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Negęstanti ugnis
Kaikurie rašytojai mėgsta kalbėti apie šviesos bei ug

nies šaltinį, kuris, dėl išorinių priežasčių subyrėjęs, susky
la į mažas daleles, patenkančias Į žmonių širdis ir nešan
čias laimę, paguodą, nuraminimą. Klasiškas tokio kūrinio 
pavyzdys yra Jono Biliūno (nuo jo mirties š.m. kovo mėn. 
sueina 100 metų) “Laimės žiburys”, švietęs ant augšto kal
no ir subyrėjęs į daleles, atnešusias laimę pakalnių gyven
tojams. Įdomus panašios temos kūrinys yra Vydūno drama 
“Paskutinė vaidilutė”, čia parodoma, kaip senovės miško 
glūdumoje baigia degti paskutinis aukuras. Pasiima iš jo 
ugnies paskutinė vaidilutė ir išneša liepsną į žmonių širdis, 
kuriose toji tautinė ugnis turėsianti degti per amžius. Vy
dūno raštai yra giliai filosofiniai bei simboliniai. Ir “Pasku
tinės vaidilutės” drama autorius nori atskleisti mūsų tau
tos likimą praeityje. Daug sykių mūsų tautiniai aukurai 
griuvo. Griuvo jie realiai, kai vokiečiai kryžiuočiai naujojo 
Dievo vardu juos ardė, naikino. Griuvo jie didžiųjų kuni
gaikščių laikotarpiui pasibaigus, kai sulenkėję dvarininkai 
pradedančią įsižiebti lietuviškąją kultūrą pakeitė lenkiš
kąja. Griuvo jie carų Rusijai okupavus Lietuvą, kai net 
lietuviškos maldaknygės buvo gaudomos ir deginamos. 
Griuvo jie nepriklausomybės kovų pradžioje tose Lietuvos 
vietose, kurių jaunutė mūsų kariuomenė nespėjo apginti 
nuo žymiai stipresnių priešo pajėgų. Griuvo pagaliau ir 
mūsų nepriklausomos Lietuvos aukuras, tiems patiems ru
sams, tik kitos spalvos uniformose, mūsų tėvynę okupa
vus antrą kartą. Griuvo jie ir subyrėjo ... tam, kad jų da
lelės atskirais aukurais išaugtų visų mūsų širdyse. Jos 
pateko į gerą dirvą ir išaugo ...

V
- YTAUTINIAIS laikais iš senųjų aukurų į žmonių 
širdis atėjusi amžinoji lietuviškoji ugnis išaugo į krikš
čioniškąją religiją, per šimtmečius buvusia ir tebesan
čia didžiuoju mūsų tautinio atsparumo ramsčiu. Caro nai

kinami lietuviškosios spaudos aukurai atėjo kibirkštimis 
į tautiečių širdis ir jas iš naujo prikėlė tautiniam atgimi
mui. Dėlto pranašiškasis Maironis dainavo: “Nebeužtvenk- 
si upės bėgimo, norint sau eitų ji pamažu”. Knygnešių ir 
slaptųjų lietuvių mokytojų širdis šildė ta pati per šimtme
čius nepajėgta užgesinti ugnis. Juos sekė motina, Juody
dama savo vaiką skaityti prie ratelio. Toji pati ugnis sava
norių krauju apšlakstė Širvintų, Giedraičių, Radviliškio, 
Lukšių ir kitus nepriklausomybės kovų laukus. O kai griu
vo didysis nepriklausomos Lietuvos aukuras, iš jo pasklido 
amžinosios ugnies kibirkštys plačiau, negu betkada praei
tyje. Dalį tautos jos nuvedė į miškus nelygiai, mirtinai 
kovai su okupantu. Kitoje tautos dalyje ta amžinoji ugnis, 
lyg žiemkenčio grūdas, įsitvirtino ilgam laikui, eidama iš 
kartos į kartą. Ir ten ji tebėra neužgesusi, kartais ramiai 
rusenanti, o kartais ugnikalniu prasiveržianti Lietuvoje ir 
išeivijoje, šioje Geležinės Uždangos pusėje, paskendę mo
derniosios civilizacijos sūkuriuose, nešami greito jos tem
po, kartais tų lietuviškosios ugnies apraiškų nė nepama- 
tome. O tą amžinąją tautinę ugnį štai neša motina, vežda- 
ma savo vaiką keliasdešimt mylių šeštadieniais į lietuviš
kąją mokyklą; neša moksleivis, dalindamas savo laiką tarp 
studijų, uždarbio ir lietuviškosios veiklos; neša pasiturintis, 
aukodamas lietuviškiesiems reikalams stambesnes sumas; 
neša eilinis tautietis, tas visur reikalingas “pilkasis didvy
ris”, dirbdamas lietuviškuosis darbus visur, kur tik reikia, 
nesirankiodamas ir neatsisakinėdamas.

