjungai, kurie 
buvo išdėstyti manifeste. Ir 
iš tikrųjų toji manifesto da
lis, išversta į prancūzų kalbą, 
buvo išspausdinta minėtame 
biuletenyje 1985 m. 8 nr.

Montreališkiame laiške taip 
pat pažymėta, kad arkivysku
pas kreipėsi į visas parapijas 
bei institucijas, prašydamas 
melstis už Lietuvą kovo 3 d.

Angliškoji Montrealio arki
vyskupijos dalis taip pat ne
atsiliko — vyskupas pagalbi
ninkas J. Crowley taip pat krei
pėsi į angliškąsias parapijas, 
kviesdamas jas dalyvauti mal
dos dienoje už Lietuvą kovo 3. 
Laiško pabaigoje vyskupas pa
stebėjo: “Dėkoju Jums ir Jūsų 
kolegoms už pastangas supa
žindinti mus su Lietuvos K. 
Bendrijos kančiomis. Mes jun
giamės su jumis maldoje ir so- 
lidarizuojamės su lietuvių tau
ta”.

Sherbrooke
Didelį palankumą lietu

viams parodė Sherbrooko arki
vyskupas Jean-Marie Fortier, 
turėjęs pažinčių su lietuviais 
studijų metais Belgijos Liu
vene. Jis Tikinčiosios Lietu
vos dieną paskelbė kovo 17 vi
soje arkivyskupijoje, savo biu
letenyje išspausdino platesnį 
paaiškinimą bei paraginimą 
(žiūr. “TŽ” 1985 m. 11 nr.).

Londonas
Kanados katalikų vyskupų 

konferencijos pirmininkas 
Londono vyskupas J. Sherlock, 
gerai pažįstantis lietuvius, 
savo laiške Kanados lietuvių 
katalikų centrui rašo: “Turiu 
pasakyti, kad persekiojamus 
brolius bei seseris Lietuvoje 
prisimenu kasdieninėse savo 
maldose. Mielai paskelbsiu 
jūsų prašymą vyskupijos ži
niaraštyje drauge su pasiūlytu 
maldos tekstu. Telaimina Die
vas jūsų pastangas priminti 
pasauliui, kuris be jų galbūt

JULIUS SANVAITIS, Dariaus-Girėno paminklo prižiūrėtojas Pščelnike, 
aplanko paminklą ir žiemos metu. Nuotrauka daryta 1985 m. vasario 10 d.

Tikinčiosios Lietuvos diena
Kanados katalikų vyskupų atsiliepimai bei pastabos

neprisimintų katalikų perse
kiojimo jūsų tėvynėje”.

Chicoutimi
Chicoutimi vyskupas Jean- 

Guy Couture, pareiškęs savo 
norą jungtis maldoje drauge 
su Kanados lietuviais, prašant 
laisvės sovietų okupuotiem 
Lietuvoje, rašo: “Ta sunki būk
lė, apie kurią jūs kalbate, bus 
nušviesta mūsų vyskupijos biu
letenyje En Eglise’. ... Tesu
teikia Viešpats drąsos tiems 
ryžtingiems lietuviams, kurie 
kenčia persekiojimą jau 40 
metų. Teišlaisvina Viešpats 
juos iš tos vergijos, kad jie ga
lėtų laisvai išpažinti savo ti
kėjimą pagal elementariau
sias žmogaus teises”.

Palankūs bei drąsinantys 
atsiliepimai yra gauti iš šių 
Kanados vyskupų: Pembroke, 
Nicolette, Otavos, Gatineau- 
Hull, Timminso, Viktorijos 
(Britų Kolumbijoje), St. John’s 
(Niufoundlandijoj).

Torontas
Mažiau dėmesio šiais me

tais susilaukta iš Toronto ar
kivyskupijos, kurioje gyvena 
daugiausia lietuvių. Kadangi 
šioje arkivyskupijoje yra la
bai daug įvairių tautybių su 
panašiais rūpesčiais, kaip ir 
lietuviai, vengiama iškelti vie
ną kurią tautybę.

Toronto vyskupas pagalbi
ninkas Aloysius M. Ambrosic, 
slovėnų kilmės, taip rašo: “Nė
ra abejonės, kad mes užjaučia
me kenčiančią Lietuvos K. 
Bendriją — tai bandėme paro
dyti praeityje, tai parodysi
me ir ateityje. Manome, kad 
prašymas maldų kasmet gali 
tapti įprastiniu dalyku ir to
dėl susilaukiančiu mažiau dė
mesio. Tikiuosi, jūs vėl primin
site tai sekančiais metais. Ta
da, galimas dalykas, išpildy
si me jūsų norus”.

Ukrainiečiai
Pažymėtinas Rytų apeigų uk

rainiečių Toronto vyskupo Izi
doriaus Boreckio laiškas. Ja
me rašoma: “... Toronto epar- 
chija tikriausiai jungsis mal
doje su jumis ir visais jūsų 
bendradarbiais, prašydami vi
sagalį Dievą sutrumpinti kan
čios laiką persekiojamų bro
lių Lietuvoje. Mes reguliariai 
gauname ‘Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką’ ir visuo
met gėrimės nuostabiu tikėji
mu į Jėzų Kristų, kurį liudija 
tikintieji”.

Tame pačiame laiške ukrai
niečių vyskupas pastebi: “Sa
vo ruožtu mes prašome jūsų 
maldų už persekiojamus krikš
čionis Ukrainoje, kur jų būk
lė yra net blogesnė nei Lietu
voje, nes ten mūsų Bendrija 
yra visai uždrausta. Kaip gal
būt žinote, iki šiol yra išleisti 
aštuoni numeriai pogrindžio 
laikraščio “Katalikų Bendri
jos kronika Ukrainoje’. Tiki
mės, kad tai gal padės šiek tiek 
palengvinti esamą būklę”.

Tai tik dalis vyskupų atsi
liepimų. Daugelis vyskupų ne
atsiliepia, tačiau patys daly
vauja Tikinčiosios Lietuvos 
dienoje ir paragina dalyvauti 
savo ganomuosius.
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Laikas atstatyti Europos vienybę
Kardinolo mintys iškilmėje, kurioje negalėjo dalyvauti 

okupuotos Lietuvos atstovai

A. LEMBERGAS
Vasario 27 vakarą Vestmins- 

terio katedroje Londono kar
dinolas Basil Hume aukojo Mi
šias drauge su Lenkijos primų 
kardinolu Glempu ir kitų Euro
pos šalių katalikų atstovais. 
Spauda pažymėjo, kad Čeko
slovakijos ir Lietuvos atsto
vai kvietimu negalėjo pasinau
doti, nes jų neišleido valdžia.

Įspūdingą pamokslą apie Eu
ropos vienybę pasakė Londo
no kardinolas. Štai jo pagrin
dinių minčių atpasakojimas.

Savo pamoksle kardinolas 
įtaigiai pabrėžė Europos vie
nybę. Pirmiausia jis priminė, 
kad prieš vienuolika šimtme
čių, balandžio 6, Velehrade, 
šiandieninėje Čekoslovakijo
je, mirė slavų tautų apaštalas 
šv. Metodijus. Jis buvo grai
kas vienuolis, gimęs Tesaloni- 
kų mieste, kuriame gyveno ir 
Evangeliją skelbė šv. Paulius. 
Metodijus su savo broliu Kiri
lu, vienuoliu, skelbė pirmiau
sia Evangeliją Kryme. Vėliau 
jie abu darbavosi Didžiojoje 
Moravijoje. Apaštalaudami 
slavų tautose, jie padėjo jų 
kultūros ir raštijos pagrindus.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
prieš penkerius metus šven
tuosius — Metodijų ir Kirilą 
paskelbė Europos globėjais. 
1964 m. Paulius VI pirmuoju 
Europos globėju paskelbė šv. 
Benediktą.

Jie visi trys liudija, kad Eu
ropą dvasiškai ir kultūriškai 
sudaro dvi krikščioniškosios 
tradicijos srovės, dvi skirtin
gos, bet viena kitą papildan
čios kultūros. Šv. Benediktas 
atstovauja Romos tradicijai, 
Kirilas ir Metodijus — Grai
kijos ir Konstantinopolio. Jie 
yra visos Europos globėjai, liu
dijantys krikščionybę, kuri pa
veikė mūsų žemyno istoriją, su
kūrė jos institucijas ir verty
bes.

Europa šiandien yra liūdnai 
ir žiauriai suskaldyta. Tačiau 
visos Europos tautos turi bend
rą krikščionišką praeitį, dau
gelis turi bendrą krikščioniš
ką tikėjimą ir įsipareigojimą, 
visos laukia, kad pasibaigtų 
konfliktas ir priespauda, 
trokšta susitaikymo ir taikos.

Europa gali būti politiškai 
padalyta, bet ne jos katalikai 
vyskupai ir žmonės! Mes esa
me viena Dievo tauta, mus sie
ja bendras įsitikinimas, kad 
Dievas nori visų Jo įsikūniju
sio Sūnaus mokinių vienybės 
atgaivinimo. Visi trys Euro
pos šventieji globėjai savo pa
čių skirtumais aiškiai rodo, 
kad krikščionybės vienybei 
nereikia uniformiškumo, ta
čiau ji galėtų ir turėtų gerb
ti kitokias tradicijas bei litur
gines praktikas.

Nevieningas krikščionių ti
kėjimas kenkia Evangelijos 
skelbimui. Jį iš naujo sustip
rintų mūsų sugrįžimas vieny
bėm Netikėjimo amžiuje Eu
ropos žemynui būtinai reika
linga Jėzaus Kristaus Evange
lija. Ir daug kur Europoje ją 
reikia vėl pradėti skelbti nuo 
pradžios, lyg ji nebūtų buvusi 
anksčiau skelbiama.

Europos vyskupų konferen
cijų taryba šiandien yra Die

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų (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 .... ......................................................................................

vo Apvaizdos išrinktasis evan- 
gelizavimo įrankis mūsų žemy
ne. Ją sudaro 25 Europos ša
lių, nuo Atlanto iki Uralo, 
nuo Skandinavijos iki Vidur
žemio, vyskupų konferencijų 
atstovai. Jų uždavinys — drau
ge su popiežium pakelti kiek
vienos šalies katalikų akis 
aukščiau savo tautinių rūpes
čių ir atsakyti į degančius vi
so žemyno reikalus. O svar
biausias reikalas — skelbti 
gerąją žinią, t.y. Evangeliją. 
Kiekviena atskira Bendrija, 
kiekviena vyskupija turi jai 
Dievo duotą misiją būti Kris
taus Bendrija toje srityje ar 
vietoje. Kiekviena atskira 
Bendrija šaukiama vykdyti 
evangelizavimo užduotį, ta
čiau vietinės bendrijos lau
kia viena iš kitos paramos, 
bendradarbiavimo, įkvėpimo. 
Europos vyskupų konferenci
jų tarybai čia tenka svarbus 
vaidmuo.

Mums reikia stiprių krikščio
niškų bendrijų, kad tie, kurie 
jieško Dievo, galėtų jose iš
melsti ir surasti krikščioniš
kojo gyvenimo bei veiklos pa
slaptį. Tokie centrai gali būti 
religiniai namai, parapinės 
bendruomenės ar bet kokie 
Kristaus vardu susibūrusių 
krikščionių telkiniai. Mums 
reikia tvirto tikėjimo ir drą
sių vyrų bei moterų, einančių 
skelbti Evangelijos, kur ji dar 
nežinoma ar, deja, buvo kita
dos žinoma, o dabar pamiršta.

Kaip šv. Benediktas, turi
me pavesti Dievui visą savo 
gyvenimą, darbus ir rūpesčius. 
Kaip šv. Kirilas ir Metodijus 
turime nepasiduoti baugini
mams. Privalome visokiais bū
dais laisvai bendrauti su šian
dieniniais žmonėmis, kurie, 
nesvarbu kokioje politinėje 
santvarkoje gyventų, alksta 
tiesos žodžio ir gyvenimo duo
nos. Turime būti bebaimiai 
atnaujintojai, kalbėti šiandie
nine kalba, visomis šiuolai
kinio susižinojimo priemonė
mis pasiekti žmones, jiems per
duoti gerąją žinią — Jėzaus 
Kristaus Evangeliją.

Mes svajojame apie Europą, 
kuri atras savo tikėjimą ir vie
nybę, kurios žmonės galės lais
vai paveldėti savo istoriją ir 
savo tapatybę, likti ištikimi 
savo religijai, kalbai ir kultū
rai. Tai Europa, pasirengusi 
gyventi taikingai ir darniai, 
sprendžianti ginčus derybo
mis, ne ginkluota jėga. Euro
pa, kuri saugos visokią žmogiš
ką gyvybę, gerbs žmogaus oru
mą, garantuos žmogaus teises. 
Europa, kur puoselėjamas šei
mos gyvenimas, ginamos as
mens laisvės. Europa, kur al
kanas pasotinamas, silpnas ap
rūpinamas, benamiui teikiama 
pastogė; žemynas, kurio žmo
nės išties savo rankas badau
jantiems ir išnaudojamiems.

Mes svajojame apie krikščio
nišką Bendriją, ištikimą savo 
praeičiai, vykdančią dabarti
nę savo paskirtį, pilną tikėji
mo ir pasitikėjimo ateitimi. 
Tai krikščionybės ir Europos 
vizija, kurią Benediktas, Kiri
las ir Metodijus atpažintų ir 
palaimintų. Tai gali būti mū
sų vizija ir įkvėpimas.
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ŽIEMOS PALYDĖTUVĖS
Vilniaus Vingio parke buvo 

surengtos jau tradicinėmis ta
pusios žiemos palydėtuvės “Pa
skutinė snaigė”, sutraukusios 
daugiau kaip 70.000 dalyvių ir 
žiūrovų, vaikų ir suaugusių. 
Snaigių apsupti pasirodė trys 
žiemos mėnesiai — Gruodis, 
Sausis ir Vasaris. Programų pra
dėjo “Žalgirio” draugijos vaikų 
čiuožimo mokyklos auklėtiniai 
“kartingais” vadinamų mažųjų 
automobiliukų varžybomis. Ver
tintojai keistokai skirstė pri
zus ir medalius. Pagrindinis pri
zas teko kartingui nr. 7, kurio 
variklis net neužsivedė. Meda
lius gavo kartingų vairuotojai, 
įvažiavę į pusnis, atvažiavę pas
kutinieji. Karalienę Žiemų atly
dėjo Naujosios Vilnios kultū
ros namų kapela, M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos etnografinis 
ansamblis, kaimiška Kirtimų 
kultūros namų kapela, Vilniaus 
pedagoginio instituto studen
tai. Buvo uždegtas aukuras, vi
si apstojo laužus, prasidėjo pra
mogos ir žaidimai. Prie vaikų 
laužo buvo šokami rateliai, me
namos mįslės, vykdoma estafetė 
rogutėmis. Prie kitų laužų vy
rai virvę traukė, šoko, dainavo, 
ledinukus ragavo. Kiti į liaudies 
meistrų, gėlininkų ir medžioto
jų darbų bei trofėjų parodų ėjo. 
Karalienė Žiema visus sukvietė 
prie laužo, nuo kurio liepsnų 
ėmė ir sutirpo Senis besmege
nis — žiemos simbolis, pradėjo 
sproginėti įvairiaspalvės rake
tos. Karalienė Žiema atsisveiki
no, su savo broliais mėnesiais į 
šiaurę iškeliavo, pažadėjsui 
daugiau negųsdinti vilniečių 
šalčiais.

LIŪDNA BYLA
Vilius Valiulis “Valstiečių 

laikraščio” š. m. vasario 26 d. 
laidoje skaitytojus supažindi
na su trijų 17-18 metų amžiaus 
vyrukų byla erdvioje Mažeikių 
rajono Mičiūrino kolchozo kul
tūros namų salėje. Kaltinamų
jų suole — A. Jarutis, V. Bružas 
ir V. Mažrimas, “Raudonosios 
žvaigždės” kolchozo dirbančių
jų vaikai. 1984 m. liepos 19 d. į 
gražų Račalių ųžuolynų jie nu
sinešė penkis butelius, ištušti
no, panoro daugiau. Kaip tik tuo 
laiku skirstėsi ųžuolyne gurkš- 
nojusi vyrų grupė. Jaunuoliai, 
apnuodyti alkoholio, pastojo 
kelių nuo grupės atsiskyrusiam 
kolchozininkui K. Momkui: “Pa
reikalavo pinigų. Partrenkė ant 
žemės, išvertė visas kišenes, pi
nigų išties nebuvo. Bet tai be
pročiais virtusius vyrukus dar 
labiau įsiutino. Jie ėmė žiau
riai kankinti žmogų, taip žiau
riai, kad neįmanoma apie tai ir 
pasakoti, ir liovėsi tik tada, kai 
kankinamasis neteko sųmonės. 
Kelis mėnesius Mažeikių, Šiau
lių gydytojai kovojo su mirti
mi ...” V. Valiulis neatsklei
džia teismo sprendimo, tik puo
la nusipelnytų bausmę gavusių 
jaunuolių tėvus. Esu degtinė bu
vo svarbiausia vertybė Liudviko 
ir Marijonos Jaručių gyvenime. 
Ne kartų jie buvo svarstyti už 
nesirūpinimų vaikų auklėjimu. 
Nieko gero iš savo tėvų negalė
jo išmokti ir kiti du nusikaltę 
jaunuoliai.

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

LAIDOTUVIŲ PROBLEMOS
Vilnietė agronome Aldona 

Kudžmaitė vasario 19 d. “Tie
soje” atkreipia dėmesį į laido
tuvių problemas. Esu kapinėse 
dažnai per pusnynų taku neša
mas karstas, vorele eina žmo
nės. Nemaža jų dalis seneliai, 
lydintys į amžino poilsio vietų 
savo vaikystės ar jaunystės drau
gų. Taip pūškuoja ne keliolika 
metrų, nes iki kapo duobės dau
giau kaip kilometras. Tokį vaiz
dų A. Kudžmaitė kiekvienų die
nų mato greta Vilniaus esančio
se Karveliškių kapinėse: “Mat 
automašinoms kelias į kapus už
darytas. Anksčiau juo buvo lei
džiama vežti nors karstų ir se
nus žmones. Dabar ir to nega
lima. ‘Mašinos suardys asfaltų’,
— girdėjau sakant kapų prižiū
rėtojus. Kodėl to asfalto nesuar- 
do Rokantiškių kapinėse, kur 
mašinos privažiuoja kuo arčiau 
kapo duobės? Pagaliau, jei tas 
asfaltas būtų saugomas pavasa
rį, polaidžio metu, o dabar to
kių šaltų žiemų!. . . Kas čia kal
tesnis: asfaltas ar kitų nelai
mei nejautrūs žmonės?”