O
TEN, ANOJE Geležinės Uždangos pusėje, nežiūrint 
milžiniškų pastangų lietuviškąsias kibirkštis užgesin
ti per mokyklas, organizacijas ir visą visuomeninio gy
venimo struktūrą, — lietuviškoji ugnis tebėra gyva. Prasi

veržia ji kartais didele liepsna, kaip tai įvyko Romo Ka
lantos atveju. Prasiveržia ji drąsiu žodžiu teismuose, kan
kinių stovyklose, kalėjimuose, pogrindžio spaudoje, toje 
upėje, kurios bėgimo neįmanoma užtvenkti. Ten skaitome: 
“Suklysta manant, kad pakaks sunaikinti nepriklausomoj 
Lietuvoj subrendusią kartą, ir pasipriešinimas bus už
gniaužtas. šiandien prieš jus kovoja karta, subrendusi 
okupacijos metais. Niekuo negalite būti užtikrinti, kad 
gyveniman ateinančios kartos dar ryškiau nesieks laisvės ir 
nepriklausomybės. Mes neišnyksim!” (“Aušra”, 1978 m.) 
Taip, nei kryžiuočiai, nei lenkų bajorai, nei caro žandarai 
per šimtmečius nepajėgė užgesinti lietuviškos amžinosios 
ugnies. Nepajėgs jos užgesinti nei dabartiniai Lietuvos 
pavergėjai, nei lėbaujančioji Amerika. Tą kelią mums nu
šviečia senųjų lietuviškųjų aukurų liepsnos. A. R.

KANADOS ĮVYKIAI

Konstitucija ir doleris
Kanados premjerų konferen- reformų. Deja, net ir šiam sim- 

cija konstitucijos pakeiti- boliniam mostui nebuvo susi
ni o klausimu, sušaukta Otavo
je min. pirm. P. E. Trudeau 
iniciatyva, nepasiekė jokių es
minių nutarimų. Šį kartą ji bu
vo pradėta uždarais posėdžiais, 
į kuriuos nebuvo įsileisti spau
dos atstovai. Atrodo, buvo siek
ta visiškai atviro pasikeitimo 
nuomonėmis, t i k antrąją kon
ferencijos dalį paliekant viešą. 
Bene įdomiausią pasiūlymą pa
darė Ontario premjeras W. Da
vis — parsigabenti iš Britani
jos parlamento vadinamąjį Š. 
Amerikos Britų Aktą, kuris yra 
laikomas Kanados konstitucija, 
ir tik tada siekti atitinkamų jos 

laukta pilno pritarimo. Pagrin
dinė priežastis — Š. Amerikos 
Britų Aktą galima keisti tik su 
visų Kanados premjerų sutiki
mu. Kaikurie premjerai, ypač 
Kvebeko R. Levesque, nuogąs
tauja, kad konstitucijos keiti
mui, kai ji būtų jau Kanadoje, 
galėtų būti įvesta dviejų trečda
lių balsų dauguma. Otavos kon
ferencijoje premjerai pasiekė 
keletą nežymių sutarimų — pa
likti monarchinę santvarką, šei
mos įstatymus, įskaitant vedy
bas ir skyrybas, patikėti pro
vincijų kontrolei. Buvo taipgi

(Nukelta j 8-tą psl.)

Lietuviu tautos žadintojo bei Lietuvos nepriklausomybės skelbėjo dr. JONO BASANAVIČIAUS kapas ir paminklas 
Rasų kapinėse Vilniuje. Apatinėje dalyje įrašas: “Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta 
pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tąsyk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis.”

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Kai didieii kalbasi Romoje
Popiežiaus pokalbis su Gromyka apie religinę laisvę Lietuvoje

KL. RAZMINAS

Italijos radijas, televizija ir 
spauda, išsamiai pranešdama 
apie popiežiaus Jono-Pauliaus 
II-jo istorinę kelionę į Meksiką, 
plačiai komentavo ir Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi- 
nisterio Andriejaus Gromykos 
vizitą Vatikane. Įtakingas ir pla
čiai skaitomas Romos dienraš
tis “H Tempo” sausio 25 d. lai
doje rašo:

“Vakar Vatikane įvyko dar 
niekad istorijoje nepasitaikęs 
faktas — pirmą kartą rusų kal
ba čia buvo panaudota oficialia
me diplomatiniame pokalbyje. 
Apie dvi valandas popiežius be 
vertėjo kalbėjosi su sovietų mi- 
nisteriu rusiškai. Tai jau šeštas 
kartas, kai sovietų ministeris 
susitinka su Katalikų Bendrijos 
galva. Pirmasis jo susitikimas 
su popiežium Pauliu Vl-ju įvy
ko 1965 m. Jungtinėse Tautose 
Niujorke. Po to jis aplankė po
piežių Vatikane 1966, 1970, 
1974 ir 1975 m. Ir tomis progo
mis buvo kalbėtasi nusiginklavi
mo, taikos ir religinės padėties 
Sovietų Sąjungoje klausimais, 
paliečiant Lietuvos bei Latvijos 
problemas. . .” .

“H Tempo” dienraštis savo 
straipsnyje toliau pažymi, kad 
Lietuva, turinti apie 3 milijo
nus gyventojų, beveik iki 96% 
esanti katalikiška. Nepriklauso
moje Lietuvoje veikė 4 kunigų 

seminarijos, 122 vyrų ir mote
rų vienuolynai, 72 katalikiškos 
mokyklos, 49 labdaros institu
cijos, 32 katalikiški laikraščiai. 
Šiandiena gi — pažymi “II Tem
po” — liko tik viena kunigų se
minarija su ribotu 65 semina
ristų skaičiumi ir griežtai kon
troliuojama religine veikla. Sa
vaime suprantama, Apaštalų 
Sostas siekia, kad Lietuvos ka
talikai galėtų naudotis pilna re
ligine laisve, kaip tai buvo auto
ritetingai sankcijonuota Helsin
kio konferencijoje.

Bet grįžkime prie Gromykos 
vizito Vatikane, — rašo toliau 
“11 Tempo”. Iškilmingai sutik
tas Vatikane min. Gromyka bu
vo priimtas popiežiaus Jono- 
Pauliaus II-jo privačioje audi
encijoje. Kadangi audiencija 
buvo “privataus pobūdžio”, tai 
nebuvo paskelbta jokio atskiro 
komunikato apie pasikalbėjimo 
eigą. Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” sausio 25 d. 
laidoje tik oficialiai paskelbė 
apie įvykusį faktą. Kiek patirta 
iš Vatikano šaltinių, susitiki
mas įvyko “nuoširdžioje atmos
feroje” ir lietė pasaulinės tai
kos, taikaus sugyvenimo ir tarp
tautinio bendravimo klausimus. 
Be to, buvo paliesta ir Katalikų 
Bendrijos padėtis Sovietų Są
jungoje, ypač Lietuvoje. Popie
žius Jonas-Paulius II puoselė- 
jąs mintį artimiausiu laiku su
teikti pilną autonomiją Lietu

vos sostinės Vilniaus arkivysku
pijai, kuri dabar faktiškai yra 
vadovaujama apaštalinio admi
nistratoriaus vyskupo Edvardo 
Kiesel, gyvenančio Balstogėje, 
Lenkijoje. Popiežius siekiąs su
tvarkyti Vilniaus arkivyskupi
jos ribas, kaip dar neseniai 
buvo sutvarkytos Rytų Vokieti
jos vyskupijų teritorijos. Tai 
būtų pirmas žingsnis visom pen
kiom Lietuvos vyskupijom, da
bar valdomom apaštalinių ad
ministratorių, paskirti reziduo
jančius vyskupus — ordinarus 
ir įgalintų sudaryti oficialią 
Lietuvos vyskupų konferenciją. 
Esą visai galima, pažymi Romos 
dienraštis, kad šventasis Tėvas 
ateityje paskirs ir kardinolą 
Lietuvai, kuri kaip žinoma, 
esanti viena iš 15-kos Sovietų 
Sąjungos respublikų. Bet tai 
yra tik hipotezės, iki šiol oficia
liai nepatvirtintos Vatikano šal
tinių — pažymi “11 Tempo” 
dienraštis.

Taip pat manoma, rašo toliau 
italų spauda, kad popiežius Ka
rolis Wojtyla, kuris jau tiek 
kartų yra pareiškęs savo troški
mą apsilankyti savo tėvynėje, iš 
Kremliaus atstovo stengėsi pa
tirti sovietų reakcijas dėl jo pla
nuojamos kelionės į Lenkiją. Ši 
problema turinti ir svarbią po
litinę reikšmę. Kaip teisingai 
pažymėjo Vienos arkivyskupas 
kardinolas Koenig, tokia kelio-

(Nukelta į 6 psl.)

f
ŠACHO R. PAHLAVIO PASIRINKTAS IRANO PREMJERAS 
Š. BACHTIARAS atsistatydino, kai jam oficialią paramą atšaukė 
kariuomenės vadai. Religinis mahometonų vadas A. R. Chomeinis 
ministerių kabinetą pavedė sudaryti M. Bazarganui. Tuo būdu 
Irane buvo net du premjerai — oficialusis ir opozicinis. A. R. Cho- 
meinio šalininkai pradėjo įsitvirtinti Isfahane bei kituose mies
tuose. Galutinis susikirtimas praėjusį savaitgalį įvyko sostinėje 
Teherane, kai dalis aviacijos karių šio miesto bazėje perėjo į A. R. 
Chomeinio pusę. Jų neįstengė numalšinti elitinė imperatoriškoji 
gvardija. Kariuomenės vadovybė tada visus karius iš Teherano 
gatvių sugrąžino į kareivines ir atšaukė savo paramą premjerui 
Š. Bachtiarui. A. R. Chomeinio šalininkai, kovojantys už mahome-
toniškos respublikos įsteigimą,* 
užėmė visas policijos nuovadas, 
radijo ir televizijos stotis. Ben
zino bonkomis jie sunaikino ke
letą tankų, sudegino Izraelio 
ambasadą ir daugelį kitų pasta
tų. Taigi, pergalė jau yra ma
hometonų vado A. R. Chomei
nio rankose. Jo ekonominis pa
tarėjas dr. F. Bani-Sadras kal
ba apie drastiškas reformas, ku
rios gali skaudžiai paliesti Va
karų pasaulį. Pernai Iranas už 
Vakarams parduotą naftą buvo 
gavęs $25 bilijonus. Dr. F. Ba
ni-Sadras naftos tiekimą žada 
sumažinti iki 40%, nors Iranas 
dėl ilgai trukusių maištų yra at
sidūręs ekonominėje aklavietė
je. Nuo praėjusių Kalėdų teko 
pasiskolinti $2 bilijonus. Skola 
užsieniui dabar jau siekia $6 bi
lijonus. Iš užsienio taipgi tenka 
įsivežti didžiąją dalį maisto ga
minių, kurių neįstengs pakeisti 
net ir skubi žemės reforma.