ELEKTROS TAUPYTOJAI
“Valstiečių laikraščio” kores

pondentas Rimvydas Rimeika 
vasario 26 d. laidoje skaityto
jus supažindina su nelegaliais 
elektros taupytojais, kurie su
geba įvairiomis priemonėmis su
lėtinti elektros skaitiklio rate
lio sukimųsi ar net jį visiškai 
sustabdyti. Esu pernai visokie 
pagaliukai, smeigtukai, vinys 
bei kiti panašūs priedai elektros 
skaitikliuose elektrinėms at
nešė 11,23 milijono kilovatva
landžių nuostolių. Kauno rajono 
Vilkijos miestelio gyventojas B. 
Balčaitis už pasiglemžtų elektrų 
turėjo sumokėti baudos 1.191 rb. 
Biržų rajono Sapkūnų kaimo gy
ventojo A. Janoševičiaus išra
dingumas įvertintas 2.219 rb. 
bauda. Juos betgi gerokai pra
lenkė Kapsuko (Marijampolės) 
rajono Šventražio kaimo gyven
tojas A. Valentą, nutiesęs slap
tų elektros kabelį į šiltnamį ir 
garažų, aplenkdamas elektros 
skaitiklį. Už panašius prasižen
gimus pernai buvo surašyti 2.246 
aktai. Mat daug kas galvoja, kad 
kontrolierius apsilankys tik 
kartų per vienerius ar dvejus 
metus. Per tą laikų bus gerokai 
sumažintos išlaidos, o sumokė
jus baudų, vėl bus galima “tobu
linti” skaitiklį. Pasak R. Rimei
kos, kiti serga užmaršumo liga
— už elektrų atsilygina tik kont
rolieriui atėjus ir išrašius bau
dų. Tas užmaršumas yra tapęs 
beveik epidemija, palietusią 
kas trečių Vilniaus, Šalčininkų, 
Trakų bei kitų rajonų gyvento
jų. Kai Raseinių gyventojai A. 
Paulauskienei buvo pateiktas 
jieškinys, teismas šiaip ne taip 
vilkindamas bylų, priteisė su
mokėti reikiamų sumų. Tačiau 
reikalai nepajudėjo: “Moteris 
atsisakė mokėti, kadangi netu
rinti iš ko. Kol vyko ši byla, A. 
Paulauskienė sugebėjo ir namų, 
ir kitų nejudomų vertingų inven
torių perrašyti artimiesiems. 
Šis bylinėjimasis energijos rea
lizavimo įmonei jau dabar kai
navo penkis šimtus rublių, o ga
lo nematyti...” y.

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

Kanados parlamento rūmuose surengtame Baltiečių vakare 1985 m. vasario 27 d. Iš kairės: užsienio reikalų mi
nisterijos R. Europos skyriaus direktorius Derek Fraser, Vida Žalniėriūnaitė, Rita Rudaityė, R. Halpin, užsienio 
reikalų ministerijos R. Europos skyriaus viršininkas R. Halpin. KLB atstovas Otavoje J. V. Danys Ntr. L. Giriūno

Hamilton, Ontario
AV PARAPIJOS NARIŲ visuo

tinis susirinkimas įvyko kovo 17, 
sekmadienį tu<JJ*po Sumos, Jauni
mo centro salėje. Pranešimus pa
darė klebonas kun. J. Liauba ir 
parapijos tarybos iždininkas J. 
Stankus. Susirinkimui pirminin
kavo par. tarybos pirm. J. Krišto
laitis. Iš pranešimų buvo matyti, 
kad parapija tvarkosi gerai. Bu
vo ir kai kurių tarybos narių per
rinkimo laikas. Į tarybų aklama
cijos keliu vėl pateko jau taryboj 
dirbę — K. Deksnys, V. Gelžinis, 
B. Grajauskas, E. Kairienė, J. Kriš
tolaitis, dr. V. Kvedaras, A. Liau- 
kus, J. Stankus, ir nauji — D. Ens- 
kaitienė, I. Vasiliauskienė ir V. 
Vitkevičius. Didesnieji parapijos 
rūpesčiai yra užbaigti šventovės 
remontus lauke ir viduje bei su
tvarkyti prie šventovės esančių 
autoaikštę, kurioj bus galima 
pastatyti apie 20 automobilių.

SKAUTAI ir šiemet turėjo sėk
mingų tradicinę Kaziuko mugę. 
Sekmadienį, kovo 10, žmonės po 
abejų pamaldų ėjo į Jaunimo 
centro salę, kurioje vyko dide
lis judėjimas ir turgus. Čia skau
tukai pardavinėjo riestainius, me- 
dauninkus, saldainius, pyragus 
ir visokiausių loterijų bilietus. 
Buvo taip pat galima nusipirkti 
ir visokio maisto patiekalų. Be
veik viskas buvo skautų tėvų ir 
geradarių sunešta bei suaukota, 
norint padėti mūsų skautams.

M. Pr. ŠIŪLIAI savo draugų ra
telyje atšventė savo vedybų 35 me
tų sukaktį. Jie susituokė prieš 35 
m. Anglijoj. Užaugino dukrų Rūtų, 
kuri yra baigusi žurnalistikų ir 
dabar gyvenanti Otavoje, ir sūnų 
Rimų, studijuojantį ekonominius 
mokslus McMaster universitete.

ATEITININKAI iš savo sureng
to religinio koncerto gautų pel
nų — $125 atidavė religinei Lie
tuvos šalpai.

STASIUKAS BAKŠYS su savo 
projektu Hamiltono katalikų mo
kyklų vaikų išradingumo važybo- 
se laimėjo I vietų. Jis taip pat yra 
patekęs ir į specialių gabiųjų mo
kinių klasę.

ILGAI SIRGUSI sunkia vėžio 
liga kovo 12 d. “Elm-Villa Lodge” 
mirė a.a. Bronė Pauliuvienė, 63 
metų. Paliko vyrų Aleksų ir dukrų 
Dainų Dewar. Vasario 18 d. už ve
lionę AV šventovėje buvo atnašau
tos šv. Mišios. K. M.

CHORAS “AIDAS” šiais metais 
mini savo veiklos 15 metų sukaktį. 
Šiam įvykiui “Aidas” jau ruošiasi. 
Koncertas įvyks birželio 8 d. Jau
nimo centro salėje, o po koncerto 
- smagūs šokiai. Į šį sukaktuvinį 
koncertų “Aidas” pasikvietė Kliv- 
lando jaunų vyrų dainos vienetų 

INTERNATIONAL
/ SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

-----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
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

“Uždainuokim”, kuris kartu su 
“Aidu” atliks porų dainų. Kliv- 
lando jaunų vyrų dainos vienetui 
vadovauja muz. A. Bielskus. Be to, 
“Aidas” kviečia visas buvusias 
choristes atvykti į šį sukaktuvinį 
koncertų. Programoje yra numa
tyta bendra daina su visomis bu
vusiomis aidietėmis. Tad visos 
buvusios aidietės yra prašomos 
pranešti savo adresus, kad “Aidas” 
galėtų pasiųsti visų reikiamų in
formacijų sukaktuvinio koncerto 
reikalu. Skambinkite telefonu Ra
monai Ciparytei 389-5161, Aušrai 
Pleinytei 549-5372 arba rašykite: 
“Aidas”, 84 Balsam Avė., S., Ha
milton, Ont., L8M 3B3.

“AIDAS”, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo, gegužės 4 d. vyksta į Mont- 
realio mergaičių choro “Pavasa
ris” metinį koncertų, kur kartu 
su Otavos “Ramunėlėmis” ir “Pa
vasariu” koncertuos. Koncertas 
ir šokiai įvyks Aušros Vartų pa
rapijos salėje. “Aido” rėmėjų ko
mitetas tų savaitgalį organizuo
ja išvykų į Montrealį. Norintieji 
vykti kartu su “Aidu” prašomi re
gistruotis pas J. Pleinį tel. 549- 
5372. Ypač kviečiamas vykti jau
nimas, kur kartu su Montrealio ir 
Otavos jaunimu turės progos pra
leisti lietuviškoje nuotaikoje 
vakarų.

J. ASTAS dėl susidėjusių sųly- 
gų pasitraukė iš KLB Šalpos fon
do Hamiltono skyriaus sekreto

•' ’-‘Ip- > -■ ■■ . ■

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlYn
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

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ..............  6%
santaupas........................ 772%
kasdienines palūkanas
už santaupas....................... 7%
term, indėlius 1 m.......... 1072%
term, indėlius 3 m.............  11 %
reg. pensijų fondo............ 97»%
90 dienų indėlius............  972%
(minimum $5.000) 

riaus ir drabužių persiuntimo pa
reigų. Šalpos fondo komitetas nuo
širdžiai dėkoja J. Astui už darbų 
ir pasiaukojimų šalpos reikalams. 
Visais šalpos reikalais laikinai 
prašoma kreiptis į komiteto pirm. 
J. Pleinį tel. 549-5372. J. P.

Sudbury, Ontario
METINIS LŠST MAIRONIO 

KUOPOS susirinkimas įvyko kovo 
9 d. J. E. Staškų namuose. Tylos 
minute pagerbti mirę kuopos šau
liai: Kazimieras Poderis, Gertrū
da Lumbienė ir Jonas Remeikis. 
Peržiūrėti centro valdybos ir “Vil
niaus” rinktinės raštai, įsakymai, 
numatytas 1985 m. kuopos veiklos 
planas, daug dėmesio kreipiant į 
ruošiamų kuopos dešimtmečio mi
nėjimų, kuris turėtų įvykti rugsė
jo mėn. Lietuvių spaudai: “Tėviš-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 113/«%
asmenines paskolas..... 13%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

Simple elegance... by Finnish design

JA Valstybės
Organizuojamas Šveicarijoje 

gyvenusių lietuvių sąskrydis, 
įvyksiantis šį rudenį dar nesu
tartoje vietovėje. Organizatorių 
vardu visus prašo atsiliepti ir 
kviečia dalyvauti Birutė Prapuo- 
lenienė! Ji laukia adresų ir tele
fono numerių šiuo adresu: Ms. B. 
Prapuolenis, 4335 S. Maplewood, 
Chicago, IL 60632, USA. Gauti 
adresai bus naudojami tik kores
pondencijai. Žinantieji Šveica
rijoje gyvenusius lietuvius pra
šomi jiems perduoti šių informa
ciją, kad jie sąskrydžio reikalu 
galėtų užmegzti ryšius su B. Pra- 
puoleniene.

A.a. pik. dr. Vladas Ingelevi- 
čius, sulaukęs 95 metų amžiaus 
mirė Niujorke vasario 5 d. Velio
nis buvo baigęs karo medicinos 
akademiją Petrapilyje 1913 m., 
ten su kitais lietuviais studen
tais įsteigęs medikų korporaci
ją “Fraternitas Litaunica”, eg
zistuojančią ir dabar. 1913-17 m. 
tarnavo Rusijos kariuomenėje, 
pateko į sulietuvintą 226-ją lau
ko ligoninę Rumunijos fronte. 
Iš ten su kitais lietuviais grįžo 
Lietuvon, 1918 m. gruodžio 19 d. 
įstojo savanoriu į jos kariuome
nę. Čia jam teko pavaduoti su
sirgusį karo sanitarijos virši
ninką V. Nagevičių. Vėliau, ne
priklausomybės metais, visą lai
ką ėjo karo sanitarijos virši
ninko pavaduotojo pareigas, kol 
jį iš kariuomenės 1940 m. spalio 
27 d. atleido Lietuvą okupavę so
vietai. Velionis taipgi priklau
sė Raudonojo kryžiaus steigėjų 
gretoms Lietuvoje, ilgus metus 
dirbo vyriausioje jo valdyboje, 
atstovaudavo Lietuvai tarptau
tinės karo medicinos organiza
cijos kongresuose. II D. karo 
pabaigos sulaukęs Austrijoje, 
atgaivino Raudonąjį Lietuvos 
kryžių, atnaujino ryšius su tarp
tautiniu Raudonuoju kryžiumi 
Ženevoje. Palaidotas vasario 9 d. 
iš Apreiškimo parapijos Brukli
ne Šv. Karolio kapinėse, kur il
sisi 1980 m. kovo 30 d. mirusi jo 
žmona dail. Regina Matuzonytė- 
Ingelevičienė.

Užgavėnių vakarą Šv. Kazimie
ro parapijos salėje vasario 16 
d. Los Angeles ir apylinkių lie
tuviams surengė jaunimo tauti
nių šokių ir dainų ansamblis 
“Spindulys”, vadovaujamas O. 
Razutienės. Įdomią programą at
liko visi ansambliečiai, prade
dant mažaisiais ir baigiant uni
versitetus lankančiais studen
tais. Buvo deklamuojama, šoka
ma, dainuojama, atliekami trum
pi vaidinimėliai.

Urugvajus
Kalėdų ir Trijų karalių šven

tė lietuvių parapijoje įvyko sau
sio 13 d. Ji pradėta pamaldomis 
lietuvių šventovėje, giedant V. 
Dorelio vadovaujamam “Aido” 
chorui. Meninė dalis po pamal
dų įvyko parapijos salėje. Vai
kai, paruošti mokytojų J. Dobi- 
levičienės, G. Josponienės ir 
V. Dorelio, suvaidino S. Jony- 
nienės vaizdelį “Kūčios Lietu
voje”. Visi mažieji pašoko Žio
gelį, Noriu miego, Čigonėlį, Sė
jau rūtą. Jaunasis “Ąžuolynas”, 
vadovaujamas C. Dorelytės ir M. 
Mockevičiūtės, programon įsi
jungė Šustu, Gyvataru, Rugu
čiais ir Jonkeliu. Tada atvyko 
Kalėdų senelis (D. E. Josponis) 
su didele balta barzda ir mai
šu dovanų, nekantriai lauktas 
vaikų.

Argentina
Chemijos inž. Valencija But

kutė, gyvenanti ir dirbanti Kau
ne, tris mėnesius viešėjo pas 
tetą H. Rimšaitę-Pranckūnie- 
nę. Viešnia yra dail. J. Rimšos 
sesers duktė. Ji buvo nuvežta į 
Mar del Platą bei kitas gražes
nes Argentinos vietas, apsilan
kė Aušros Vartų parapijoje Bue
nos Aires mieste, ten įsteigta
me lietuvių muziejuje.

Lietuvių senelių židinys Adro- 
gue mieste metinį narių susi
rinkimą turėjo 1984 m. gruodžio 
29 d. Buvo patvirtintas sekr. J. 
Mičiūdo pateiktas 1980-83 m. 
veiklos balansas, garbės nariu 
paskelbtas buvęs pirm. V. Gri
gaitis. Židinio valdybon išrink
ti: pirm. A. Burba, vicepirm. V. 
Grigaitis, I sekr. J. Mičiūdas, 
II sekr. G. Morkūnaitė, I ižd. B. 
Survila, II ižd. A. Ruplėnas, na
riai — J. Morkūnas, V. Misiūnas, 
R. Rudis. Kandidatais liko A. 
Mikučionis, M. Jasienė ir dva
sios vado pareigas einantis kun. 
A. Steigvilas, MIC. Senelių ži
dinio pradininke laikoma Juli
ja Skurauskaitė jau sulaukė 97 
metų amžiaus. Ji buvo gerokai 
susirgusi, bet atsigavo ir iš li
goninės grįžo į argentiniečių 
senelių prieglaudos namus, kur 
ją globoja Lietuvių senelių ži
dinio valdyba. Židinyje stato

ma salė bendram naudojimui. 
Seneliai joje galės praleisti 
savo laisvalaikius, priimti sve
čius. Jau išmūrytos salės sienos, 
dedami langai ir durys, ruošia
mi vidaus įrengimai. Lietuvių 
senelių židinys šiuo metu turi 
laisvų butų naujiems gyvento
jams.

Lietuvių susivienijimas Ar- 
gentijoje prie savo rūmų sosti
nėje Buenos Aires susilaukė 
vandens baseino. Jo iškilmin
gas atidarymas įvyko 1984 m. 
gruodžio 16 d. Visiems, prisi- 
dėjusiems prie baseino įrengi
mo, padėkojo SLA valdybos 
pirm. R. Staliopaitis, baseiną 
pašventino kun. A. Steigvilas, 
MIC.

Britanija
Mančesterio lietuviai Vasario 

16 minėjo vasario 9 d. Lietuvių 
klube. Minėjimą surengė vieti
nis DBLS skyrius, jam vadovavo 
pirm. A. Jaloveckas. Paskaitą 
apie Lietuvos laisvės kovas ir 
jos nepriklausomybės laikotar
pį skaitė iš Derbio atvykęs J. 
Zokas. Tylos minute buvo pa
gerbti visi žuvusieji už Lietu
vos laisvę. J. Zokas ragino spaus
ti didžiąsias valstybes, kad jos 
padėtų mums atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai. Pat
riotinius eilėraščius deklama
vo M. Ramonas, A. Jakimavičius 
ir V. Motuzą. Oficialioji dalis 
baigta Tautos himnu. Po jos įvy
ko vaišės, A. Jalovecko pravesta 
loterija, kurios pelnas buvo 
skirtas Tautos fondui.

Šveicarija
Lietuvos nepriklausomybės 

šventę Šveicarijos lietuviai pri
siminė savo metiniame susibū
rime Berne vasario 24 d. Mišias 
Akademikų namo koplyčioje 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Juraitis. Metinis su
sirinkimas įvyko Akademikų na
me. 1984 m. veiklos pranešimą 
padarė ŠLB valdybos pirm. N. 
Prielaida. Naujon valdybon iš
rinkti: pirm. N. Prielaida, vice
pirm. — dr. V. Dargužas, sekr. 
ir ižd. — J. Jakaitis. Susirinki
mas baigtas Tautos himnu. 
Bendri visų dalyvių pietūs įvy
ko geležinkelio stoties resto
rane. Tautinių šokių programą 

1' atlikti' J. Štasiūlienėš vadovau
jama “Viltiėfe” grtlįiė, šiemet 
švenčianti sidabrinę veiklos 
sukaktį. Visi šokėjai yra švei
carą!, garsinantys tautinius lie
tuvių šokius. Dr. V. Dargužas, 
lankęsis okupuotoje Lietuvoje, 
rodė jos vaizdų skaidres. Visus 
nudžiugino Lietuvos atstovo dr. 
A. Geručio pasirodymas. Jis jau 
sustiprėjęs po operacijos, bet 
dar pilnai neatgavęs jėgų. Dr. 
A. Gerutis pasveikino tautie
čius Vasario 16 proga, perskai
tė JAV prez. R. Reagano pareiš
kimą, kad Amerika ir toliau de 
jure nepripažins Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos tautinių 

šokių grupė ir choras sausio 24 
d. dalyvavo Anweiglerio miesto 
renginyje. Juos rengėjų vardu 
pasveikino programos vadovas 
Rielmanas, supažindindamas su 
publika. Lietuvių moksleivių 
pasirodymas praėjo linksmai ir 
sklandžiai. Vokiečiai žavėjosi 
niekada nematytais tautiniais 
lietuvių šokiais, niekada negir
dėtomis liaudies dainomis.

Velykų atostogas Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai oficia
liai pradės kovo 30 d., bet iš 
bendrabučio galės išvažiuoti 
jau kovo 29 d. Grįžti reikės ba
landžio 14 d., nes pamokos pra
sidės sekančią dieną. Tradici
nės Joninės įvyks birželio 22 d. 
Bus laužas ir įdomi programa.

Liubeko lietuviai Vasario 16 
minėjimą buvo numatę pradėti 
pamaldomis, bet nesusilaukė 
lietuvio kunigo pakeisti vis dar 
Hamburgo ligoninėje besigy
dančiam kun. V. Šarkai. Teko 
dalyvauti vokiečiams skirtose 
Mišiose. Užsieniečiams skirta 
parapijos salė buvo papuošta 
rankšluosčiu su įaustu įrašu: 
“Šalis ta LIETUVA vadinas”. 
Visus pasveikino naujasis VLB 
Liubeko apylinkės valdybos 
pirm. V. Mackevičius, skaitęs 
paskaitą apie nepriklausomy
bės praradimą, dabartinei lie
tuvių veiklai būtiną vienybę ir 
bendradarbiavimą. Sugiedojus 
Tautos himną, buvo pasiūlyta 
buvusiam ilgamečiam VLB apy
linkės pirm. Pranui Kotkiui su
teikti garbės pirmininko vardą. 
Pasiūlymas vienbalsiai priim
tas. P. Kotkis Liubeko apylin
kei su trumpomis pertraukomis 
vadovavo nuo 1952 m. Visų daly
vių laukė maloni staigmena — 
Žemaitės apsakymo “Marti” 
inscenizacija. Spektaklį režisa
vo V. Mackevičius.