Naftos galvosūkis
šiuo metu naftos tiekimas 

Irane yra beveik visiškai susto
jęs — jos net nepakanka pa
čiam Iranui. Jeigu dr. F. Bani- 
Sadras užsienin išleis tik 40% 
anksčiau parduoto kiekio, bus 
sukelta pasaulinė naftos krizė, 
kuri bene skaudžiausiai palies 
JAV. Nukentės ir Kanada, iš 
Irano kasdien įsiveždavusi 120.- 
000 statinių naftos. JAV energi
jos išteklių sekr. J. Schlesinge- 
ris nuogąstauja, kad gali tekti 
uždaryti benzino pardavyklas 
sekmadieniais ir galbūt įvesti jo 
pardavimą normuojančias kor
teles. Kanados energijos ištek
lius tvarkantis min. A. Gillespie 
kortelių įvedimo nenumato. Jis 
netgi žada padidinti naftos tie
kimą amerikiečiams iš Albertos 
krizės atveju, bet už ją ameri
kiečiai turės atsilyginti tanklai
viais atvežama nafta rytinei Ka
nados daliai.

Salų problema
Kai Vakarų sąjungininkai bu

vo beužbaigią karą su Japonija, 
jin įsijungė ir Sovietų Sąjunga, 
užimdama keturias Japonijos 
salas, esančias prie šiaurinės di
džiosios Hokkaido salos. Tų sa
lų Maskva nesiruošia grąžinti 
Japonijai ir dėl jų net negali 
pasirašyti taikos sutarties. Ko
munistinės Kinijos vicepremje
rui D. Ksiaopingui iš JAV 
skrendant į Japoniją, pastaro
sios užsienio reikalų vicemin. 
M. Takašima įteikė notą Sovie
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tų Sąjungos ambasadoriui D. 
Polianskiui. Notoje pastebima, 
kad dviejose salose sovietai įsi
rengia karines bazes su aero
dromais ir radaro tinklu, jau 
yra sutelkę kelis tūkstančius 
karių. Japonija reikalauja su
stabdyti bazių įrengimą, išsivež
ti karius ir grąžinti užgrobtas 
salas.

Pakars premjerę?
Augščiausiasis Pakistano teis

mas 4:3 balsų santykiu patvirti
no mirties bausmę buvusiam 
premjerui A. Bhuttui, kurį 1977 
m. vasarą iš valdžios pašalino 
karinis sukilimas. Pakistaną da
bar valdo karinio diktatoriaus 
gen. M. Zia ul-Haqo režimas, į 
kalėjimus uždaręs nemažą skai
čių pakistaniečių. Z. A. Bhuttą 
jis apkaltino 1974 m. įvykdyta 
politine žmogžudyste. Teigiama, 
kad Z. A. Bhuttas buvo įsakęs 
saugumiečiams nužudyti politi
nį savo oponentą A. R. Kasurį. 
Įvykdytame atentate šis politi
kas išliko gyvas — nušautas bu
vo jo tėvas. Teismas Z. A. Bhut
tą pripažino kaltu, o dabar 
sprendimą patvirtino ir augš
čiausiasis teismas. Pasmerkta
sis atsisako malonės prašymo 
diktatoriaus gen. M. Zia ul-Ha- 
qo režimui. Z. A. Bhutto gyvy
bę specialiomis telegramomis 
stengiasi išgelbėti daug pasau
lio vadų, jų tarpe JAV prez. J. 
Carteris, Kanados premjeras P. 
E. Trudeau, popiežius Jonas 
Paulius ir netgi sovietų kompar
tijos vadas L. Brežnevas.

Žiurkės Londone
Britaniją nusiaubusi nesibai

giančių streikų banga atnešė 
skaudžių pasekmių Londonui, 
kur jau beveik mėnesį streikuo
ja atmatų surinkėjai. Sostinės 
gatves užplūdo žiurkių armija, 
išlindusi iš kanalizacijos vamz
džių bei įrenginių. Miesto vado
vai buvo priversti šauktis priva
čių kontraktorių pagalbos atma
toms išvežti. Paskutinieji viešo
sios nuomonės tyrimo duome
nys liudija darbiečių partijos ir 
jos premjero J. Callaghano po
puliarumo kritimą. Už darbie- 
čius dabar pasisako tik 36% ap
klaustųjų, už konservatorius su 
jų vade M. Tatcher — 55%. Šią 
reakciją iššaukė nesibaigiantys 
streikai; besaikiai unijų reika
lavimai. Atrodo, Britanijos gy
ventojai nori apinasrio salą 
skandinančioms unijoms.
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Sveikinimas iš Lietuvos
Ką tik gautame "LKB Kronikos" 35 nr. yra šis sveikinimas 

popiežiui Jonui-Pauliui II
Jūsų Šventenybe! drąsą, kovojant už Kristų ir

Praeities klaidos ir pamokos
Baltijos valstybių atsikūrimas ir žlugimas

Mes, Lietuvos kunigai ir ti
kintieji, sveikiname Jus išrinki
mo Augščiausiuoju Bažnyčios 
Ganytoju ir Jūsų inauguracijos 
iškilmių proga; linkime Jums 
Šv. Dvasios šviesos ir Jo meilės 
ugnies, vadovaujant Bažnyčiai 
šiais dorovinio smukimo ir ko
vojančio ateizmo laikais.

Mes tikimės, kad Jūsų asme
nyje tiek Lietuva, tiek ir kitos 
tautos, kuriose persekiojamas 
tikėjimas, sulauks stiprios para
mos iš uolaus žmogaus ir tikin
čiųjų teisių bei laisvių gynėjo, 
kad Kristaus Evangelija nevar
žomai galėtų pasiekti kiekvieną 
tiesos ir meilės trokštančią šir
dį. Šią mūsų viltį ypač sustipri
na žinojimas, kad Jums yra la
bai gerai pažįstamos mūsų sąly
gos ir kad, kovodami už tikin
čiųjų teises, esate įgiję didelę 
patirtį.

Labiausiai mes viliamės, kad 
Jūsų vadovaujama nauja Vati
kano diplomatinė kryptis įkvėps 
mums gilios pagarbos ir pasiti
kėjimo Apaštalų Sostu ir ne- 
stums Rytų kraštų tikinčiųjų ir 
dvasiškijos į pesimizmą, pasy
vumą dėl daromų ateistams dip
lomatinių nuolaidų. Jūs mus 
sužavėjote 41 eucharistiniame 
kongrese, vadovaudamas pamal
doms už tautas, kuriose perse
kiojamas tikėjimas. Savo drąsiu 
žodžiu Jūs gynėte jų teises, iš
keldamas ir Lietuvos tikinčiųjų

Daugiau mirusių nei Įšventintų
Sarašas 1978 m. Lietuvoje mirusiųjų ir naujai įšventintų kunigų

MIRUSIEJI
1. TYLA, ANTANAS, Notėnų (Tel

šių vysk) klebonas, gimęs 1908. VI. 
12, įšv. 1935. IV. 20, mirė 1978. I. 23.

2. SERMUKSNIS, MATAS, Vaškų 
(Panevėžio vysk.) klebonas, gimęs 
1902. III. 15, įšv. 1930. VI. 6, mirė 
1978. II. 16.

3. LACHOWICZ, ALEKSANDRAS, 
Mickūnų (Vilniaus arkiv.) administ
ratorius, gimęs 1895, įšv. 1929, mirė 
1978. II. 16.

4. SABALIAUSKAS, EUGENI
JUS, Pagirių (Kauno arkiv.) klebo
nas, gimęs 1912. IX. 13, įšv. 1937. 
VII. 4, mirė 1978. III. 27.

5. SIMKUS, AUGUSTINAS, Vadž
girio (Kauno arkiv.) altarista, gimęs 
1887. XI. 23, įšv. 1919. VIII. 15. mi
rė 1978, IV. 7.

6. RUPSYS, STEPONAS, Pajieslio 
(Kauno arkiv.) klebonas, gimęs 1926, 
įšv. 1966, mirė 1978. V. 10. Palaido
tas Radviliškyje.

7. TAMOŠAUSKAS, VACLOVAS, 
Baisogalos (Kauno arkiv.) klebonas, 
gimęs 1920. I. 18, įšv. 1945. VI. 16, 
mirė 1978. IV. 22.

8. APANAVIČIUS, JUOZAS, Smil
gių (Panevėžio vysk.) klebonas, gi
męs 1910. I. 5, įšv. 1936. V. 3, mirė 
1978. IV. 27.

9. MACIUS, PRANAS, Viekšnių 
(Telšių vysk.) altarista invalidas, gi
męs 1891. I. 28, įšv. 1918. V. 1, mirė 
1978. V. 6.

10. KARVELIS, PRANAS, Lyduo
kių (Kauno arkiv.) klebonas, gimęs 
1906. III. 22, įšv. 1934. V. 26, mirė 
1978. V. 10.

11. LAŽINSKAS, PETRAS, Joniš
kio (Kauno arkiv.) klebonas ir deka
nas, gimęs 1912. VI. 29, įšv. 1936. 
VII. 5, mirė 1978. VI. 5.

12. BANAITIS. MYKOLAS, Pane
vėžio katedros altarista, gimęs 1902. 
IX. 13, įšv. 1928. IV. 24, mirė 1978.
VII. 17.

13. BALANDIS, VILIUS, Skuodo 
(Telšių vysk.) altarista, gimęs 1891.
IV. 6, įšv. 1914. IX. 21. mirė 1978.
VIII. 15. Palaidotas Narvydžių kap.

14. AŠAKA, PETRAS, Kietaviš
kių (Kaišiadorių vysk.) klebonas, 
gimęs 1908, įšv. 1942, mirė 1978. 
VIII. 22.

15. PRIJALGAUSKAS, HENRI
KAS, Velykių (Panevėžio vysk.) ad
ministratorius, gimęs 1892, įšv. 1920.
V. 9, mirė 1978. VIII. 23. Palaidotas 
Panevėžyje.