Keturi šakoti veiklos įošimtin^ciai

Č. SENKEVIČIUS

Keturi dešimtmečiai už tė
vynės ribų kiekvieno išeivio 
biografijoje yra ryškiai per
pinti mįslėmis, spėliojimais, 
galvosūkiais, senomis viltimis 
ir naujais gyvenimo vingiais, 
naujomis vilionėmis. Tas šir
dį slegiantis, pilnas rūpesčių, 
abejonių ir netikrumo laiko
tarpis nejučiomis suformavo 
išeivio tipą, besisukinėjantį 
tautų maišymo malūne ir besi
stengiantį nepakliūti po sun
kiomis svetimų rankų sukamo
mis girnomis. Užtat nenuosta
bu, kad nuolat kyla klausimas
— kaip išlikti, kaip visa pra
tęsti. Tie klausimai tapo viso 
lietuviško gyvenimo pagrindi
ne dalimi. Sukrautas rūpesčių, 
problemų, įvairios veiklos pus
amžis kraitis negali likti ne
įvertintas, juoba, kad ir toliau 
senelis, tėvas ir vaikaitis žen
gia tuo pačiu išeiviškojo gy
venimo keliu.

Svarstybų nariai
Toronto Lietuvių namų kul

tūrinė komisija, vad. V. Kul- 
nio, š. m. kovo 10 d. pabandė 
organizuotu būdu apžvelgti lie
tuvių išeivijos veiklos ketu
riasdešimtmetį ir jį įvertinti 
simpoziumo-svarstybų forma. 
Kalbėtojais buvo pakviesti: 
inž. L. Balsys, pedagogas A. 
Rinkūnas, prof. dr. A. Klimas 
iš Ročesterio, inž. J. Danys iš 
Otavos, jaunesnės kartos atsto
vės L. Beržinytė ir D. Juoza
pavičiūtė, pirmininkaujančiu
— prof. dr. R. Vaštokas iš Pe- 
terborough’o. Toronto visuo
menei tie asmenys daugiau ar 
mažiau pažįstami ir žinomi 
kaip veikėjai, paskaitininkai, 
spaudos darbuotojai. Nėra 
abejonės, kad nueitojo kelio 
apžvalga ir veiklos įvertini
mas visuomenę pakankamai 
domino, ir todėl Lietuvių na
mų Mindaugo menė buvo kone 
pilna klausytojų.

Tolimu užmoju
Rengėjų vardu simpoziumą 

pradėjo Vyt. Kulnys, sutrauk
tai apžvelgęs nueitą kelią iš
eivijoje, supažindino su inž. 
L. Balsiu ir jį pakvietė įvadi
nei paskaitai. Jis apžvelgė da
bartinę pasaulinės politikos 
padėtį, palietė kai kuriuos 
mūsų tautos istorinius įvykius, 
ryškino tautos išlikimo gali
mybes, atremtas į didelį atspa
rumą, pateikė statistinių duo
menų, patvirtinančių teigimus, 
ryškino faktą, kad pasaulyje 
kylanti naujoji moralinė jėga
— Vatikanas plačiausiu mastu

Maratoninės svarstybos 

organizuoja žmogaus teisių 
gynimą, kelia žmogaus laisvės 
pirmumą, nežiūrint kokia poli
tinė sistema šitai slopintų. 
Po savo netrumpos paskaitos 
jis supažindino su svarstybų 
nariais.

Pirmininkaujantis R. Vaš
tokas, prieš pradedant kalbėti 
simpoziumo dalyviams, iškėlė 
klausimus, apie kuriuos turė
tų toliau suktis visi praneši
mai: kokie mūsų tikslai, ar jie 
yra pasikeitę ir kiek yra per tą 
laiką pasikeitusi pasaulio pa
dėtis.

Bendruomenė ir švietimas
Pirmasis kalbėjo A. Rinkū

nas tema “Bendruomenė ir lie
tuvybės išlaikymas per mokyk
las bei organizacijas”. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė 
VLIKo nutarimu įsteigta V. 
Vokietijoje 1949 m. Tikslas 
buvęs — išlaikyti Vakaruose 
lietuvybę. Iš pradžių suprasta 
idealistiškai, kad kiekvienas 
lietuvis esąs jau ir bendruo
menės narys. Vėliau ta sam
prata patekusi į kliūtis. Kilo 
siūlymai, kad šalia idealisti
nės PLB turėtų būti dar ir PLB 
kaip organizacija.

Kanadoje registruotų bend
ruomenės narių neturime. Tai 
sudarą sunkumų, renkant va
dovybes. Kalbėtojas paryškino 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės organizavimosi sunku
mus, kėlė mintis, kas būtų bu
vę galima geriau padaryti, 
ypač švietimo programų ir va
dovėlių reikalu.

Išvadoje A. Rinkūnas pareiš
kė, kad KLB vaidmuo švietimo 
srityje nesąs labai didelis. 
Šeštadienines mokyklas stei
gė tėvai. Lėšų visai nebuvę, 
Geležinio fondo organizavimas 
nepavykęs, KLB švietimo ko
misija atspausdinusi pirmą
sias lit. mokyklų programas, 
“Žiburių” bendrovė leidusi 
vadovėlius. Dabar finansinė 
padėtis žymiai pagerėjusi 
bet mokyklas slegiančios trys 
problemos: mokinių skaičiaus 
mažėjimas, pasenusios pro 
gramos ir pasenę vadovėliai 
Problemas turėtų spręsti 
Bendruomenė.

Kultūrinis derlius
Apie kultūrinę ir moksline 

veiklą kalbėjo dr. A. Klimas 
Trumpai aptaręs kultūros są' 
voką plačiąja prasme, pabrė 
žė, kad dažnai, sąvoka siauri 
narna. Įsidėmėtini yra kultū 
ros kūrimo, gaminimo sklai 
dos procesai, kuriuos būto 
galima plačiai nagrinėti U

Po tokios įžangėlės profe.

suiešto/spas*««"'",ta's
šorius optimistiškai dėstė, 
kad per tuos 40 metų kultūros 
srityje labai daug padaryta. 
Sum nėjo mokslines institu- 
?ij?s, pradedant Pabaltijo uni
versitetu Vokietijoj, baigiant 
lituanistikos katedra Čikagoje. 
Mokslo draugijų tarpe ryškia 
pirmaujanti Lietuvių katalikų 
mokslo akademija Romoje, iš
leista nemažai unikumų ir dai 
leidžiama jų daugiau. Litua
nistikos institutas turįs apie 
140 narių. Labai svarbi moks
linė narių veikla. Profesinės 
organizacijos leidžiančios 
savo žurnalus. Dideli vienkar
tiniai leidiniai, kaip 36 tomai 
Lietuvių Enciklopedijos ir 6 
tomai LE anglų kalba esą pa
vyzdžio neturį unikumai; Br. 
Kviklio 4 tomai “Mūsų Lietu
va” ir 6 tomai “Lietuvos baž
nyčios”. Pilnus raštus turime 
tik V. Krėvės. Būtų gerai turė
ti K. Inčiūros, A. Miškinio, Že
maitės raštus.

Didžiausia spraga esanti, 
kad iki šiol negalėjome išleisti 
nė vienos geros informacinės 
knygos svetimom kalbom apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Spauda apskritai esanti gau
si. Gal žurnalų per daug. Rei
kėtų juos jungti. Spauda su
vaidinusi labai svarbų vaid
menį. Su teatrais ir muzika 
netaip gerai sekėsi. Literatū
ros srityje labai daug padary
ta, ypač poezijoje. Dailės krai
tis didelis. Reikėtų Lietuvių 
dailės muziejaus. Kitose srity- 
se, kaip archyvai, muziejai 
chorai, dainų šventės, tauti
nių šokių grupės ir šventės, 
tautodailės institutai, kultū
ros kongresai - visi išvarė ir 
tebevaro savo darbo vagas 
Visa tai ryškiai pabrėžia mū
sų tautmę gyvybę ir krauna 
reikšmingą palikimą ateičiai' 
Pradeda stokoti geresnės bei 
resniu °S’ pasigendama stip
resnių savos kalbos žinovu 
geresnių vertėjų.

Politiniai vingiai
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■1 ioi« Išvardino visas insti- 
tSs kurios dirbo politinį 
darbą atkreipė dėmesį į čia 
užaugusį ir išsimokslinus, jau-

t su skirtingais požiūriais 
poHtinės veiklos metoduose. 
Supažindino su naujais politi
niais reiškiniais, kaip Bal
tic American Freedom 
League”, prez. R- Reagano už
imta linija, papasakojo apie 
ryšius su parlamentarais.

Kanados baltiečių vakaras 
jau vykstąs 13 metų Otavoje. 
Visų tų trijų tautybių grupes 
esą laikomos nepolitinėmis 
Kanados gyvenimo atžvilgiu, 
todėl valdžios pasikeitimai 
Otavoje renginiams jokios įta
kos neturi.

Jaunimo nuotaikos
L. Beržinytė metė žvilgsnį į 

ligšiolinę jaunimo veiklą ir 
kiek į ateitį, kuri esanti gana 
miglota. Tėvai iš savo vaikų 
tikėjęsi daug daugiau, aukoda
mi savo laiką, pastangas ir lė
šas. Dabar didesniuose lietu
vių telkiniuose, kaip Čikaga ar 
Torontas, jaunimas neblogai 
veikiąs, nes turįs gana stiprų 
vyresniųjų užnugarį. Kur to 
trūksta, ir pati veikla smarkiai 
smunkanti.

Lietuvių kalba jaunimo be
veik nebevartojama, nors kai 
kurie šiaip jau neblogai kal
ba lietuviškai.

Apie politinius reikalus jau
nimas nenorįs girdėti. Esą la- 
ba\ nedaug išimčių. Lankiusi 
įvairius kraštus ir pastebėju
si, kaip ten lietuvybės išlai- 
ymo reikalai esą pablogėję. 

Laikas atėjęs atvirom akim pa
žiūrėti į ateitį. Jaunimo yra 
iiayg’ x.et nedau§ jo ateina į 
letuviskuosius renginius. Gy

venamojo krašto įtaka, asimi- 
Hacija ir oportunizmas daug 
Lrip«de]ęS’ kad jaunimas nu- 
TaFneinUO lletuviškM reikalų, 
ir Pin/. vyresn*ūjŲ nesutarimai 
Ltbgaidoai JaUnimą nU° Veikl°* 

tikro8 MlaU, • jauniinui dūksta 
Kauja tenT0 -JiS ar ji d- 
ištosusid? kur)lems Patiems 
pės da?narinaUda'Šokiųgru- 
nes jiems te? nestok°jančios, 
joj lietuvių v^agU' ?smani- 
tuviai. Kas soka nelie
kos kolonii? sdlks s- Ameri- 
dalyviu? ?Se,kai Pritrūksim 
kad visuoml ^name Prįe to, 
savo reika]16”6’ reikės mažinti

. Kalavimus?
vos spaudoj n? uaS beveik ša
lau leidžiami Fskaito> kai kur 
venamojo kTašto’k^^1*3* 
las> ne nutautė ka ba' Reika- 
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Kanados baltiečių karo veteranų lygos suvažiavime Toronte 1985 metų kovo 9 dieną. Kairėje — ST. JOKŪBAITIS, 
lygos pirmininkas, organizavęs suvažiavimą, ir organizacijų vėliavos Nuotr. St. Dabkaus

BALTIC VETf t ANS LEAGUE IN CANara
(INVENTION DA

Baltiečių karių veteranų suvažiavimas
Šiais metais metinis Kana

dos baltiečių karių veteranų 
lygos atstovų metinis suvažia
vimas įvyko kovo 9 d. Latvių 
namuose, Toronte. Suvažiavi
me dalyvavo gausus būrys at
stovų, atvykusių net iš Mont
realio. Suvažiavimo programa 
buvo dviejų dalių: oficialios 
ir BVL veiklos pranešimų. Su
važiavimą pradėjo ir jam vado
vavo šios lygos pirmininkas 
St. Jokūbaitis. Jis ragino vi
sus remti Pasaulinės baltie
čių santalkos rengiamą viešą 
Sovietų Sąjungos teismą Ko
penhagoje, Danijoje, o taip 
pat visais galimais būdais rem
ti laisvės kovą, ypač peticijų 
ir laiškų rašymu Kanados vy
riausybei dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

Labai prasmingą invokaciją 
perskaitė estų evangelikų kun. 
U. Petersoo. Buvo pristatyti 
garbės svečiai: generolas B. 
Legge, kuris priklauso ir Ka
nados ginkluotų pajėgų štabui, 
generalinis Estijos konsulas L 
Heinsoo, Ontario parlamento 
narys A. Kolyrt, atstovavęs On
tario premjerui ir perdavęs jo 
gražų sveikinimą, parlamento 
narys T. Ruprecht, kuris buvo 
lr Pagrindinis šio suvažiavi
mo kalbėtojas. Taip pat buvo 
Pristatyti visi baltiečių karių- 
veteranų dalinių pirmininkai, 
atvykę iš įvairių vietovių.

MARCH S, Mffi

Ypač garbės svečiai, sveikin
dami šį suvažiavimą, pasi
džiaugė Baltiečių karių-vete- 
ranų lygos vedama kova už Bal
tijos kraštų išlaisvinimą irstip- 
riu reagavimu prieš žmogaus 
teisių laužymą, religijos per
sekiojimą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
prašoma, kad Kanados vyriau
sybė pasmerktų Sovietų Sąjun
gos imperializmą ir nepripa
žintų Baltijos valstybių oku
pacijos, tarptautinėse konfe
rencijose iškeltų Helsinkio 
akto laužymą ir žmonių perse
kiojimus Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Sugiedojus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos himnus, buvo iš
neštos vėliavos.

Lietuviškai veiklai - $24.000 
Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo susirinkimas, 

kuriame paskelbta $1000 premija pasižymėjusiam asmeniui 
lietuviškoje veikloje

Metinis Toronto Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo 
susirinkimas įvyko 1985 m. 
kovo 10 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Į susirinkimą atvy
ko 275 nariai ir keletas svečių. 
Susirinkimą pradėjo ir jam va
dovavo valdybos pirm. dr. S. 
Čepas. Jis pakvietė visus atsi
stojimu pagerbti 1984 m. miru
sius 33 narius. Kun. A. Sima
navičius, OFM, sukalbėjo mal
dą. V. Vaičiūnas perskaitė pra
ėjusių metų susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas be 
pataisų.

Pirmininkas savo pranešime 
paminėjo, kad 1984 m. koope
ratyvas ekonomiškai labai ne
paaugo, bet paaugo narių skai
čiumi. Nariai yra lietuviai, 
nors yra ir keletas svetimtau
čių, kurie kalba lietuviškai. 
Bankelio balansas prašoko $26 
mil., o rezervas — milijoną do
lerių. Rezervas turi būti nema
žiau kaip 5% kapitalo, o šis 
bankelis turi kol kas tik 4%. 
Tikimasi per 2-3 metus pasiek
ti 5%. Valdžios mokesčiai ban
kams kyla. Buvo 15% už pir
muosius $200.000 pelno, o da
bar-25%. Su paskolų bei mort- 
gičių atmokėjimu didelių sun
kumų nebuvo. Taupytojams 
mokamos geros palūkanos, o 
paskolos ir mortgičiai išduoda
mi mažesniu nuošimčiu, negu 
Kanados bankuose ar finansi
nėse institucijose. Per 1984 m. 
kooperatyvas paaugo 71 nariu. 
Valdyba nutarė paskirti po $25 
kiekvienam naujagimiui, kurio 
tėvai panorės atidaryti šiame 
kooperatyve sąskaitą (trust 
account) savo naujagimio var
du. Tuo norima paskatinti tė
vus pastoviai taupyti, kad vė
liau šios santaupos būtų pa
naudotos siekiant mokslo ar ki
tokių tikslų.

Nuo 1985 m. kooperatyvas 
pereina į skaitytuvinę-kompiu- 
terinę sistemą. Pernai koope
ratyvas išdalino $24.000 48- 
ms lietuvių organizacijoms 
bei institucijoms: Maironio 
mokyklai — $2500, Vasario 16 
gimnazijai — $1500, lituanis
tikos katedrai — $1000, Prisi
kėlimo parapijai — $1000, 
Vysk. Baltakio fondui — $1000, 
tautinių šokių šventės lėšų ko
misijai — $1000, KLB krašto 
valdybai — $1000, kitom orga
nizacijom po mažiau.

Po piety pertraukos antroje 
suvažiavimo dalyje buvo pada
ryti lygos pirmininko, iždinin
ko ir kitų pareigūnų praneši
mai ir lygos statuto pakeiti
mai. Nauju “Baltic Veterans’ 
League in Canada” pirminin
ku sekančių dvejų metų termi
nui perrinktas St. Jokūbaitis.

BVL suvažiavime su vėliavo
mis dalyvavo šie lietuvių vie
netai: “Vilniaus” šaulių rink
tinė Kanadoje, VI. Pūtvio šau
lių kuopa iš Toronto, LK Min
daugo š. kuopa iš Montrealio, 
DLK Gedimino š. kuopa iš Del
hi, DLK Algirdo š. kuopa iš Ha
miltono, Povilo Lukšio š. kuo
pa iš St. Catharines, jūrų šau
lių dalinys “Baltija” iš Toron
to, kariai “Ramovėnai” iš St. 
Catharines. Dalyvis

Kooperatyvo valdyba nuta
rė skirti $1000 premiją Kana
dos lietuviui ar lietuvei, ku
rie bus pasižymėję lietuviško
je veikloje tų metų laikotarpy
je. Tą premiją galės gauti kul
tūrininkas, veikėjas ar organi
zacija, pasižymėjusi lietuviš
koje veikloje. Tos premijos pa
skyrimą ir įteikimą atliks KLB 
krašto valdybos kultūros komi
sija savo nuožiūra. Premija — 
kasmetinė.

Pranešimus taip pat padarė: 
ižd. S. Kaknevičius, paskolų 
komisijos pirm. J. Tamulionis 
ir revizijos komisijos pirm. J. 
Freimanas. Trumpai kalbėjo 
auditorius Kalba. Dėl prane
šimų nebuvo jokių pasisaky
mų ar paklausimų, o audito
rius patvirtintas 1985 metams.

Į kooperatyvo valdybą bei ko
misijas išrinkti: J. Palys — į 
valdybą, A. Nausėda — į pasko
lų komisiją, J. Freimanas — į 
revizijos komisiją. Jie buvo iš
rinkti vienbalsiai, nes daugiau 
kandidatų nebuvo. Susirinki
mo pabaigoje vyko piniginė lo
terija — 10 laimikių, kurių 8 
po $25 ir 2 po $50. Susirinki
mas truko 50 minučių. Po susi
rinkimo visi vaišinosi kava ir 
užkandžiais. J. V.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.
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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
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Žurnalas “X laisvę”
Kai tik paimu į rankas bet 

kokį šio žurnalo numerį, akis 
vis bado pažyminys, jog tai ‘ po
litikos žurnalas”. Sunku atsi
kratyti tradicija virtusio api
būdinimo, nors žurnalo turi
nys vargiai telpa siauruose 
politikos rėmuose. Ar ne tiks
liau būtų jį pavadinti rezis
tencijos žurnalu?