16. RAZMINAS, JUOZAS, Raudė
nų (Kauno arkiv.) klebonas, gimęs 
1904. VL 6, įšv. 1927. TV. 2, mirė

Bažnyčią.
Jūs savo pirmoje kalboje kar

dinolams priminėte už tikėjimą 
kalėjimuose kenčiančius asme
nis. Juk visa eilė mūsų tautos 
sūnų ir dukrų — Petras Plum- 
pa, Nijolė Sadūnaitė, Ona 
Pranskūnaitė, Vladas Lapienis 
ir kt. — kenčia lageriuose bei 
tremtyje už Kristų.

Mus pasiekė žinios, kad jau 
savo pirmuose pareiškimuose 
pasakėte, jog Jūsų pusė širdies 
priklauso Lietuvai. Jūs pareiš- 
kėte norą aplankyti savo Tėvy
nę Lenkiją ir Sovietų Sąjungą. 
Mes labai norėtume, kad ta pro
ga aplankytumėte ir katalikiš
kąją Lietuvą. Jūs turėsite pro
gos pamatyti lietuvių pamaldu
mą ir ištikimybę Bažnyčiai bei 
jos vyriausiam Ganytojui.

Jūsų pasakytą lietuvišką svei
kinimą mes priėmėme kaip 
įvertinimą mūsų sudėtų aukų 
už Kristų. Priimdamas audien
cijoje mūsų vyskupus, Jūs iš 
naujo parodėte tėvišką palanku
mą Lietuvos tikintiesiems.

Dievas tikrai išklausė mūsų 
maldų ir šiandien jaučiamės ne
pamiršti labiau kaip betkada 
anksčiau. Lydėsime ir ateityje 
nuoširdžia malda Jūsų gyveni
mo bei veiklos žingsnius ir lauk
sime efektyvios paramos.

“LKB Kronika” Lietuvos 
kunigų ir tikinčiųjų vardu

1978. VIII. 23. Palaidotas Maironių 
kapinėse.

17. KOMARAS, ZIGM.AS, Giedrai
čių (Kaišiadorių vysk.) klebonas ir 
dekanas, gimęs 1914. V. 2, įšv. 1940, 
mirė 1978. XI. 15.

18. ŽITKEVIČIUS, JURGIS, Anykš
čių (Panevėžio vysk.) altarista, gi
męs 1892. III. 20, įšv. 1915. V. 16, 
mirė 1978. XII. 24.

19. JASUKAITIS, JUOZAS, Čekiš
kės (Kauno arkiv.) klebonas, gimęs 
1900. IV. 9, įšv. 1928. III. 24, mirė 
1978. XII. 26.

1978. V. 28 ĮŠVENTINTI KUNIGAI:
Kauno arkivyskupijos: BUJOKAS, 

JONAS, gimęs 1952 m., LUZGAUS- 
KAS, VLADAS, gimęs 1938 m.

Vilniaus arkivyskupijos: PUIDO
KAS, Stanislovas, gimęs 1948 m.

Telšių vyskupijos: MERLICNAS 
PETRAS, gimęs 1941 m„ BENIUŠIS, 
ANTANAS, gimęs 1949 m.

Panevėžio vyskupijos: ŠLIAUTE- 
RIS, POVILAS, gimęs 1947 m., TA- 
MULIONIS, STASYS, gimęs 1952 m.

Vilkaviškio vyskupijos: BEKASO
VAS, KESTUTIS, gimęs 1955 m.. 
GRAŽULIS, ANTANAS, gimęs 1952 
m., PECIUKONIS, JUOZAS, gimęs 
1950 m.

★ POPIEŽIAUS JONO PA U- 
LIAUS II KELIONĖ MEKSIKON 
priminė pasauliui ten veikiančius 
antireliginius įstatymus, kurie ga
lioja nuo 1917 m., kai dabartinė to 
krašto konstitucija buvo priimta.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

P, LELIS

Platesne prasme Baltijos vals
tybėmis vadinami tie kraštai, 
kurie betarpiškai siekia Baltijos 
jūrą, kaip Lietuva, Latvija, Es
tija, Suomija, Švedija, Vokieti
ja ir Lenkija.

Po I D. karo lenkų iniciatyva 
buvo bandyta jungti tas valsty
bes į kokį nors politini sambūrį, 
bet dėl kaikurių tų valstybių 
priešingų interesų nieko nepa
siekta. Buvo bandyta sudaryti 
Baltijos valstybių santarvę be 
Švedijos ir Vokietijos, bet Suo
mija ir Lietuva buvo priešingos, 
nes jos nenorėjo įsipareigojimo, 
kuris paveiktų jų gerus santy
kius su Sov. Sąjunga. Tai buvo 
klaida. Tik Latvija su Estija 
1923 m. sudarė politinę ir kari
nę sąjungą, o 1934 m. jos pasi
rašė su Lietuva “santarvės ir 
bendradarbiavimo sutartį”. Tos 
sutartys mažai ką bendram rei
kalui padėjo, tik patarnavo so
vietams 1939 m. Baltijos valsty
bių apkaltinimui.