Štai po ranka “Į laisvę” 1984 
m. gruodžio numeris. Leonar
do Valiuko straipsnis “Tikroji 
tremties misija” pilnas bend
rybių apie mūsų veiksnius bei 
jų ribotų veiklą. Autorius leng
vu mostu siūlo apkarpyti tau
tinių šokių festivalius, dainų 
šventes, jaunimo kongresus, 
Lietuvių dienas, kongresus. 
Jam “parengimai-parengimė- 
liai, susirinkimai-susirinki- 
mėliai, ‘pasižymėjusių’ dar
buotojų pagerbimai” atrodo 
betikslė veikla. Giliau pažvel
gęs, jis atrastų ir “betikslėj” 
veikloj didžiai vertingą paskir
tį, palaikant tautinę tapaty
bę svetimybėj; be jos ir vad. 
didieji užsimojimai neturėtų 
užnugario. Valiukui ir jauni
mo organizacijų rezoliucijos 
(Lietuvos laisvinimo kely) ne
reikšmingos, nes nevykdomos. 
Ar jis ir savo ilgalaikį rezo
liucijų darbą taip pat nuverti
na? Jo siūlymas kiekvienam 
veiksniui (bene penketą jų tu
rime) išleisti po vieną moks
linę knygą kasmet mūsų sąlygo
mis nėra realus.

Vytauto Volerto “Viliamės: 
jaunimas reprezentuos gyvy
bę; dvasiniai sunkumai ir Ka
lantos ženklas” užgriebia re
tai kieno publicistikoje keltą 
psichologinę problemą: asme
ninių ir tautinių lūžių susi
kryžiavimą žmogaus sąmonėje 
istorinių sąvartų metu. Rašy- 
tojiška plunksna autorius ban
do giliau atskleisti Antano 
Smetonos, Antano Sniečkaus, 
šv. Kazimiero ir Romo Kalan
tos asmenybes. Skaitytojas 
drauge su autorium viliasi, 
kad elitinis jaunimas pratęs 
rezistencijos gyvybę.

Pokalbis su dr. Adolfu Da- 
mušiu, užbaigiant VLIKo su
kaktuvinius metus, pavadin
tas “Į penktąjį dešimtmetį”. 
Tai vertinga antinacinės re
zistencijos ir VLIKo krizių 
bei santykių su LB apžvalga, 
kuriai pilnai atskleisti žurna
lo rėmai per siauri. Kai kur 
paminimi žymūs rezistencijos 
asmenys be pavardžių, tik ne
žinia, ar tai atsargos (saugu
mo prasme) priemonė, ar pa
stanga švelninti tarpsrovinius 
susikryžiavimus. Šia proga pri
simintina paties pokalbininko 
Damušio, vieno iš VLIKo stei
gėjų, lietuvių rezistentų ir in
telektualų, deimantinė am
žiaus sukaktis. Beje, ir čia nu
aidi Volerto iškeltas susikry
žiavimas tarp asmens profesi
jos ir tautinės pareigos.

Vyskupas Paulius Antanas 
Baltakis, OFM, yra žurnalo 
redaktoriaus gražiai pristaty
tas straipsniu “Naująjį gany
toją pasitinkant”.

“Ne diemedį iš palangės iš
rovė, bet ąžuolą iš mūsų lais
vės sodų” yra poetiški antraš
tiniai Balio Gaidžiūno žodžiai 
apie rezistencijos bendrinin
ką teisininką Vaitiekūną ne
krologiniame straipsny “Vy
tautą Vaitiekūną amžinybėn 
išlydėjus”. Pateikti ryškieji 
biografiniai duomenys, at
skleisti keli epizodai iš rezis
tencinių kovų metų; aprašytas 
paskutinis sudiev, kai gyvieji, 
paisydami a.a. bičiulio pagei
davimų, vietoj kalbų rečitavo 
psalmes. Straipsnio pabaigoje 
pridėtas “Laiškas iš Lietuvos” 
ir kun. Sigito Tamkevičiaus 
malda pratęsia psalmių pras
mę. Bijau, kad niekas neatstos 
tikslaus šio teisininko žodžio 
visose mūsų veiksnių painia
vose.

Dr. Vytautas A. Dambrava 
užbaigia savo straipsnį, pa
vadintą “Rezistento žvilgsnis 
iš pietų į šiaurę”, pradėtą žur
nalo 91 nr. Praeitame numery 
jis aiškiai parodė, kiek daug 
vienas asmuo, padedamas ki
tų bendruomenės narių, gali 
padaryti vienoje Pietų Ame
rikos valstybėje (Venezuelo- 
je). Visi lietuviai gali tuo di
džiuotis. Pastarajame numery 
jis apžvelgia politinę JAV būk
lę, kur taip pat randa stiprią 
komunistinės propagandos įta
ką. Ir savajame darže jis taik
liai pastebi: “Spaudoje jaudi
namas!, esą lietuviai per ma
žai domisi Bimba. Aš dėl to ne
sijaudinu. Aš jaudinuosi dėl 
sovietų vykdomos infiltraci
jos per užjūrio lietuviams per
šamą spaudą, kuria mūsų žmo
nės yra kiršinami.” Straips
nis prasmingai užbaigtas prof. 
A. Maceinos paskata trilypei 
rezistencijai.

Beje, galima pasigesti di
desnio dėmesio šaltiniams. 
Tai išskiria žurnalą iš kitokios 
periodikos. Reikėtų kaip nors 
ryškiau apibrėžti mistišką Či
kagos angliško laiško autorių, 
kuris kalba apie didesnį kiekį 
lietuvių infiltratorių bei agen
tų “kiekvieną savaitę”, o taip 
pat ir iš kur KGB majoro S. A. 
Levčenko citata buvo paimta.

Dr. Z. Prūsas straipsnyje 
“Lietuvybės išlaikymas ir TV” 
pagrįstai pirštu duria į didį
jį mūsų jaunimo nutautimo 
šaltinį — televiziją. Jis pake
dena pagrindines liberalio
sios amerikiečių kultūros ap
raiškas: materializmą, egoiz
mą, “vieno pasaulio” pasaulė
jautą, beatodairines varžybas, 
kurios mūsų jaunuoliuose bei 
jaunuolėse užgniaužia tradici
nes alternatyvas.

Red. Vacys Rociūnas straips
nyje “Lietuvių fronto bičiu
liai Kennebunkporte” sąžinin
gai pasidalina savo įspūdžiais 
“iš reporterio užrašų” apie 
septintąją JAV ir Kanados 
LFB studijų ir poilsio savai
tę. Tai būtina medžiaga rezis
tencijos istorijai bei mūsų 
veiklos veidrodis.

Bene svariausias šio nume
rio'įnašas yra “Katalikybė ir 
inteligentija šiuolaikinėje 
Lietuvoje”, kurio autorius Juo
zas Bočys, matyt, slapyvardis 
iš okupuotos Lietuvos. Čia au
torius pateikia šiek tiek opti
mistiškesnių duomenų apie vi
durinį ar žemąjį inteligentų 
sluoksnį, o taip pat ir apie 
tradicinį tautinės kultūros 
kamieną — valstiečius.

Dr. Kazio Ėringio mokslinis 
pranešimas minėtoje studijų 
savaitėje čia pateiktas san
traukos forma: “Lietuvos oku
pacinės ‘savivaldos’ adminis
tracija, jos žinybų su Maskva 
ir tarpusavio sąveika”. Tai vėl 
svari studija mokslininko, ku
ris nagrinėja okupacinę “savi
valdą” iš vidaus, ne iš tolo. Be
je, čia norėčiau pareikšti po
rą pastabėlių, kurios nė kiek 
nenuvertina autoriaus įdomių 
duomenų ir interpreto. Man 
rodos, kad kai kur straipsnio 
stilius — mokslo ir publicis
tikos mišinys — skaitytoją stel
bia. Antra vertus, redaktoriui 
nukėlus išnašas į kitų metų 
numerį, studijos šaltinių sto
ka neteikia pilno aiškumo.

Numerio pabaigoje vedama
sis “Veiklos pragiedruliai ir 
šešėliai” pateikia pilną 1984 
m. veiklos ataskaitą.

Stambiausias korektūros 
kipšiuko pokštas įsivėlė 56 p., 
kai vienu iš “Aidų” redakto
rių paminėtas dr. J. Grinius 
(vietoj dr. J. Girniaus). Pana
šiai praeitame numery (96 p.) 
po nuotrauka pažymėta, jog dr. 
V. Dambrava sveikinamas . . . 
tarybinės (vietoj tarnybinės) 
sukakties proga. A. Mst.

Darrell Rowader, 
Don Carlo

I Vytautas Paulionis, 
Inkvizitorius

Kazys Oželis, 
Scenos produkcija

Christian Smith, 
Režisierius
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GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba "American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $...........................

Pavardė, vardas .........................................................................

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

LIETUVIŲ OPERA

VERDI
4 veiksmų opera

DON CARLO
Ibalandzio 27 d., 7.30 vai. vak.
Ibalandzio 28 d., 3.00 vai. popiet

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

Diriguoja AR ŪNAS KAMINSKAS

Bilietai: $25.00, $20.00, $15.00, $10.00 
Autobusų bilietai ten ir atgal $3.00

Gaunami Vaznelių prekybos namuose: 
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629, USA 

1-312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant šiuo pavadinimu:

Lithuanian Opera Co., Inc.

Visus ir iš visur 
prašome atvykti į spektaklius

Operos choras

Nerija Linkevičiūtė, 
Elizabeta

Bronius Mačiukevičius 
Vienuolis

Alfonsas Gečas 
Chormeisteris

••fl .......Archyvo patalpomis reikia rūpintis
A. KALNIUS

Rasa Mažeikaitė bus bene 
viena iš pirmųjų, kėlusių Ka
nados lietuvių archyvo klau
simą. Ji rūpinasi juo ir dabar. 
Gal tik kiek per daug pesimis
tiškai žvelgia į patį svarbiau
sią jo dalį — patalpas.

Žinoma, be patalpų nebus 
nė archyvo. Betgi patalpos 
yra sudėtinė archyvo dalis, ir 
jomis reikia rūpintis, kaip ir 
archyvine medžiaga. Mums la
bai svarbiu atveju jau dabar 
reikia skubotai telkti bent li
kučius kultūrinių vertybių ir 
jas laikinai patalpinti pripuo
lamose patalpose, pvz. Tėvų 
pranciškonų vienuolyne. Te
nai klebonas paskyrė vieną 
kambarį, kuriame aš sukro
viau vertingas dr. A. Šapokos 
knygas. Klebonas neatsisakė ir 
toliau šį reikalą remti, tik 
reiktų kultūros komisijos dar
buotojams pas jį nuvykti ir 
konkrečiau pasikalbėti.

Tuo pačiu metu reikia rū
pintis ir pastoviomis patalpo
mis. Jos turėtų būti nemažo 
dydžio. Gal kokių dvejų metų 
laikotarpyje ir jos atsirastų. 
Nors ir sunkokas, bet, anaip
tol, nėra neįvykdomas dalykas.

Nuolatinių patalpų reikalu 
aš siūlyčiau tokią prielaidą: 
KLB kultūros komisija turėtų 
susitikti su Anapilio sodybos 
vadovybe ir paprašyti prišlie
ti atitinkamą priestatą prie 
jos rūmų specialiai archyvo 
poreikiams, o gal ir kitiems 
reikalams.

Šią prielaidą drįstu siūlyti, 
nes iš vieno kito anapiliečio 
teko patirti susidomėjimą ar
chyvo reikalu ir apie tokio pro
jekto įvykdymo galimybę. Gal 
tai sutiktų padaryti net pati 
sodybos vadovybė. Tokiu atve
ju patalpas būtų galima pri
taikyti archyvo poreikiams.

Kadangi archyvas kultūriniu 
atžvilgiu yra labai svarbus, 
tai gal būtų galima gauti pa
ramą iš federacinės ar provin
cinės valdžios, o gal net mies
to savivaldybės. Be to, tuojau 
pat reiktų pradėti telkti lėšas 
iš visos Kanados lietuviškos 
visuomenės. Čia ypač turėtų 
ateiti į pagalbą ne tik pensi
ninkai, bet ir vidurinioji kar

ta, finansinės įstaigos ir visuo
meninės bei kultūrinės organi
zacijos. Tam tikslui reiktų ati
daryti sąskaitas visuose šio 
krašto lietuviškuose kredito 
kooperatyvuose. O gal net ir 
lietuviškos parapijos sutiktų 
šiems reikalams skirti vieną 
kitą rinkliavą. Visa tai paleng
vintų aukotojams atlikti savo 
tautinę pareigą.

Be to, kai kuriuos pastato 
darbus būtų galima atlikti ūki
niu būdu. Juk galėtų ateiti į 
talką mūšų jaunimo organiza
cijos, pajėgesni pensininkai 
ir kiti laisvesni tautiečiai. Tai 
gerokai sumažintų statybos 
išlaidas.

Viską mes galime padaryti, 
jei tik išdrįstame pradėt ir 
paskui atkakliai vykdyti!

Jau gana senokai teko patir
ti, kad norima archyvą įrengti 
Toronto Lietuvių namuose. To
kiu atveju tektų abu projek
tus persvarstyti.

Norint šį klausimą palaikyti 
gyvą, reiktų visuomenę daž
niau informuoti spaudoje. Be 
to, reikėtų spaudoje nurodyti, 
kokias medžiagas mes archy
vui telkiame. Tai palengvin
tų jų savininkams apsispręsti, 
ką skirti archyvui, ką — “Po
piergalių rinkiniui”.

Dar reikėtų pasakyti, kad 
Rasa Mažeikaitė lyg ir per 
daug kuklinasi, manydama, 
kad “. . . archyvui bus reika
linga šiek tiek pinigų (daug 
mažiau, tarp kitko, negu daž
nai kainuoja vienos knygos 
išleidimas)..Aš manau, 
kad net kultūros komisijos 
anksčiau numatytoji suma 
$16.590.00 kažin ar padengtų 
visus archyvo vidaus įrengimo 
ir reikmenų įgijimo išlaidas. 
Juk be tų reikmenų, kuriuos 
išvardino kultūros komisija 
1984. X. 13-14 sąraše, dar gali 
tekti įsigyti specialias dėžes 
ar spintas pašto ženklų, lie
tuviškų pinigų, papuošalų ir 
kitų smulkių dalykų rinki
niams. Taip pat abejoju, ar 
archyvas galės apsieiti be dau- 
gintuvo. Juk svarbios, turin
čios dokumentinės reikšmės, 
lietuviškų laikraščių iškar
pos dėl savo popieriaus men

kavertiškumo net ir archyve 
ilgai neišsilaikys. Tokių iškar
pų straipsnius reiktų atgamin
ti ant gero popieriaus. Gali 
kartais tekti atgaminti net ir 
kai kurias knygas, kurių jau 
būtų negalima archyvui įsigy
ti. O gal gi kai kurie tinkamų 
archyvinių medžiagų savinin
kai už savo daiktą gali papra
šyti šiokio tokio atlyginimo. 
Todėl nereiktų remtis vien tik 
dovanomis.

Taigi, kol dar jaunos kultū
ros komisijos užnugaryje stovi, 
nors ir palinkę, paskutiniai 
senimo mohikanai, reikia šį 
didį užmojį įvykdyti dabar. 
Vėliau bus sunkiau.

(Atkelta iš 5-to psl.) 
tai daryti. Pinigais jaunimo 
veikla visur gana stipriai re
miama, nes esąs pajėgus vyres
niųjų užnugaris. L. Beržinytė 
siūlė pratinti patį jaunimą 
aukoti pinigus bendriems lie
tuvių reikalams, nes ateityje 
nebeturėsime nė aukotojų. 
Apskritai jaunimo nutolimas 
nuo lietuviškų reikalų esanti 
deganti problema visame lais
vame pasaulyje.

Jieškoti naujų kelių
Antroji jaunimo atstovė D. 

Juozapavičiūtė teigė, kad per 
40 metų pavyko išlaikyti lietu
višką dvasią per parapijas, mo
kyklas, organizacijas. Lietu
viai esą gerai susiorganizavę 
kultūrinėje ir mokslinėje srity
je. Tačiau lietuviškosios dva
sios palaikymas išaugusio jau
nimo tarpe esąs paviršutiniš
kas, ir tai dėl to, kad vertybių 
skalėje lietuvybės išlaikymas 
stovįs gana žemai. Draugai, lai
ko stoka, ekonominė padėtis, 
karjera, apatija nejučiomis iš
stumia lietuvybės reikalus. 
Prisideda prie to dar ir mūsų 
veiklos siaurumas. Nesą pa
kankamai galimybių asmeniš
kiems pasireiškimams.

D. Juozapavičiūtė mano, kad 
yra atsiradusios dvi grupės. 
Pirmoji esanti ta, kuri lietu
viškumą dar laiko svarbia ver
tybe, antroji, ir tai didesnė 
grupė, esanti ta, kuri pasiren
ka kada ir kur dalyvauti pa
gal savo asmeninius motyvus. 
Norint, kad ši antroji grupė 
daugiau jungtųsi į lietuvišką 
gyvenimą, reikėtų veiklą orga
nizuoti beveik profesionališ
kai su aukšto lygio programo
mis. Tuo būdu gal naudinga 
būtų klubų forma. Galėtų būti 
slidinėjimo, golfo, buriavimo, 
fizinio lavinimo, investavimo 
klubai. Per tokius klubus jau
nimas suartėtų ir visi lietuvių 
kilmės žmonės laikytųsi savuo
se junginiuose. Šio pobūdžio 
veikla galėtų būti papildoma 
informacine medžiaga apie 
Lietuvą ir lietuvius gyvena
mojo krašto kalba.

Vienas pagrindinių išeivi
jos tikslų — kuo plačiausiai 
skelbti Lietuvos bylą siektas 
gana silpnai. Jaunimas dau
giausia dalyvavęs kultūrinė
se ar pramoginėse srityse, bet 
politinėje plotmėje mažai pa
sireiškęs. To tikslo siekiant, 
reikėtų plačiau jungtis į gy
venamojo krašto politines par
tijas, sudaryti ilgalaikį pla
ną stipresniems ryšiams su val
džios pareigūnais užmegzti, 
pasamdyti asmenį, kuris koor
dinuotų tokią veiklą.

Klausytojų mintys
Po trumpos pertraukos, ku

ri šį kartą buvo tikrai reika
linga, girdėjome klausytojų 
pasisakymus, siūlymus, pa
reiškimus. Buvo kalbėta žydų 
klausimu, archyvo organiza
vimo reikalais, keltas Lietu
vos istorijos iškraipymo fak
tas, siūlyta daugiau naudotis

įvairių fondų lėšomis, kons
tatuota stoka idealizmo jau
nose šeimose, teigta, kad jau
nimo kongresai labai reika
lingi ir naudingi, pasisakyta 
palankiai (kalbine prasme) 
apie lituanistikos kursus Vil
niuje. Praktiškai visos keltos 
mintys neturėjo tiesioginio 
ryšio su svarstybose keltomis, 
nors į visus klausimus stengėsi 
atsakyti svarstybų nariai.

Pabaigoje pirmininkaujan
tis prof. R. Vaštokas bandė 
padaryti svarstybų suvestinę. 
Kultūrinių darbų atlikta daug. 
Švietimo problemos einančios 
su išeivijos gyvenimo slink
timi. Dėmesio verti jaunimo 
siūlymai. Lietuviškoji tapaty
bė per 40 metų išlaikyta. Atei
ties perspektyvoje — prieaug
lis, priemonės ir mokyklos su
darysią problemų. Nuomonių 
skirtumai neturėtų pakenkti 
vienybei. Galutinė išvada: rei
kia pasitikėti ir tikėti veiklos 
reikalingumu.

Pastabos
Nors Toronto Lietuvių na

mų kultūrinė komisija vertai 
ir viešai buvo pagirta, kad to
kį renginį suorganizavo, nors 
kalbėtojai rimtai pasiruošę 
dėstė savo mintis, nors buvo 
išgirsta tikrai įdomių, rečiau 
spaudoje randamų duomenų, 
nors 40 metų apžvalga ir veik
los įvertinimas prašėsi išsa
mumo, — vis dėlto klausytojai 
per tris su puse valandos buvo 
išvarginti iki tokio laipsnio, 
kad pasikėlimas nuo kėdės la
biausiai patenkino. Vaidini
mą sekti yra lengviau, nes tar
pais ir atitrūkęs įspūdžio ne
prarandi, klausytis koncerto 
irgi nėra sunku, nes jis mažiau 
vargina, bet tris valandas klau
sytis paskaitų, sekti skirtingas 
temas — reiškia būti įmurkdy- 
tam į kažkokį srautą, kuriame 
tik nuskęsti gali.

Simpoziumas nėra paskaitų 
šiupinys. Visos tos didelio mū
sų dėmesio vertos sritys leng
vai galėjo būti suskirstytos 
į bent tris atskiras svarstybas: 
švietimas bei kultūra, politi
ka, jaunimo problemos. Kažko
dėl norėta per vieną sekmadie
nio popietę visus “zuikius iš
šaudyti” vienu šūviu. Viską 
suvertę į vieną popietę, ką gi 
beturėsime šnekėti toliau? 
Kalbėtojai, užsimoję išsamiau 
pasisakyti, nebetilpo nusta
tytame laike, išskyrus jauni
mo atstoves, kurios savo klau
simus pateikė suglausčiau. 
Techninė paruoša buvo gera, 
tik kai kurie kalbėtojai ne vi
sada pataikydavo į mikrofono 
galvutę, ir dingę žodžiai sun
kino temos sekimą.

Keturių dešimtmečių įvai
raus šakotumo veikla svarsty
bose pabandyta apžvelgti ir 
įvertinti. Tebūna tai graži ir 
sveikintina įžanga į tolimes
nes tų svarbių sričių svarsty
bas. Juk turime dar pasiruošu
sių žinovų, išaugusių išeivi
joje.

“LITAS” DALINASI ATRASTAIS JURŲ LOBIAIS
Daug kanadiečių, niujorkiečių, suvalkiečių ir kitų amerikiečių — visi į ■ . .

Čia rasite gintarinį pajūrį, žavingus saulėlydžius, gražų draugų būrelį (lietuvių, dolfinų, 
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.



Rašytojas VYTAUTAS VOLERTAS kalba Ročesterio lietuviams Vasario
16 iškilmėje. Aukų surinkta $3,306.00 Nuotr. V. Staškevičiaus

Kralikausko “Ąžuolai piliakalnyje”

PRANAS URBUTIS

Laisvės laužas
Ant kalno Birutės, prie Baltijos jūros
Suskrisim į didįjį laužą linksmai
Ir padėkos maldą galingai užtrauksim — iškeltos bus burės: 
O, Dieve, Tau ačiū! Mes esam garbingi tavieji vaikai! . . .

Į laisvę mus neša garbingas rytojus -
Ir skęsta nelaimių nešėjai į jūrą giliai!
O, Dieve, Tau ačiū! Kad laisvę Tėvynei davei - 
Tos laimės sulaukę žydėkit, gražieji tėvelių namai!
Žydėkit aukščiausios ir plačios liepų alėjos - 
Bučiuokite duoną ruginę laimingi tėvelių laukai! 
Mes niekad neleisime žūti laisvės gynėjui - 
Žydėki mūs žeme, žydėkit didingi gražieji miškai. . .
Kas laisvę apgynęs kovoje garbingai jau krito. 
To kapą jau puošia gėlynai — didingi gražieji miškai! 
Pasaulyje krašto nėra gražesnio tau kito, 
Kaip laisve pražydę brangieji tėvelių namai! . . .
Ant Kalno Birutės, prie Baltijos jūros
Ten mūsų Tėvynė, ten mūsų tėvelių namai - 
Iškels ten jūreiviai pergalės burę -
Ten mūsų nameliai težydi per amžius laisvai!

Herojus, kuris niekad negyveno
Anglų rašytojo A. C. Doyle apysakų veikėjas Sherlock Holmes

PRANYS ALŠĖNAS

Garsus yra anglų rašytojas 
Arthur Conan Doyle, kūrėjas 
sensacingų kriminalinių apy
sakų su genialiuoju detekty
vu Sherlock Holmesu ir jo ne
atskiriamu bičiuliu dr. Wat- 
sonu.

Vyriausias apysakų herojus 
Sherlock Holmes, nors niekad 
pasaulyje negyvenęs, tik ra
šytojo vaizduotės sukurtas, 
šiuo metu Anglijoje ir kituose 
angliškai kalbančiuose kraš
tuose tapo garsenybe.

Sherlockas garsus ne tik ang
losaksiškuose kraštuose, bet ir 
kitur, nes Arthur Conan Doyle 
apysakos yra išverstos į visą 
eilę pasaulio kalbų, o su Sher- 
locku Holmesu pagamintas net 
21 filmas.

Arthur C. Doyle buvo toks 
įtikinantis pasakotojas ir su 
tokiu išgyvenimu savo apysa
kas rašęs, jog skaitančiajam 
jokia abejonė nekyla, kad tai 
vaizduotės kūriniai.

II D. karo metu atostogau
dami ar šiaip užklydę į Lon
doną JAV kariai skubėdavo į 
Baker St. ir jieškodavo 221 nr., 
kur, pagal apysakų kūrėją 
Doyle, “gyvenęs” Sherlock 
Holmes . . . Deja, iš -nustebi
mo jie net akis išplėšdavo, 
kai jiems buvo paaiškinama, 
jog tame name niekad ir joks 
Holmes nėra gyvenęs . . .

Sherlocko paroda
Prieš eilę metų didžiojo Bri

tų festivalio dienomis Lon
done, Marylebone miesto rajo
ne, vietinės savivaldybės or
ganų rūpesčiu Baker gatvėje 
buvo surengta “Sherlocko Hol- 
meso paroda”. Jai parinkta vie
ta — tie patys namai, kur ka
daise Sherlockas “gyveno”. Ko
diniai buvo išdėstyti dviejuose 
kambariuose. Vienas jų — vaiz
davo Sherlocko darbo kabine
tą, o antras — jo “paliktus daik
tus”. Sherlocko darbo kabine
tas apšviestas žibaline lempa. 
Mat parodos lankytojas buvo 
nukeliamas į 1890 metus, kai 
dar elektros nebuvo! Prie dar
bo stalo sėdėjo “pats” Sher
lockas. Jo veidas rūstus, bet 
ir malonus, slepiąs savyje iš

mintį. Išvaizda — kariška. Ap
sikrovęs įvairiais pranešimais 
apie kriminalinius įvykius, 
neva darė kažkokią cheminę 
analizę, stengdamasis išaiš
kinti paslaptingą kriminalinį 
įvykį, kurio Scotland Yardo 
detektyvai nepajėgė išnarp
lioti.

Kitam kambaryje buvo iš
dėlioti jo ginklai ir iš plėšikų 
atimtieji. Viena kita dar ne
sudaužyta arbatos stiklinė, iš 
kurios kadaise “gėrė” Sher
lockas. Visokiausių detekty
vui reikalingų įrankių rinki
nys, laikraščių iškarpos, ku
riose rašoma apie plėšimus, 
žmogžudystes ir pan. Kamba
rio baldai — iš 1890 metų.

Buvo išstatytas ir Sherlocko 
smuikas, kuriuo, nervams pa
vargus, “smuikuodavęs” . . .

Ant staliuko stovėjo dėželė 
kokaino. Dėl šio rodinio pa
sisakė net britų gydytojų or
ganas “The Lancet”. Jame bu
vo gvildenamas klausimas, ar 
Sherlockas galėjo vartoti ko
kainą? Atsakymas: jis buvo 
stiprios valios, todėl jeigu 
kartais ir panaudovavo trupu
tį kokaino, narkomanu netapo.

Amerikiečiai ir sovietai
Sherlockas yra gyvas ir “rea

lus asmuo” ir amerikiečiuo
se. Didžiuliame JAV plote yra 
net 25 Sherlocko Holmeso var
do draugijos. Apie jį sukurta 
daug eilėraščių, net poemų. 
Visa tai, ką Doyle aprašė pro
za, Amerikos poetai perkėlė į 
eiles. Tai pagarba niekad ne
gyvenusiam herojui!

Nei politbiuras, nei kompar
tija, nei pagaliau NKVD ne
laikė Sherlocko “liaudies prie
šu”.

Minėtos parodos metu miru
sio rašytojo sūnus Denis Co
nan Doyle viešai pareiškė, jog 
sovietai Sherlocką Holmesą 
panaudojo kaip herojų ir pa
vyzdį savo raudonarmiečių 
auklėjimui. Jie išvertė ir iš
spausdino 5 milijonus Doyles 
apysakos egzempliorių su 
Sherlocku Holmesu, ir pasklei
dė savo karių tarpe. Deja, Doy
les įpėdiniai negavo iš sovie
tų nė vieno cento honoraro. 
Sovietai nepripažįsta autorių 
teisių.

A. VAIČIULAITIS

Kam nors galėtų šauti gal
von įtaringa mintis: ar tie ąžuo
lai nėra simboliniai — nuo
roda į paties autoriaus roma
nus, įsišaknijusius Lietuvos 
praeityje ir jos istorijoje.

Iš tikrųjų gudragalviauti 
čia nėra jokio reikalo: Juo
zas Kralikauskas šiame vei
kale aiškiai pasako, kas tie 
jo ąžuolai — tai medžiai gim
tinėje, Kareivonių sodžiuje, 
“galbūt viename iš ilgiausių 
Lietuvoje” (p. 8). Ten yra ir “Pi
liakalnis, apaugęs ąžuolais” 
(p. 9). Žinoma, jis mažam ber
niukui buvo slėpingas, ir apie 
jį namuose sukosi mįslingi 
pasakojimai, jaudinę vaiko 
vaizduotę ir vedę į tolimus 
laikus bei žmones.

“Tai anuomet pasakojimai 
apie Vilnių ir Trakus, Aušros 
Vartus ir Kalvarijas, švedus, 
prancūzus ir marus, apie Rad
vilas ir Oginskius, — rašo Juo
zas Kralikauskas savo įžangi
niame straipsnyje “Mitologinį 
rytą”. — Šnekėjo, kad Pilia
kalny nugrimzdę mūrai dides
ni už Strėvininkų, nugrimz
dęs dvaras didesnis už Žiež
marių. Kažin kur po ąžuolais 
slypi kubilai brangenybių. 
Įsitempęs klausydavau apie 
devyngalvį, apie sukilėlių ko
vą Piliakalny, gaudomųjų gel- 
bėjimąsi, pakorimus, įgrūdi- 
mą po ledu; apie meškų po kai
mus vedžiotojus, plėšikus ir 
arklių vagis ... (p. 9).

Nors namuose apie Mindau
gą pasakojant jis negirdėjo, 
bet iš anų pasakojimų Pilia
kalnio ūksmėje ryškėja aiš
kios rodyklės į istorinio ro
mano vieškelį, kuriuo Juozas 
Kralikauskas darbščiai ir iš
tikimai plūkė ligi pastarųjų 
dienų. Šalia istorinių roma
nų jis yra davęs porą knygų 
ir iš dabarties laikų.

“Ąžuolai Piliakalnyje” yra 
autoriaus pasisakymai apie 
savo kūrybą, — rinkinys jo pra
kalbų ir atsakymų į klausimus 
laikraščiams, taip pat būdin
gesnės ištraukos iš jo romanų.

Knyga įdomi kiekvienam 
skaitytojui, nes Juozas Krali
kauskas pasisako jautriai, at
virai, su vaizdžiais kryptelė
jimais. O ypač ji bus pravarti 
tam, kas ateityje užsimos apie 
jį rašyti platesnę studiją. Lig 
šiol tokio veikalo kaip “Ąžuo
lai Piliakalnyje” turbūt ir ne
turėjome — viename pluošte 
gausesnės medžiagos apie ku
rį nors dabartinį mūsų poetą, 
dramaturgą ar beletristą. Su 
Juozu Kralikausku nūn vargo 
nebus tam, kuris norės rašyti 
apie jį.

“Ąžuoluose Piliakalnyje” 
turime ne tik jo pasisakymus, 
aiškinimus, bet ir pagraude
nimus, pavyzdžiui, kaip šisai: 
“Kritikui pridera bent dukart 
kūrinį perskaityti, idant su
siklostytų teisingas, nuošir
dus ir įdomus straipsnis” 
(p. 44).

Veikale itin gausu Juozo 
Kralikausko pasisakymų apie 
istorinio romano sampratą, ir 
jie reikšmingi: juk jo litera
tūrinio triūso vainikas ir yra 
šios rūšies beletristika, viso 
labo devynios knygos, nuo ka
raliaus Mindaugo iki Mažvydo 
ir Sirvydo.

Į klausimą, kas jo romane 
tikroviška, Juozas Kralikaus
kas taip atsako, ir šie jo žo
džiai būtų viena iš keleto ver
sijų:

“Laikausi istorinės tikrovės, 
kiek tik jos bežinau. Romane 
viskas turi būti tiesa (skaity
tojas turi įtikėti, kad viskas 
iš tikrųjų taip), o istoriniame 
romane turi būti dar ir istori
nė tiesa. Gerame psichologi
niame romane nebus psicholo
gija sudarkyta, absurdiška, 
kokia nemokšiškai iškraipyta 
pseudopsichologija . . . Isto
rinis romanas kaipgi galėtų 
prieštarauti istorijos šalti
niams ... Autorius turi gerai 
pažinti vaizduojamo meto so
cialines, politines, ekonomi
nes, kultūrines sąlygas, pa
pročius, madas etc. Šiuo at
veju studijos yra kur kas pa
tikimesnė atrama negu nuojau
ta, vaizduotė ar intuicija” 
(p. 179).

Tačiau istorijos šaltiniuo
se arba nieko nėra arba labai 
mažai, kas autoriui pirmiau
sia knietėjo, į ką jis skverbė
si, būtent — “į sielos gelmę, 
į vidujinę žmogaus kovą, į kan
kinančius būties klausimus, į 
personažų likimus, į senąsias 
vertybes, kurios mūsų protė

viams buvo gyvenimo pagrin
du” (p. 180). Kronikose ir per
gamentuose bus žinių apie 
istorinių žmonių likimą ar se
nąsias vertybes, bet kaip su 
sielos gelme ir kankinančiais 
būties klausimais? Taigi čia 
be kūrybinės nuojautos, vaiz
duotės ir intuicijos neįmano
ma išsigelbėti. Autorius tik 
nori tai pažaboti.

Jis primena, kad trys jo is
toriniai romanai parašyti pir
muoju asmeniu — ten “viskas 
regima vien iš personažo per
spektyvos ... Personažo ypa
tybes apreiškia tiesiog jo pa
ties sąmonė: kur kas gilesnė ir 
autentiškesnė plotmė, negu ap
rašinėjimas asmens elgesio, 
laikysenos, išvaizdos, išori
nio pasireiškimo, negu apibū
dinimas veiksmais bei kalba” 
(p. 177).

Šie žodžiai būtų teisingi, 
jeigu romane tebūtų tas vienas 
personažas, pirmasis asmuo. 
Bet per jo žvilgsnį, sąmonę 
ir pasakojimą į knygos lapus 
ateina būrys kitų veikėjų. Tai
gi tas pirmasis asmuo turi juos 
pristatyti, ir čia jau sunku iš
siversti be apibūdinimo 
“veiksmais bei kalba” ar ku
riais kitais metodais. Nors is
torinių romanų pirmuoju as
meniu mūsų dienomis gana 
gausu, tačiau reikia sutikti, 
kad Juozas Kralikauskas čia 
yra pasiekęs meniškai įspūdin
gų rezultatų, sakysime, roma
ne “Vaišvilkas”.

Taip atsiveria jo raštų vers
mės — nuo tėviškės Piliakal
nio ir jo slėpiningų padavimų 
ligi istorijos lapų, kronikų 
ir šių dienų paminklų bei atsi
tikimų. Visa tai jis perima sa
vo kūrybiniu įžvalgumu, tar
pais su lyriniais atbalsiais, 
ir dažnai — su rūsčia tragedi
ja. Vienur tai jam nuskamba 
pasigėrėtinu vientisumu ir 
gaivumu, kitur, kaip romane 
“Įkaitę Vilniaus akmenys”, 
palūžta jo išvidiniai užsi
degimai ir regėjimai pilnai 
nepersimeta į knygos lapus. 
O kad jo įtikėjimai plaukė iš 
širdies ir meilės, matome iš 
jo pasisakymų, su kokia nuo
staba ir nuolankumu jis vaikš
čiojo po tas Vilniaus gatves, 
kur kadaise ėjo naujieji Juo
zo Kralikausko didvyriai — 
Mažvydas ir Sirvydas. “Ėjau 
ir kvėpavau tomis gatvėmis 
ir skersgatviais, kur Martyno 
Mažvydo gyventa ir vaikščiota, 
kur Konstantino Sirvydo, Jono 
Jaknavičiaus ir kitų”, — sako 
jisai.

Vilnius abiejuose romanuo
se yra veikėjas. Tik ištirp
damas Vilniuje, susiliedamas 
su Vilniumi, tegalėjau persi
kūnyti į Martyną Mažvydą, 
Konstantiną Sirvydą, Joną 
Jaknavičių, ... leisti perso
nažams gyventi savarankiškai: 
tariamai kaip jie yra anuomet 
gyvenę, kalbėję, mąstę, jautę, 
veikę” (p. 42).

Greta istorinio klodo ir pro
blemų knygoje turime virtinę 
kitų autoriaus atsiskleidimų. 
Nors ne tiek daug, yra biogra
finių prisipažinimų — apie na
mus, tėvus, darbą aukso kasyk
lose Kanadoje, apie mokslus. 
“Mane mokė daug mokytojų ir 
profesorių, — rašo Juozas Kra
likauskas, — bet motina buvo 
pirmoji ir didžioji mano moky
toja. Iš jos sužinojau paukš
čių, gyvulėlių, medžių, gėlių 
ir daugelio daiktų vardus; iš 
jos pagrindines tiesas ir ži
nias” (p. 54).

Taip pat turime jo mintis 
apie kalbą, rašymą, religiją, 
mitologiją, tautosaką, egzilį 
ir literatūrą, apie knygos svar
bą Lietuvos likimui, apie auk
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so kasyklas ir keletą kitų da
lykų.