Šiauresne prasme geopoliti
niam Baltijos valstybių vienetui 
priklauso tik Lietuva, Latvija 
ir Estija. Taip tie kraštai tarp
tautinėje plotmėje bendru var
du dabar ir vadinami: “Baltic 
Countries”, “Baltische Laen- 
der”, “Pays Baltiques”. Dažnai 
svetimoje spaudoje ir tų kraš
tų išeiviai bendru vardu “Balts” 
vadinami.

Iš tų trijų valstybių tik Lie
tuva atsikūrė, nes ji anksčiau 
apie 500 metų kaip valstybė eg
zistavo, tuo tarpu kai Latvija ir 
Estija tapo valstybėms tik po I 
D. karo. Atsižvelgiant į tai, kad 
latviai ir estai apie 700 metų gy
veno bendroje Livonijos valsty
bėje ir sudarė tos valstybės te
ritoriją ir gyventojus, tai jų at
skirų valstybių susidarymą gali
ma vadinti įsteigimu.

Lietuvos valstybės atkūrimą 
ir jos žlugimą esame pergyvenę 
ir gerai atsimename, taip pat ir 
Lietuvos istoriją maždaug žino
me, tai šiame rašinyje bus dau
giau paliesti mūsų kaimynų lat
vių ir estų istorijos bei jų vals
tybių įsteigimo ir žlugimo epi
zodai.

Po svetimu jungu
Amžių eigoje geografiniai’ 

kraštų pavadinimai ir gyvento
jai keičiasi, bet teritorijos pasi
lieka tos pačios. Pvz. kur dingo 
savo valstybes turėjusios tautos, 
kaip frankai, burgundai, lango- 
bardai, lietuviški prūsai? Jie ta
po prancūzais, liuksemburgie
čiais, italais, vokiečiais. Pana
šiai atsitiko su Livonijoj gyve
nusiais lybiais, kurių kalba buvo 
panaši į estų, o tautinis būdas 
— į latvių. Jie nuo amžių gyve
no įsiterpę tarp latvių (Kurše ir 
Vidžemėje), vertėsi ūkininkavi
mu ir žvejyba iki XIII š. pra
džios, kol į jų kraštą neatsibas- 
tė šarvuoti vokiečių ordino ka
riai, pasivadinę “Fratres Mili- 
tiae Christi”, šie juos pavergė, 
pavadindami jų kraštą lotyniš
ku vardu Livonija. Jų vardu pa
vadintas ir ordino įsteigtas 
miestas prie jūros Libau. Ilgai
niui tie lybiai sulatvėjo arba iš
nyko, o jų teritoriją užvaldė lat
viai.

Ordino kariai, su išpieštais 
ant baltų apsiaustų kardais ir 
kryžiais, platino krikščionybę 
“kardu ir ugnimi”, bet tuo pat 
laiku statė pilis, tiesė kelius, til
tus, steigė miestus ir tuo būdu 
nešė į rytus Vakarų civilizaciją.

Latviai ir estai gynėsi ir atė
jūnų taip greit neįsileido. Lat
viams daug padėjo lietuviai. 
Bendromis jėgomis jie sumušė 
kardininkus prie Saulės (Šiau
lių) 1237 m. Šiaurinę Estijos da
lį ordinas užėmė 1208 m., bet 
dėl nuolatinių estų sukilimų ne
galėjo ten išsilaikyti ir 1219 m. 
pasikvietė Danijos karalių Val
demarą II talkon. Atvykusi da
nų kariuomenė numalšino estus, 
kraštą pasisavino, palikdama or
dinui pietinę Estiją. (Danai pa
statė Talino pilį ir miestą). Dėl 
Livonijos žemių ordinas ilgai 
varžėsi su Rygos, Tartu ir Saare- 
ma vyskupais, kurie pirmiau at
vyko platinti tikėjimo.-

Po Saulės mūšio nusilpnėjęs 
Livonijos ordinas susijungė su 
kryžiuočių ordinu, kuris perėmė 
visą vadovavimą. Danai, pavar
dę beinalšindami estus, pardavė 
Š. Estiją ordinui 1346 m.

Maskvos caras Jonas IV 1558 
m. pradėjo karą su Livonija, ku
ris truko 25 metus. Į jį įsimaišė 
Švedija ir Lietuva-Lenkija. Šve
dai 1561 m. užėmė š. Estiją, o 
lietuviai ir lenkai — visą likusią 
Livoniją. Plečiantis reformaci
jai, katalikiškojo Livonijos ordi

no galybė vis silpnėjo. Paskuti
nis to ordino magistras Ketleris 
pasiliko sau tik Kuršą, pasida
vęs Lietuvos-Lenkijos globai. 
Kuršas tapo kunigaikštija su 
sostine Mitau (Jelgava). Valdant 
kunigaikščiui Jokūbui 1610-82, 
ji buvo kultūriškai ir ekonomiš
kai iškilusi. Ji įsigijo laivyną ir 
kolonijas: Afrikoje — Gambiją, 
Pietų Amerikoje — Tobago sa
lą. Nors tas kolonijas latviai 
trumpai teišlaikė, bet turėjo 
bent pasididžiavimo. (Neseniai 
Tobago sala gavo nepriklauso
mybe).