Apie visa tai jis kalba atvi
rai, vietomis su savotišku pe
dagoginiu įsakmumu ir pietiz
mu, lyg norėtų būtinai įtikinti, 
kad štai taip, o ne kitaip yra. 
Tarpais jo mintys kartojasi, — 
būtų buvę galima ir išgenėti. 
Pagaliau nėra būtino reikalo 
pačiam įrodyti, kad to ar kito 
veikalo tiesa ir prasmė yra bū
tent tik tokia ar kitokia. Da
bar kai kurie literatūros tyri
nėtojai galvoja, kad autoriaus 
nuomonė ne taip lemianti. Ne
seniai poetas A. Nyka-Niliū- 
nas pareiškė, kad blogiausi 
savo kūrinių aiškintojai yra 
patys rašytojai. Šiandien gan 
dažna pažiūra, kad kai tavo 
knyga išeina į pasaulį, jos in
terpretavimas yra visuomenės 
ir mokslo vyrų teritorija. Žo
džiu, jie gali padaryti tokių 
išvadų ir išlukštenti tokių 
prasmių, kokių autorius nė ne
sapnavo. Kartą didysis Goethe, 
gal pyktelėjęs, atšovė, kad jo 
veikalas gali turėti ir tūkstan
tį prasmių.

Leidėjų žodyje skaitome šį 
sakinį: “Pats autorius šį lei
dinį pavadino “Devynių istori
nių romanų gilmenys ir proble
mos”. Tokia yra antrinė ant
raštė, tik ten turime ne “gil
menys”, o “gelmenys”. Vienaip 
ar antraip, kai pats rašytojas 
kalba apie savo veikalų gel
mes, darosi kiek nepatogu. Tai 
jau atsiduoda šablonu ir pre
tenzija, o be to — patį žodį “gel
mė” galima aiškinti įvairiai. 
Vienoje vietoje pašnekovo 
klausiamas, pats Juozas Krali
kauskas duoda tokį svyruojan
tį atsakymą: “Priežastis (var
gu ar tik viena) — giluminė, 
nelengva ją aptarti ir konkre
tizuoti” (p. 44).

Knygos gale yra recenzijų ir 
straipsnių rodyklė. Leidėjai 
būtų gerai padarę, jei būtų 
parūpinę nors trumpą Juozo 
Kralikausko biografiją, — ta
da daugiau pagrindinės me
džiagos apie jį būtų vienoje 
krūvoje. Be to, būtų tikę pri
jungti ir jo raštai apie už
draustą kelionę tėviškėn, į tas 
brangias vietas, kur gimė jo 
istorinis jausmas ir kur glū
di jo kūrybos šaknys.

Juozas Kralikauskas, ĄŽUO
LAI PILIAKALNYJE. Išleido 
“Tėviškės žiburiai” ir specialus 
komitetas. Torontas, 1984,207 p.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Volertas, JAUČIO RA

GAI. Romanas. Leidėjas — Lietu
viškos knygos klubas (4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, USA). Vir
šelį paruošė Jonas Kuprys. Čikaga 
1985 m., 262 psl. Kaina —$8.00 JAV.

TAUTOS GYVYBĖ. Politinis, li
teratūrinis, tautinio sąmoningumo 
žurnalas. Leidėjas — Lietuvių tau
tinio sąmoningumo sąjūdis. Re
daktorė — Birutė Kemežaitė (7124 
So. Mozart St., Chicago, IL 60629, 
USA). Keturi numeriai per metus. 
Metinė prenumerata — $12.00JAV.

Steponas Matulis, MIC, LIETU
VOS LAISVĖS VAINIKAS. Bažny
tinės provincijos įsteigimas ir 
konkordatas. Išleido “Šaltinis” 
(16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, Great Bri
tain). 1984 m., 136 psl. Kaina $3.00.

Vladas Kulbokas, ANTANAS TU- 
LYS. Biografinis leidinys. Knyga 
išleista Ver. ir VI. Kulboko lėšo
mis. 190 psl. Kaina — $4.00 JAV.

ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJA 
LONDONE 1964-1984. Sukaktuvi
nis, albuminio formato leidinys, 
nuotraukomis ir tekstu pavaizduo
jantis lietuvių parapijos istoriją 
Kanados Londone. Leidėjas — kle
bonas kun. J. Mikalauskas, OFM. 
Spaudai paruošė Nora Kulpavičie- 
nė. Atspausdino “Litho-Art Ltd." 
Toronte. Tiražas — 150 egz. To
rontas 1984 m., 32 psl.
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Jurgis Baltrušaitis, gyvenantis 

Paryžiuje, yra žymus meno isto
rikas, dažnai minimas prancūzų 
spaudoje. Šių metų pradžioje 
“Flammarion” leidykla Paryžiu
je išleido naujų jo veikalą pran
cūzų kalba “Anamorphoses”. Ja
me gvildenami iškreiptos perspek
tyvos reiškiniai meno istorijoje. 
Leidinys yra didelio formato, 
įtrauktas į serijų “Idėjos ir tyri
nėjimai”, turintis 224 puslapius 
ir 200 iliustracijų. Kataloginia
me knygų leidinyje apie autorių 
rašoma: “Jurgis Baltrušaitis, Pary
žiuje gyvenantis lietuvis, yra vie
nas reikšmingiausių ir originaliau
sių meno istorikų”.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
dėstantis Šv. Raštą Manhattano 
kolegijoje Niujorke, yra parašęs 
visą eilę knygų lietuvių kalba. 
1978-79 m. išieisdino stambų dvie
jų dalių veikalą “Raktas į Nau
jąjį Testamentą”, susilaukusį ge
ro įvertinimo. Dabar rašo apie 
Šv. Rašto Senąjį Testamentą. 
1982 m. išieisdino pirmąją dalį 
veikalo “Raktas į Senąjį Testa
mentą”, 1983 m. — antrąją dalį, 
1985 m. — trečiąją (baigiama 
spausdinti). Trečioji dalis pava
dinta “Tiltai ar sienos?” Visi jo 
veikalai parašyti lengva, taisyklin
ga lietuvių kalba. Ypač lengvai 
skaitoma jo knyga “Šv. Rašto 
kraštuose”, kurioje jis rašo apie 
studijinę savo kelionę, susijusią 
su Šv. Rašto įvykiais. Visi šio au
toriaus veikalai yra išleisti prel. 
Vytauto Balčiūno vadovaujamos 
leidyklos “Krikščionis gyvenime”, 
spausdinti Putname, N. Pr. Mari
jos vienuolijos seserų spaustuvė
je. Leidyklos adresas: “Krikščio
nis gyvenime”, P. O. Box 608, Put
nam, CT 06260, USA.

XXXII-ji Europos lietuviškų
jų studijų savaitė įvyks rugpjū
čio 11-18 d. d. šiaurinėje Italijo
je, netoli Veronos miesto, turin
čio 200.000 gyventojų. Savaitei 
yra gautas Jaunimo dvasinio auk
lėjimo centras su erdviais pasta
tais, sporto aikštėmis, nuo Vero
nos nutolęs pusantros mylios. Jo 
adresas: Centro Pastorale Mons. 
G. Carraro, Lungadige Attiraglio 
65, 37124 Verona, Italy. Tel. 045- 
915877 arba 915423. Viena diena 
tame centre kainuos apie $16, 
maistas bus itališkas. Galutinė 
kaina bus paskelbta vėliau, kaip 
ir visa studijinė bei meninė savai
tės programa. Iš to centro Verona 
lengvai pasiekiama autobusu. Ji 
yra pagarsėjusi senuoju savo amfi
teatru, kuriame kadaise vyko gla
diatorių kautynės bei kitos pramo
gos Romos imperijos laikais. Da
bar tame amfiteatre, talpinančia
me beveik 25.000 žiūrcrvų, rengia
mi operos festivaliai. Studijų sa
vaitės metu kaip tik vyks 63-sis 
festivalis. Bus galima pamatyti G. 
Verdi operas “Trubadūras”, “Ai
da”, “Atila”, A. Adano baletą 
“Žizel”, išgirsti simfoninio or
kestro koncertą. Bilietų kainos 
— nuo 12.000 lirų. Smulkesnes in
formacijas apie savaitę ir registra
ciją teikia Jūratė Barasas, Rubin- 
str. 1,8000 Muenchen 50, W. Ger
many. Tel. 089-150 3742.

Lietuvių istorijos draugijos 
narių susirinkime sausio 21 d. 
Čikagoje įdomią paskaitą apie Lie
tuvos vyčius ir jų steigėją Myko- 
ląNorkūnąskaitė kun. Vincas Val- 
kavičius. M. Norkūnas gimė 1869 
m. Trakų apskrities Krūminės kai
me. Mokyklos negalėjo lankyti, 
skaityti ir rašyti pramoko iš tėvų 
ir kaimo “daraktorių”. Į JAV atvy
ko 1896 m. Bostone su vietiniu kle
bonu bandė leisti lietuviškąlaikraš- 
tį, kurio teišėjo septyni numeriai. 
M. Norkūnas, vertindamas mo
kyklas, tobulinosi savo jėgomis. 
Apsigyvenęs Brocktone, pradėjo 
gaminti vėliavas ir ženklus. Pa
laikė ryšius su lenkais, net vedė 
lenkaitę, tačiau vėliau prisipažino 
padaręs klaidą. Lietuvos vyčių or
ganizaciją jaunimui jis įsteigė 1912 
m. Mat tada kunigai kažkodėl ne
siėmė organizuoti jaunimo. Šio 
darbo nedrįso imtis ir savamoks
lis M. Norkūnas, kol nesusilaukė 
kun. A. Kaupo raginimų. Law
rence 1912 m. jis sušaukė veikėjų 
susirinkimą, suredagavo Lietuvos 
vyčių įstatus. Pirmasis oficialus 
Lietuvos vyčių seimas įvyko 1914 
m. Brocktone. Jiems himno teks
tą parašė kun. M. Gustaitis, mu
ziką sukūrė A. Aleksis. Vyčiai su
jungė keletą tūkstančių jaunimo, 
įsteigė savo kuopas beveik kiek
vienoje didesnėje lietuvių koloni
joje. Lietuvos vyčių organizacija 
išsilaikė iki šių dienų. Nors dabar 
susirinkimuose daugiausia varto
jama anglų kalba, vyčiai myli Lie
tuvą, stengiasi ginti jos reikalus. 
1987 m. Lietuvos vyčiai švęs dei
mantinę savo veiklos sukaktį.

Kauno dramos teatre autorinį 
savo spektaklį “Makačiuko nuoty
kiai” paruošė vyr. rež. J. Vaitkus. 
Scenovaizdžius sukūrė dail. J. 
Paulėkaitė, muzikinį apipavida
linimą — A. Klova. Vaidina Vil
niaus konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros penkto 
kurso studentai, kurių vadovas 
yra rež. J. Vaitkus.

Veiklos trisdešimtmetį žemai
čių tarme parašytos B. Vaičiulio 
komedijos “Draugiškasis teismas” 
premjera paminėjo kojinių ga
myklos dramos būrelis Klaipėdo
je. Režisavo ilgametis būrelio va
dovas Rimantas Nedzveckas, 
Klaipėdos dramos teatro akto
rius. Mėgėjiškon dramos studi- 
jon įmonės saviveiklininkus 1954 
m. subūrė rež. N. Bernotas. Dra
maturgas K. Saja tada jiems pado
vanojo vieną pirmųjų savo kūri
nių — vodevilį “Vis per gerą šir
dį”. Vėliau repertuarą papildė B. 
Dauguviečio “Žaldokynė”, Že
maitės “Piršlybos”, jos “Trijų my
limųjų” inscenizacija, 1956 m. įra
šyta magnetofono juostoje radi
jui, iki šiol skambanti eterio ban
gomis. Dramos entuziastai ne kar
tą atstovavo Klaipėdai respubli
kinėse saviveiklininkų apžiūro
se. Daug įsidėmėtinų vaidmenų 
yra sukūrę būrelio veteranai — 
A. Grinienė, A. Adeikis, J. Tar
vydas, S. Jonikienė.

Tarptautiniame smuikininkų kon
kurse Zagrebe, Jugoslavijoje, pir
mą premiją laimėjo M. K. Čiur
lionio meno mokyklos auklėtinė 
ir dabartinė Maskvos konservato
rijos diplomantė Ingrida Armo- 
naitė. Konkursas, skirtas XIX š. 
jugoslavų smuikininko Vaclovo 
Humlo atminimui, rengiamas kas 
ketveri metai. Šiemetinis buvo 
jau trečiasis. Jame dalyvavo 25 
smuikininkai iš 15-kos šalių, ne 
vyresni kaip 30 metų amžiaus. 
Konkursas buvo trijų dalių. Sun
kiausia buvo pirmoji, nes jai be
veik nebuvo galima pasirinkti at
liekamų kūrinių. Į trečiąją dalį 
pateko šeši konkurso dalyviai. Čia 
jiems talkino V. Krainčevičiaus 
diriguojamas radijo ir televizijos 
orkestras. Laureatės Ingridos 
Armonaitės šią vasarą Jugoslavi
joje laukia du koncertai: solinis 
Dubrovnike ir pasirodymas Zagre
be su simfoniniu šio miesto filhar
monijos orkestru.

Estrados mėgėjus į pirmą dvie
jų dalių programą “Kur giria ža
liuoja” pakvietė naujas Vilniaus 
filharmonijos vokalinis instrumen
tinis ansamblis, vadovaujamas Vy
tauto Kernagio. Pasak jo, muzi
kuoti buvo pradėta vos prieš ke
lis mėnesius, ansambliui dar ne
sugalvotas pavadinimas. Norima, 
kad dainos ne tik linksmintų, bet 
ir priverstų žiūrovą susimąstyti. 
Programos bus literatūrinio-mu- 
zikinio pobūdžio. Pirmojoje dvie
jų dalių programoje “Kur giria 
žaliuoja” panaudotos A. Kulikaus
ko, V. Kernagio, M. Šnaro, V. 
Stakėno, K. Smorigino bei kitų 
jaunų autorių dainos, sukurtos 
pagal M. Martinaičio, P. Širvio, 
A. Baltakio, J. Erlicko, S. Jonaus- 
ko, M. Šnaro, V. Stakėno eiles. 
Beveik visi ansamblio nariai pa
tys kuria muziką ir eiles, dainuo
ja, groja keliais ar net keliolika 
instrumentų. Vadovas V. Kerna
gis, dainininkas ir kompozito
rius, yra gerai žinomas iš pasiro
dymų populiariame kabaretiniame 
ansamblyje “Tarp girnų”. Jis yra 
įrašęs kelias solines plokšteles.

Vilniaus operos ir baleto teat
re specialiu P. Čaikovskio “Mie
gančiosios gražuolės” spektak
liu paminėta balerinos Leokadi
jos Aškelovičiūtės sidabrinė kū
rybinio darbo sukaktis. 1960 m. 
pradžioje ji debiutavo P. Čaikovs
kio balete “Miegančioji gražuo
lė”, atlikdama Auroros vaidme
nį. Kartu su ja tada baleto teat- 
ran įsijungė Leningrade pokario 
metais išugdyta jaunoji profesi
nių šokėjų karta. Vilnietė L. Aške- 
lovičiūtė pirmuosius žingsnius žen
gė septintosios vidurinės mokyk
los scenoje, muzikos mokyklos 
(dabar — M. K. Čiurlionio meno 
mokykla) choreografijos skyriu
je, į profesines aukštumas iško
pė Leningrade, A. Vaganovos cho
reografijos mokykloje. Savo re
pertuare ji turi apie 40 vaidmenų, 
apimančių baleto klasiką ir dabar
tinius kūrinius. Scenon ji yra įve
dusi J. Indros, J. Juzeliūno, J. 
Gruodžio, E. Balsio, J. Bašinsko 
baletų pagrindines veikėjas. L. 
Aškelovičiūtei teko atstovauti 
Vilniaus baleto teatrui Maskvoje, 
kitose respublikose, gastroliuoti 
Egipte, Mongolijoje, Čekoslova
kijoje, R. Vokietijoje, Suomijo
je, Graikijoje ir Italijoje. V.Kst.
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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

= M O K A UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius....... 9 %
= 180-185 d. termin. ind. ............ 9’/2%
= term, indėlius 1 metų.............. 10 %
E term, indėlius 2 metų.............. 10 %
E term, indėlius 3 metų.............. 101/2%
= pensijų s-tą..............................  10 %
= spec. taup. s-tą........................ 8 %
E taupomąją s-tą ........................ 7’/2%
= depozitų-čekių s-tą................. 6 %

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo .......................  12 %
E mortgičius nuo............ 11% - 131/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

CTEDIIAII’C rilDC 406 Roncesvalles Avė.kltrilMlU runa Telefonas 536-5936 ir
"T 2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
X Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
O 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. MOSS) 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
--------------------------------- Q---------------------------------

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 Šiaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
[JI 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

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.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Z1l|cfj|tp Simpson’s, 176 Yonge St., 
zTIIOIClIG 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

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

531-1305

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tamiems chemikalams sustab
dyti. Pirmas žingsnis bendrai 
veiklai dabar buvo padarytas 
Kvebeko mieste. Rūgščių lie
taus problemoms tirti R. Rea- 
ganas paskyrė buvusį susisie
kimo sekr. A. Lewisą, B. Mai
ronis — pensijon išėjusį Onta
rio premjerą W. Davis. Pasta
rasis gaus tik simbolinį vie
no dolerio atlyginimą už dar
bo metus. Savo išvadas jie tu
rės paruošti ir paskelbti se
kančiame R. Reagano ir B. Mul- 
ronio susitikime, kuris numa
tomas 1986 m. pavasarį. Šį nu
tarimą kritiškai sutiko opozi
cinės partijos Kanados parla
mente. Esą rūgščių lietaus 
klausimas vėl buvo atidėtas 
vieneriems metams.

Svarbesnis yra nutarimas su
moderninti radaro tinklus, su
pančius Š. Ameriką, kad jie lai
ku galėtų pastebėti ne tik so
vietų bombonešius, bet ir 
skriejančias bombas. Šis pro
jektas kainuos $7 bilijonus, 
tačiau Kanadai teks parūpinti 
tik $840 milijonų, kurie bus 
išleisti pačioje Kanadoje. 
Šiaurinėje jos dalyje esantis 
radaro tinklas, įrengtas prieš 
30 metų, visiškai paseno. Lig 
šiol juo nebuvo rūpinamasi, 
nes atrodė, kad dabar didžiau
sią pavojų sudaro ne sovietų 
bombonešiai, o jų raketos. Ra
daro tinklą vėl suaktualino 
amerikiečių jau pasigamintos 
ir sovietų baigiamos gaminti 
skriejančios bombos. Radaro 
tinklui Kanados šiaurėje su
moderninti reikės $1,5 bili
jono. Šios sumos 60% parūpins 
JAV, 40% — Kanada. Lig šiol 
tą tinklą aptarnavo ir prižiū
rėjo JAV karo aviacija, o at
naujintas jis pereis Kanados 
kontrolėn. Pasak ministerio 
pirm. B. Mulronio, liberalai 
kontrolę buvo atidavę Ameri
kai, o konservatoriai ją vėl su
grąžins Kanadai.

Didžiausios kritikos parla
mente susilaukė B. Mulronio 
pasirašytas pritarimas R. Rea
gano pradėtiems priešraketi- 
nių ginklų tyrimams erdvėse. 
Opozicinės partijos nuogąs
tauja, kad Kanada bus įvelta 
į vadinamąjį “žvaigždžių ka
rą” ir susilauks branduolinių

JAV ginklų savo teritorijoje. 
Tokios nuomonės yra ir sovie
tų žinių agentūra TASS. Pasak 
jos, tai buvo pagrindinis R. 
Reagano apsilankymo Kanado
je tikslas. Iš tikrųjų tie prieš- 
raketiniai ginklai erdvėse tik 
tiriami, net nežinoma ar juos 
pavyks išrasti ir pagaminti. 
Be to, tyrimus bus galima su
stabdyti, jeigu Ženevos kon
ferencijoje bus sutarta rim
ta kontrolė branduoliniams 
Sovietų Sąjungos ir JAV gink
lams. B. Mulronis pritarė tik 
priešraketinių ginklų erdvė
se tyrimams, bet neįsiparei
gojo juos įsileisti Kanadon. 
Opozicines Kanados partijas 
vėl suerzino penkiose vieto
se Kanados šiaurėje numaty
tos karo aviacijos bazės. Esą 
jos bus susietos su “žvaigždžių 
karu” ir susilauks branduoli
nių JAV ginklų. Vėliau paaiš
kėjo, kad šiaurėn bus perkel
tos Kanados karo aviacijos ba
zės, dabar esančios pietinėje 
dalyje, netoli JAV pasienio. 
Bazės yra reikalingos atnau
jinti numatytam radaro tink
lui. Kanados naikintuvai ta
da radaro užregistruotus tai
kinius galės sutikti šiaurinė
je jos dalyje, toli nuo didžių
jų miestų. Reikalui esant, ga
lės būti panaudoti ir JAV nai- 
ki'ntuvai. Socialistų vadas E. 
Broadbentas parlamente iškė
lė nepasitikėjimo vyriausy
be klausimą, bet pralaimėjo 
156:56 balsų santykiu.

Kvebeko mieste taipgi buvo 
sutarta siekti laisvesnės pre
kybos tarp Kanados ir JAV. Šį 
klausimą turės ištirti Kana
dos ministeris tarptautinei 
prekybai J. Kelleheris ir JAV 
prekybos atstovas W. Brookas. 
Pasiūlymus abiejų vyriausy
bių vadams jie turės paruoš
ti iki š. m. rugsėjo mėnesio. 
Bus siekama abiem valstybėm 
priimtinų varžtų sumažinimo, 
kad būtų palengvintas keiti
masis gaminiais. Skubus tyri
mų paruošimas atgaivina vil
tį, kad kada nors Kanada ir 
JAV galės susilaukti Bendro
sios rinkos, kurią jau seniai 
turi V. Europa. Dabar tokia 
rinka liečia tik Kanadoje ir 
JAV gaminamus automobilius. 
Jais ir jų dalimis keičiamasi 
be muito.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto posėdis — 

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

• “Romuvos” stovyklai vado
vaus ūkio vedėjas vyr. valt. S. Kuz
mas ir jo padėjėjai A. Vasiliaus
kas, T. Kazakevičius, A. Gvildys. 
Registruotis pas s. G. Tarvydienę 
tel. 439-7059 arba pas tuntininkus.

• Kovo 18 d. “Rambyno” tunto 
vadovų posėdyje buvo svarstomi 
tolimesni tunto veiklos planai bei 
Šv. Jurgio šventė.

• Ruošiamos skautiškos sutik
tuvės Dainavoje gegužės 25-27 d.d. 
Dalyvaus prityrę skautai ir jūrų 
skautai nuo 17 metų, prityru
sios skautės ir jūrų skautės nuo 
16 metų. Registruotis pas tunti
ninkus iki gegužės 3 d., įmokant 
$10. Pilna kaina — $35, išskyrus 
kelionę.

• Kaziuko mugės metu Romu
vai aukojo: $100 — P. Gulbinskas; 
$75 — O. Indrelienė; $50 — V. Paš- 
kus, L. Yčienė, H. Stepaitis, G. M. 
Šernas; $25 — dr. R. Saplys, K. P. 
Budrevičius; $20 — N. Liačienė, 
P. B. Jankauskas; $10 — J. Balta- 
duonio atminimui. Skautiškas 
ačiū visiems.

• LS Brolijos 1985-87 m. vadi- 
jos kadencijoje išrinkti bei pa
skirti torontiškiai — vs. pavaduo
tojas ps. A. Senkus, katalikų dva
sios vadovas s. kun. A. Simanavi
čius, ev. dvasios vadovas s. kun. 
A. Žilinskas, Kanados rajono va
deiva ps. dr. A. Dailydė.

D. Barzdžiūtė

E^STOIH AS
ŠALFASS ŽINIOS

Centro valdyba kooptavo tris 
naujus narius — Algirdą Malinaus
ką, Rimą Mečių ir Rimą Kuliavą. 
Rimantui Sondai, Kanados spor
to apygardos vadovui, perėjus į 
centro valdybą, naujuoju apygar
dos vadovu sporto klubų išrink
tas ir cv patvirtintas Edvardas 
Stravinskas. Jo adresas: 5 Montye 
Avė., Toronto, Ont., Canada M6S 
2G8. Tel. 1-416 - 762-1982.

Centro valdybos posėdy patvir
tintas Sąjungos generalinio sekre
toriaus pareigoms Algirdas Biels- 
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117, USA. Tel. 1-216 - 481-7161.

Pektajame Mokslo ir kūrybos 
simpoziume, kuris įvyks š. m. lap
kričio 27-30 d.d. Čikagoje, sporto 
ir fizinio auklėjimo programą ko
ordinuoti pavesta ŠALFASS gar
bės nariui Broniui Keturakiui.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Ak /■ JI JI JI 
TORONTO LIETUVIŲ fAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ..................... .........

MOKA:
9 % už 90 dienų term, indėl.
9'/2% už 6 mėn. term, indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 2 m. term, indėlius
101/z% už 3 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
91/2% už namų planą
8 %už specialią taup. s-tą
71/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IM A :
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 pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A. W. GARBENS 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
pita! Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

Commission d’enquėte 
sur les criminels de guerre

Canada

Commission of Inquiry 
on War Criminals

A. E. LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

Pranešimas apie pareiškimus
Tarybos (Council, P.C.) protokolas 1985-348, pažymėtas 1985 metų vasario 
7 dienos data ir peržiūrėtas bei pakeistas minėtos tarybos sprendimu 
1985-635, pažymėtas 1985 metų vasario 28 dienos data, paskyrė teisėją 
Jules Deschenes komisijos pirmininku pagal pajieškų įstatymo I dalį 
ir įgalino jį:

pravesti pajieškas asmenų, laikomų karo nusikaltėliais Kanadoje, 
ištirti, ar yra tokių asmenų, gyvenančių Kanadoje, kada ir kaip jie 
atvyko Kanadon, kiek komisijos pirmininko nuomone tai reikalinga, 
kad galėtų pateikti pranešimą ministerių tarybai (Governor in 
Council) drauge su rekomendacijomis bei patarimais, kokių 
priemonių reikėtų imtis Kanadoje, traukiant teisminėn atsakomybėn 
minimus karo nusikaltėlius, gyvenančius Kanadoje, įskaitant 
rekomendacijas, nusakančias esamas teisines priemones traukti 
teisminėn atsakomybėn tokius asmenis Kanadoje, ar turėtų Kanados 
parlamentas priimti įstatymą, jei taip, tai kokį įstatymą, kuris įgalintų 
traukti karo nusikaltėlius teisminėn atsakomybėn ir atsakyti už savo 
nusikaltimus.

Komisija kviečia paskirus asmenis ir organizacijas, turinčius atitinkamų 
faktų, arba norinčių pateikti savo rekomendacijas tais klausimais, 
— kreiptis į komisiją, jei galima raštu, iki 1985 metų balandžio 16 dienos. 
Jei kas nori būti atstovaujamas patarėjo, yra prašomas pranešti komisijai 
jo pavardę ir adresą. Bet koks pranešimas turi būti siunčiamas šiuo 
adresu:

Commission of Inquiry on War Criminals
P. O. Box 1992
Station “B”
Ottawa, Ontario
KIP 5R5 Tel: (613) 998-1464

Savo laiku bus paskelbtas kitas pranešimas, liečiantis viešą apklausą, 
jei komisija ras reikalinga tyrinėjimų eigai.

K. D. Logan
Secretary to the Commission

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 Estates 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- |

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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TORONTO" Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 14, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas

Religinės šalpos popietę ko
vo 24, sekmadienį, Anapilio sa
lėje surengė KLKM Draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius ir šios parapijos tary
bos socialinių reikalų sekcija. 
Įžanginiu žodžiu ją pradėjo 
sekcijos pirm. Vyt. Balčiūnas 
ir pakvietė uždegti simboli
nes žvakes prie Rūpintojėlio 
ir Lietuvos vėliavos — kun. dr. 
J. Gutauską, dr. M. Uleckienę 
ir Z. Gurklytę. Tai reiškė ryšį 
su Lietuva, kurios paramai ši 
popietė buvo skirta. Origina
lių minčių kalbą pasakė kun. 
Anicetas Tamošaitis, SJ, ve
dęs rekolekcijas toje parapi
joje. Meninę dalį atliko Toron
to Lietuvių namų dainos gru
pė, vadovaujama muzikės D. 
Deksnytės. Ši grupė, jau daug 
kur koncertavusi, pasižymi 
darnumu, lengvu repertuaru ir 
lietuviška nuotaika. Grupėje 
dainuoja: A. Jucienė (seniū
nė), A. Jankaitienė, A. Skilan- 
džiūnienė, O. Krasauskienė, D. 
Klibingaitienė, D. Dargienė, 
L. Mačionienė (šį kartą trūko 
p. Jankaitienės). Visiems pa
dėkos žodį tarė kat. moterų 
skyriaus pirm. G. Trinkienė. 
Kun. A. Tamošaičiui sukalbė
jus maldą, visi sotinosi J. Bu- 
bulienės paruoštais pietumis, 
o patarnavo savanorės parapi
jos merginos. Šioje popietėje 
dalyvavo gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su Ponia ir kiti 
svečiai.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” tris
dešimtmečio koncertui parem
ti yra kviečiami mecenatai. 
Koncertas įvyks š. m. gegužės 
25 d., 6 v.v., Metro Toronto 
Convention Centre salėje (255 
Front St.). Mecenatų auka — 
$100. Aukotojai gaus po du bi
lietus į šokių koncertą, sukak
tuvinį leidinį ir du bilietus 
į pokylį Lietuvių namuose 9 
v.v. Mecenatų pavardės bus 
paskelbtos sukaktuviniame 
leidinyje. Mecenatų vajus 
truks iki balandžio 20 d. Če
kius rašyti: “Gintaro jubilie
jaus fondui” arba “Gintaras 
Anniversary Fund” vardu ir 
juos atsiųsti mecenatų komi
tetui: Č. K. Jonys, 65 Prince 
George Dr., Islington, Ont. 
M9A 1Y5. Tel. 416-233-6380. Inf.

Žymiosios solistės Lilijos 
Šukytės-Sukis ką tik išleista 
dainų plokštelė, pagaminta V. 
Vokietijoje, jau gauta Toron
te ir gaunama abiejų parapijų 
knygynuose. Kaina — $13.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

A.a. Petras Pautienis, 89 m. 
amžiaus, seniau mirusio daili
ninko Pautieniaus brolis, mi
rė kovo 20 d. Palaidotas kovo 
23 d. iš Lietuvos kankinių šven
tovės lietuvių kapinėse. Ge
dulines Mišias atnašavo ir lai
dotuvių apeigas atliko kun. J. 
Staškus, vargonavo ir giedojo 
sol. L. Marcinkutė. Velionis 
Lietuvoje buvo teisininku. 
Toronte iki pensijos darba
vosi smulkiosios pramonės 
srityje ir domėjosi Šerais. Vi
suomeninėje veikloje neda
lyvavo.

Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondui A. ir G. Sprai- 
naičiai paaukojo $50. Šiuo me
tu fonde yra $16,342.20. Iš gau
namų palūkanų kasmet yra ski
riamos stipendijos studijuo
jantiems lituanistinius arba 
jiems artimus mokslus, įskai
tant teologiją. Jei fondo ka
pitalas padidėtų iki $20,000, 
galima būtų skirti kasmet 
$1,500 stipendijoms. Norin
tieji prisidėti prie šio fondo 
augimo prašomi kreiptis į 
pirm. dr. A. Kazlauskienę ar
ba iždininką V. Dauginį (1613 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6). Čekiai rašomi: Rev. P. 
Ažubalis Scholarship Fund.

A.a. Prano Žiurinsko atmi
nimui vietoje gėlių laidotu
vėms Pranas Jankauskas paau
kojo Tautos fondui $20.

Naujos knygos — J. Krali- 
kausko “Ąžuolai piliakalnyje” 
ir J. Gutausko “Tik vienas šuo
lis” gaunamos abiejų lietuvių 
parapijų knygynuose. Tai graži 
velykinė dovana.

Estas Harold Sepp, protes
tuodamas prieš “Royal Ban
ką”, konfiskavusį jo statybinės 
bendrovės lėšas ir nuosavy
bes, pradėjo žygį iš Walkerto- 
no pėsčias su plakatu “Royal 
... stole my money”. Savo žy
gį (111 mylių) baigs balandžio 
1 d. Toronte ties “Royal Bank” 
pastatu. Banko pareigūnas H. 
Seppo kaltinimą neigia.

PADĖKA
Autovežimio nelaimėje buvo 

sulaužyta mano kairė koja. Teko 
pakelti sunkią ir ilgą operaciją, 
išbūti ligoninėse penkis mėne
sius. Grįžęs į namus esu prižiū
rimas valdiškų slaugių, dr. Va- 
ladkos ir specialisto dr. Wright. 
Dėkoju iš visos širdies kun. Euge
nijui Jurgučiui, OFM, mane lan
kiusiam bei dvasiškai stiprinu
siam, atnešusiam Švč. Sakramen
tą, broliams ir brolienėms, daž
nai mane lankiusiems, sesutei ir 
visiems kitiems. Niekad neužmir
šiu Jūsų paslaugumo. Telaimina 
Jus Dievas!

Visiems dėkings -
J. Gegužis

įėjimas: $13.50 — suaugusiems,$12.50—pensininkams ir studentams, $7.50 — vaikams 6-12 
metų, $3.50 vaikams iki 5 metų. Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekma

dieniais ir LN raštinėje. Telefonas 532-3311.

Maloniai 
kviečiame 

jus 
dalyvauti

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

Lietuvių namai

Toronto “GINTARO” ansamblio
sukaktuvinėje trisdešimtmečio

1985 metų gegužės 25, šeštadienį.

6 v.v. Metro Toronto Convention Centre,
255 Front St. W., Toronto

9 v.v. Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bioor st. w„ Toronto
Bilietų kreiptis į J. Vingelienę tel. 233-8108. “Gintaro” tėvų komitetas

Toronto miestas

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

Didysis Penktadienis —
1 985 metų balandžio 5

Sovietai bus teisiami.

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

* * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
1 * 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 674-1068

Velykų pirmadienis — 
1 985 metų balandžio 8 
yra šventės savivaldybės tarnautojams. 
Tomis dienomis atmatos nebus išvežamos.
Tai bus padaryta sekančią reguliarią atmatų išve
žimo dieną.
Balandžio 10, trečiadienį, nebus išvežami nei laik
raščiai, nei kiti sunkūs daiktai.
Reguliarus laikraščių ir sunkių daiktų išvežimas bus 
pradėtas balandžio 17, trečiadienį.
Būsime dėkingi už jūsų dėmesį ir išnešimą atmatų 
išvežimui nustatytą dieną.
Pastaba. Toronte yra 17 sandėlių stiklo ir metalo indams. Sau
sio mėnesį buvo surinkta 266 tonos laikraščių, 57 tonos stiklo 
ir 5 tonos skardinių. Smulkesnių informacijų teiraukitės telefonu 
947-7742.

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

Juozos (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)
į^Telefonas 535-2331, namLĮ_

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.

1. Gegužės
Gegužės

16-24
16-29

$1481.25
$1681.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. Į šias

2. Birželio
Birželio

20-29
20-

$1712.25 kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas,

Liepos 3 $1912.25 pervežimai, ekskursija į
3. Liepos 16-24 $1712.25 Kauną, mokesčiai ir

Liepos 16-29 $1912.25 drauda.
4. Rugpjūčio 21 - 29 $1739.25 Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25 aš pats. Norintiems nu

Rugsėjo 4 - 19 $1912.25 pirksiu automobilius ar
6. Spalio 3-11 $1421.25 ba ir kitus reikmenis už 

dolerius.

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
SEMINARAS

1985 metų gegužės 24,25 ir 26 dienomis Toronte, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos 

seselių namuose (57 Sylvan Ave.)

a. nagrinės lietuvių kultūros vertybes,
b. numatys būdus jom siekti,
c. nustatys gaires tolimesniam lietuviškos 

kultūros puoselėjimui.

Rengia KLB kultūros komisija ir visus tautiečius kviečia dalyvauti.
Registruotis iš anksto iki gegužės 12 d. šiuo adresu: Rasa 
Kurienė, 40 Ferman Dr., Guelph, Ont. N1H 7E1; tel. (416) 
533-7425; arba: Judita Čuplinskienė, 62 Burnside Rd., Toronto, 
Ont. M6G 2M8; tel. (416) 533-7425

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

kės žiburiams”, “Nepriklausomai 
Lietuvai” ir “Kariui” paskirta 
po $24.

KUN. J. STAŠKUS, Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas iš Mis- 
sissaugos, Ont., aplankė Sudburio 
lietuvius ir Christ the King para
pijos šventovėje vadovavo prieš- 
velykiniam susikaupimui dvi die
nas paskirtomis valandomis, klau
sė išpažinčių, laikė šv. Mišias, su
tuokė veiklius lietuvius — Antaną 
Juozapavičių ir Sofiją Semežienę. 
Parodė filmą — Šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties iškilmes 
Romoje, dalyvaujant Šv. Tėvui 
Jonui-Pauliui II, tūkstančiui lie
tuvių. Tokiu tarptautiniu šv. Ka
zimiero paminėjimu, Lietuvos 
vardo iškėlimu pasaulinėje areno
je visi filmo žiūrovai buvo sujau
dinti, prisiminė pavergtą Lietu
vą. J. Kr.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA š. m. gegužės 11 d. 210 
Drinkwater St., Šv. Kazimiero pa
rapijos (lenkų) salėje, rengia mo
tinų pagerbimą Motinos dienos mi
nėjimą. Valdyba

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rūpesčių. Šiandien ketvirta
dalis visų sovietinių oro de
santo pajėgų laikomos Baltijos 
kraštuose. Talino ir Klaipė
dos uostai yra pagrindinės Bal
tijos laivyno bazės. Estai, lat
viai, lietuviai turi atlikti ka
ro tarnybą toli už gimtojo kraš
to ribų — Kuboje, Vietname, 
Afganistane. Visa tai ketinama 
nušviesti būsimame Kopenha
gos teisme — baigia savo pra
nešimą V. Vokietijos dienraš
tis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”.

Apie baltiečių taikos ir lais
vės žygio pasirengimus jau ra
šė tokie rimti laikraščiai, kaip 
austrų “Die Presse”, šveicarų 
“Neue Zuercher Zeitung”, da
nų “Berlingske Tidingen”, vo
kiečių “Die Welt”. Tai jau gra
ži pradžia, kuri, kaip sakoma, 
yra pusė darbo.

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).

London, Ontario
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA

MALDOS: D. ketvirtadienį Mišios 
7 v.v., D. penktadienį 3 v.p.p., D. 
šeštadienį 7 v.v. Velykų dieną Pri
sikėlimo iškilmė 7 v. ryto. Kor.

Regina, Saskatchewan
A. a. Dr. STASYS STONKUS, su

laukęs 79 metų amžiaus, po ilgos 
ligos mirė 1985 m. kovo 10 d. Regi
na mieste, Saskačevano provin
cijoje. Palaidotas kovo 13 d. Kap- 
sovar kapinėse prie Esterhazy, 
Sask.

Dr. S. Stonkus medicinos moks
lus baigė 1934 m. Vytauto Didžio
jo universitete Kaune. Buvo pa
liktas chirurginės klinikos asisten
tu pas profesorių dr. V. Kuzmą. 
Lietuvai atgavus Vilnių, 1940 m. 
buvo paskirtas Šv. Jokūbo ligoni
nės chirurgijos skyriaus vedėju. 
1942 m. Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto pakviestas dės
tyti chirurgiją ir suorganizuoti 
chirurginę universiteto kliniką 
taip pat Šv. Jokūbo ligoninėje. 
Nepriklausomybės laikais bend
radarbiavo “Medicinoj”.

Kanadon atvyko 1949 m. Atlikęs 
stažą ir išlaikęs egzaminus, ga
vo gydytojo teises. Pradžioje prak
tikavo Abernathy ir Lestock mies
teliuose. Nuo 1958 m. buvo įsikū
ręs Esterhazy ir dirbo Grey Nuns 
vedamoje ligoninėje. Į pensiją iš
ėjo 1978 m.

Paliko liūdinčią žmoną Aldoną 
(Renigerytę) Esterhazy, Sask., 
dukterį Mariją Saskatoon, Sask., 
dukterį Aldoną su vyru, Regina, 
Sask., brolį Joną, Regina, Sask., 
ir seserį Oną Januškevičienę, 
Montrealyje. Kor.

PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

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

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

(416)486-5777 445-9469

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

o

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

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

D R E S H E R 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
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Pavasariu dvelkiantis
“Tė visk ės žibučiu ”

H MONTREAL

Kviečiame dalyvauti visus tautiečius ypač iš Toronto, Mississaugos, Hamiltono, 
Delhi, St. Catharines, Londono ir kitų vietovių, kurias lanko “Tėviškės žiburiai”.

Meninėje programoje girdėsime vyrų chorą 
“Arą” su naujai paruoštu repertuaru, solistų — 
Rimo Strimaičio ir Vacio Verikaičio duetus 
Dalyvausime dviejose loterijose — didžiojoje (su 
specialiais bilietais) ir mažojoje (su įėjimo bilietais). 

Šokiams gros lietuvių mėgstamas orkestras “Les 
and the music masters”

Veiks įvairių gėrimų baras, bus galima gauti J. 
Bubulienės pagamintų lietuviškų valgių
Baliaus pradžia — 6.30 v.v., programos — 7 v.v.
Stalai (po 10 asmenų) rezervuojami “Tėviškės žiburių” 
administracijoje tel. 275-4672.
Bilieto kaina — $6.00, studentams — $3.00.

Dalyvaukime ir padėkime spaudai gyvuoti!

jau čia pat -
Atvelykio 
šeštadienį, 
balandžio 13, 
didžiojoje 
Anapilio

(2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont.).

TORONTO
Anapilio žinios

— Priešvelykines rekolekcijas 
vedė kun. A. Tamošaitis, SJ. Jo 
pamokslai pasižymėjo minčių ori
ginalumu, rekolekcijos buvo gau
siai lankomos.

— Pamaldos Didžiųjų savaitė: D. 
ketvirtadienį — 7 v. vakaro, D. 
penktadienį — 3 v.p.p., D. šešta
dienį — 7 v.v., Velykų sekmadienį
— 7 v. ryto Prisikėlimas ir Mišios,
10 ir 11 v.r. — Mišios.

— Pamaldos Wasagos lietuviams
— Gerojo Ganytojo salėje bus Ve
lykų sekmadienį, 11 v.r.

— Pakrikštyta Leono ir Biru
tės (Grigutytės) Roginskų dukre
lė Ramona-Teresė.

— Antroji rinkliava šį sekma
dienį — arkivyskupijos labdarai 
“Share Life”.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — balandžio 28, sekmadienį,
11 v.r.

— Kun. K. Kaknevičius kovo 29- 
31 d.d. ves rekolekcijas Delhi, 
Ont., lietuvių parapijoje.

— Aukojo religinei Lietuvos 
šalpai: $50 — Br. Liškauskas, K. 
Otto; $460 — Sudburio lietuviai; 
$237 — Sault Ste. Marie lietuviai; 
Šv. Jono lietuvių kapinėms: $100 
K. Ivanauskas; parapijai: $100 — 
M. Dausienė, Alf. Gačionis; $50 — 
M. A. Empakeriai.

— Mišios kovo 31, sekmadienį, 
10 v.r. — už Matukų ir Kunučių 
šeimas, 11 v.r. — už a. a. Tadų Gu- 
gį ir a.a. Alfonsų Skrebūnų.

Kanados lietuvių fondo ta
rybos posėdis kovo 30, šešta
dienį, 2 v.p.p., Toronto Lietu
vių namuose (buvusiame pen
sininkų kambaryje).

Solistų Danos Stankaitytės 
ir Algio Grigo koncerte, kuris 
įvyks kovo 31 d., 4 v.p.p., Ana
pilio salėje, bus galima įsigyti 
dabar išleistų abiejų solistų 
plokštelių. Koncertui akompa
nuos muz. Alvydas Vasaitis.

“Paramos” darbo valandos 
Didžiąją savaitę: D. ketvirta
dienį 10 v.r. — 8 v.v., D. penk
tadienį — uždaryta, D. šešta
dienį 9 v.r. — 1 v.p.p. Velykų 
pirmadienį balandžio 8 — už
daryta. Vedėjas

Spaudos balius, rengiamas 
“Tėviškės žiburių” leidėjų, 
bus balandžio 13, Atvelykio 
šeštadienį, Anapilio salėje. 
Meninę programą atliks popu
liarusis vyrų choras “Aras”, 
diriguojamas V. Verikaičio. 
Šis choras yra gausus daini
ninkais, daug kur koncerta
vęs. Dabar ruošiasi koncer
tams Britanijoje liepos mė
nesį. Spaudos baliui jis ruo
šia specialų repertuarą, tal
kinamas muz. J. Govėdo, nes 

'V. Verikaitis po tulžies ope
racijos tebesveiksta savo na-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinės parapijos rekolek

cijos vyksta visų šių savaitę. Mi
šios ir pamokslai 9.30 v.r. ir 7.30 
v.v.; šeštadienį — 9.30 v.r. ir 5.30 
v.p.p.; sekmadienį — per visas Mi
šias. Ketvirtadienį, kovo 28 po 
vakarinių pamaldų, Parodų salėje 
rekolekcijų vedėjas kun. dr. V. Cu- 
kuras turės pasikalbėjimų su jau
nimu ir jaunomis šeimomis įvai
riais religiniais klausimais. Re
kolekcijų metu prie įėjimo į šven
tovę renkamos aukos vargšams ir 
N. Pr. M. seselių veiklai.

— Aukos religinei Lietuvos šal
pai renkamos iki šio mėnesio galo. 
Iki šiol surinkta $9,258.

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

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcija, kuriai pirmininkau
ja G. Petrauskienė, rengia vaikų 
Mišias balandžio 14 d., 10.15 v.r., 
Parodų salėje.

— Registracijos blankai visom 
stovyklom gaunami klebonijoje.

— Praėjusį savaitgalį rekolek
cijas Londone vedė prel. J. Ta- 
darauskas, o Ročesteryje — kun. 
dr. F. Jucevičius.

— Sol. V. Verikaičio 60 metų 
amžiaus sukakties koncertas įvyks 
balandžio 28 d., 4 v.p.p., Prisikė
limo par. salėje.

— Gyvojo Rožinio draugija D. 
šeštadienį, 11 v.r., vietoj Mišių 
turės Rožinio ir kitas maldas.

— Didįjį penktadienį bus rink
liava Šv. Žemėje esančioms šven
tovėms išlaikyti.

— Parapijai aukojo: Č. B. Joniai 
$150, V. F. Skrinskai $100, K. Ara- 
nauskas $50; religinei šalpai — 
L. Daunius $50.

— Mišios kovo 31, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Vladų Jaškų,
9.30 v.r. — už a.a. Oną Lukauskai- 
tę-Poškienę, 10.15 v.r. — už a.a. 
Adomų ir Sofiją Biretas ir dr. Sta
sį Stonkų, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 7 v.v. —- už Gražulių šeimos mi
rusius.

DĖKOJAME
Toronto Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvui už paskir
tų $500 paramų mūsų darbams.

N. Pradėtosios Marijos 
vienuolijos seserys Toronte

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

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.

ROMAS VIEŠI LAS

Telesforas Valius
FOREWORD BY PAUL DUVAL

MONOGRAFIJOS
SUTIKTUVĖS

kovo 30, šeštadieni, 
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 Valienė ir 
monografijos komitetas.

(ėjimas nemokamas

Sol. Gina Čapkauskienė pasižymi 
savo muzikine veikla ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių tarpe. "Ka
nada Kurier” vasario 28 d. laido
je paskyrė visą puslapį apie vo
kiečių labdarybės 150 m. sukak
tuvinį balių, įvykusį vasario 9 d. 
“Chateau Champlain”. Čia su savo 
daina pasirodė Gina. Laikraštis 
įdėjo jos su orkestru nuotrauką 
ir rašo, kad “sol. Gina iš Lietuvos 
savo stipriu ir varpo tyrumo bal
su praturtino vakarą. Šilti plo
jimai padėkojo solistei ir kompo
zitorei”.

Apie Ginos pasirodymą “Pavil
ion Sichuan, Brossard”, kuriame 
ji yra muzikinės dalies direkto
rė, plačiai aprašė ir dvi nuotrau
kas įdėjo “Echos Vedettes” kovo 
15 d. Tie koncertai vyksta kiek
vieną šeštadienį. Be to, čia gali
ma gauti skanią vakarienę ir pasi
šokti. “Montreal Scope” kovo mėn. 
įdėjo palankią kritiką prancūzų 
ir anglų kalbomis šios muzikinės 
dalies atidarymo proga. Atidary
mas įvyko vasario 14 d.

Juozų ir Juozių pagerbimo pie
tus suruošė “Neringos” jūros šau
lių kuopa kovo 17 d. AV parapi
jos salėje. Susirinkus arti 150 
žmonių, buvo iškviesti visi Juo
zai ir Juozės prie garbės stalo, 
prisegta visiems po gėlę ir sugie
dota “Ilgiausių metų”. Didžiausio 
dėmesio, aišku, susilaukė kun. 
Juozas Aranauskas, kuris ir val
gius palaimino. Pietų metu leng
vą muziką grojo p. Lukaitienė 
smuiku ir jos draugė gitara. Žo
džiu sveikino J. Šiaučiulis šau
lių ir “N. Lietuvos” vardu, o ki
tos organizacijos, norinčios Juo
zus pasveikinti buvo tik išvardin
tos. Oficialiai daliai vadovavo 
E. Vaičekauskas, o neringietės 
visus skaniai pavaišino. Kun. J. 
Aranauskas visų Varduvininkų 
vardu padėkojo rengėjams ir daly
viams. Po loterijos visi išsiskirstė.

Metinis “Lito” narių susirinki
mas AV parapijos salėje šaukia
mas balandžio 13 d.

Visuotinis KLB Montrealio apy
linkės susirinkimas įvyks balan
džio 14 d. AV parapijos salėje. Bus 
renkama nauja valdyba. Senosios 
valdybos nariai padarys savo veik
los pranešimus.

Mergaičių choras “Pavasaris” 
uoliai ruošiasi paminėti savo 
penkmetį gegužės 4 d. Į “Pavasa

rį” įstojo keletas naujų balsingų 
mergaičių. Chorui vadovauja ir 
naują programą ruošia muz. M. 
Roch.

A. a. Kostas Žemaitis, 78 m. am
žiaus, mirė kovo 3 d. Jis buvo vie
nas iš aktyviųjų AV parapijos stei
gėjų bei ilgametis parapijos ko
miteto narys. Palaidotas kovo 6 d. 
iš AV šventovės Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona Marija 
(Buzaitė), duktė, vaikaičiai bei 
didelis būrys artimųjų.

A. a. Liuda Polikaitytė, 92 m. 
amžiaus, mirė kovo 16 d. Palaidota 
iš AV šventovės kovo 18 d. Cote dės 
Neiges kapinėse. Liūdi seserys V. 
Stankevičienė ir V. Misevičienė 
bei kiti giminės. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — 
Kovo 17, sekmadienį. Mišios bu
vo šv. Juozapo garbei. Pasveikin
ti Juozai ir Juozės. Mišias atna
šavo kun. Izidorius Sadauskas. 
Pamoksle jis pasisakė atvykęs iš 
Suvalkų apylinkės, gimęs ūkinin
ko šeimoje, 1934 m. Dar jaunuo
liu būdamas įstojo į saleziečių 
gimnaziją Gdanske. Lietuvių kal
bą pramokęs šeimoje ir vėliau 
savo iniaciatyva bestudijuoda
mas. Montrealio saleziečiai čia 
jį iškvietė. Su parapijiečių su
tikimu jis norėtų čia parapijoje 
pasilikti vikaro pareigoms. Sve
tainėje įvyko komiteto šauktas 
parapijiečių susirinkimas. Kle
bonas St. Šileika, pasiekęs pensi
jos metus, pareiškė reikalingu
mą antro kunigo parapijoje. Pra
džioje kai kas baiminosi dėl ant
ro kunigo išlaikymo ir atlygini
mo, esą parapija mažėja ir pan. 
Į tai atsakydami vienas po kito 
parapijiečiai kalbėjo už priėmi
mą naujo vikaro; jei nebus paja
mų išlaikymui, parapijiečiai pa
aukos. Komiteto pirm. Z. Valins
kas atsiklausė visų — ar priima 
naują kunigą? Gausiais plojimais 
visi pritarė. Klebonas tuoj atvedė 
savo naujai priimtą vikarą Izido
rių Sadauską. Kažin kas iš salės 
pradėjo “Ilgiausių metų”, į ku
riuos įsijungė visi susirinkusie
ji. Klebonas palaimino stąlą, pra
sidėjo pietūs, kuriuos paruošė E. 
Kurilienė su padėjėjom. Dalyvavo 
130 asmenų. — Palmių sekmadie
nį prasideda rekolekcijos. — Lie
tuvoje mirė Nikodemas Garjo- 
nis, Jozefinos Gabrusevičienės 
brolis. Sk.

Visą lietuvis! ą jaunimą kviečia -

Velykinis jaunimo pobūvis

“Margutis’’^
balandžio 7, Velykų sekmadienį, 6.30 v.v., Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS

Vynas, alus, bufetas, muzika.
(ėjimas — $3.00.

Prisikėlimo parapijos jaunimo sekcija

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

Kviečiame visus balandžio 14, sekmadienį, į

KONCERTĄ VAIKAMS
■ Prieš koncertą 10.15 v. ryto Mišios vaikams Prisikėlimo parapijos Parodų salėjeI (1011 College St.). Po Mišių — šiltų dešrelių pietūs vaikams.

i Koncertas ir velykų senelė
—12.30 -1.30 v.p.p., didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje.

; Programoje: pirmą kartą nauja vaikams plokštelė “Du gaideliai”, paruošta V. 
Vaičiūno, I. Čerškienės ir R. Valaitienės. Atvyks Velykų senelė su 
dovanėlėmis ir pasirodys “Immaculata” vaikų darželis.

Rengia Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų sekcija ir 

“Immaculata" vaikų darželis

Vaikučiai kviečiami apsirengti kiškučiais, viščiukais ir pan. 
Kaina — $5.00 šeimai, $5.00 — porai, $5.00 — asmeniui.

METINIS MONTREALIO LIETUVIŲ

KREDITO UNIJOS “LITAS”

NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. balandžio 13, šeštadienį, 
4 v.p.p., Aušros Vartų parapijos salėje. 
Narių registracija prasidės 3.30 v.p.p. Kandidatams 
( valdomuosius organus siūlymo formas galima gauti 
visuose “Lito” skyriuose.

Valdyba

MONTREALIO LIETUVIŲ 
I) KREDITO UNIJA

muose. Be to, meninėje pro
gramoje dalyvaus sol. Rimas 
Strimaitis, dainavęs sudėtin
gus vaidmenis operose bei 
operiniuose veikaluose. Jiedu 
su sol. V. Verikaičiu padai
nuos solo su choru ir duetų. 
Kitos informacijos apie spau
dos balių — skelbime.

Bilietai į “TŽ” spaudos ba
lių gaunami kasdien adminis
tracijoje, o sekmadienį, ko
vo 31, ir abiejų parapijų salė
se: Lietuvos kankinių — po 10 
ir 11 v.r. pamaldų, Prisikėli
mo — po 10.30 v.r. Mišių.

Vysk. P. A. Baltakis, OFM, 
atsiuntė sveikinimus iš Aus
tralijos, kur vedė rekolekcijas 
lietuvių gyvenvietėse. Jis rašo: 
“Lietuviai labai nuoširdūs ir 
džiaugiasi, kad nėra pamiršti. 
Gyvena gražiai ir turi panašias 
problemas, kaip ir visur kitur. 
Džiugių Velykų visiems ‘Tėviš
kės žiburių’ skaitytojams”.

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

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.

JIEŠKOMI DU ASMENYS Anapi
lio salių tvarkymui bei priežiūrai. 
Apsigyvenimui yra atskiras na
mas. Pageidautina šeima (vyras su 
žmona). Kreiptis į kleboniją tel. 
277-1270 Mississaugoje.

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

PARDUODU NAUJĄ EILUTĘ 
(konstiumą). Mažo ūgio. Kelnės 
34x32, švarkas - 44. Pilkos spalvos, 
angliškos medžiagos, siūtas pagal 
užsakymą. Parduodu už pasiūlytą 
kainą, nemažiau $50. Skambinti 
bet kuriuo laiku. Tel. 533-5648 To
ronte. Klausti Toni.

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.

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 j 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.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikali
nėms langų užuolaidoms. “The 
Stepping Stone”, 2465 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Tel. 767-4286. Oak- 
villės apylinkėje ir vakarais tel. 
827-3446.

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.

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.

DĖMESIO, Toronto ir apylinkę 
tautiečiai! Jei turite kilimus savo 
kambariuose ir norite juos turėti 
švarius, kreipkitės į “All Season's 
Carpet Cleaning". Savininkas - lie
tuvis Juozas Baliūnas. Susitarus, 
atvažiuoja į Jūsų namus, sąžinin
gai išvalo Jūsų kilimus, sofas, 
minkštas kėdes su “steam clea
ning" mašinom už prieinamą kai
ną. Informacijų teirautis pas Juo
zą Baliūną tel. 532-3410 Toronte.

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.

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MOKA UŽ: DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 PASKOLAS:

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

1 metų ........................ 10 % turto,
180-364 d................ 9.50% asmenines ir
120-179 d................ 9.25% prekybines.

30-119d................8.75% Paskolos
Trumpalaikius indėlius mirties

už $20,000 ar daugiau atveju
Taupomosios sąskaitos; draudžiamos

specialios.................. 6.75% iki $10,000
su draudimu.............. 6.50%
kasdieninis % .......... 6.50%

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

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