1626 m. švedų karalius Gusta
vas Adolfas, sumušęs Lietuvos- 
Lenkijos kariuomenę, užėmė vi
są Livoniją ir ją valdė iki 1721 
m. Jo valdymo metu buvo įsteig
tas Tartu (Dorpato) universite
tas, daug mokyklų ir aplamai 
sukultūrintas kraštas. Švedų 
valdymas paliko estams ir lat
viams gražų kultūrinį kraitį, ku
rį jie panaudojo savo tautinio 
atgimimo skatinimui ir nepri
klausomo gyvenimo kūrimui.

Didžiajam šiaurės Karui pra
sidėjus (1700-1721), jaunas šve
dų karalius Karolis XII, įsivėlęs 
Į ilgus karus su rusais ir lenkais, 
nualino užimtus kraštus. Po 
pralaimėto Poltavos mūšio ru
sų caras Petras I, pagal Nyštato 
taiką, užėmė visą Livoniją, išsky
rus Kuršo kunigaikštiją. Po pas
kutinio Lietuvos-Lenkijos pada
linimo 1795 m. carienė Kotry
na II pasiėmė Kuršą kartu su 
visa Lietuva.

Š. Estiją danai valdė 120 me
tų. Kartu estus ir latvius valdė: 
Livonijos ordinas 340 m., šve
dai. 160 m., lietuviai-lenkai 70 
m., rusai 200 metų. Jie išbuvo 
po “svetimu jungu” 720 metų, 
neskaitant dabartinio jungo.

Estų ir latvių kovos
1917 m. nuvertus carą, laiki

noji rusų vyriausybė davė ru
sams perdaug pilietinių laisvių, 
bet nerusiškų tautų atsiskyrimui 
nuo Rusijos buvo priešinga. Tų 
metų balandžio 8 d. estai suren
gė Petrapilyje didelę demon
straciją, reikalaudami atsiskyri
mo nuo Rusijos. (Petrapilyje bu
vo daug estų karių, kurie pradė
jo burtis į atskirus vienetus). 

;Laik. vyriau^Sės pirm-, -kunig. 
Lvovas leido estams sudaryti 
savo tautinę tarybą, o karinė va
dovybė sutiko sudaryti iš estų 
karių atskirą diviziją. Tautinė 
taryba energingai ėmėsi organi
zuoti kariuomenę, paskyrusi jos 
vadu pik. Laidonerį. Bet spalio 
mėn. bolševikai nuvertė laikiną
ją vyriausybę ir paskelbė, kad 
betkoks pakraštinių tautų atsi
skyrimas nuo Rusijos yra anti- 
revoliucinis žygis.

Netrukus bolševikų gaujos, 
vadovaujamos estų komunisto 
Anvelto, įsiveržė į Estiją. Bolše
vikams ilgai vilkinant derybas 
L. Brastoje, vokiečių kariuome
nė pradėjo žygiuoti Petrapilio 
link ir 1918 m. vasario 25 d. 
okupavo Estiją. Vokiečiai nelei
do veikti nei komunistams, nei 
tautinei tarybai, bet pastaroji 
veikė pusiau slaptai. Pasirašius 
L. Brastos sutartį kovo 3 d., vo
kiečiai iš Estijos pasitraukė, per
davę valdžią sudarytai laikinai 
vyriausybei, kuriai vadovavo K. 
Paeis (vėliau ilgalaikis preziden
tas). Vokiečiams pasitraukus, 
vėl įsiveržė bolševikai ir, užėmę 
pusę krašto, paskelbė Estiją so
vietine respublika.

Dabar prasidėjo žūtbūtinė es
tų kova su bolševikais. Jiems į 
pagalbą atėjo 2000 suomių sava
norių. o Anglija atsiuntė į Tali
ną karo laivus (adm. Covan) su 
ginklais ir karine medžiaga. Pa

A. a. KAZIMIERAS JUODŽBALIS, 
miręs Maracay mieste, Venecueloje, 
š.m. sausio 2 d. Palaidotas naujose 
miesto kapinėse sausio 3 d. Velionis 
buvo Lietuvos karininkas, baigęs 
IX Karo mokyklos laidą

dedant anglų karo laivams iš 
jūros pusės, estų kariuomenė 
bolševikus išstūmė ir 1919 m. 
vasario mėn. Estija buvo laisva.

Deja, negalėjo daryti taikos 
su bolševikais, nes Estijos teri
torijoje veikė rusų gen. Judeni- 
čo armija, kurią aprūpino ang
lai. 1919 m. vasarą estų kariuo
menė užėmė Pskovą ir išvadavo 
iš bolševikų Vidžemę iki Daugu
vos (buv. Livonijos gub.). Vokie
čių gen. von der Goltz, užėmęs 
Rygą, žygiavo tolyn į šiaurę, 
norėdamas atsiimti Livoniją, 
bet estų ir latvių kariuomenės 
pastojo jam kelią prie Cėsio. 
Prasidėjusias kautynes sąjungi
ninkų kontrolės komisija su
stabdė ir pradėjo derybas. Są
jungininkams spaudžiant, vokie
čiai sutiko pasitraukti, o latvius 
su estais sutaikė padalindami 
Livonijos guberniją perpus ties 
Valku, t. y. šiaurinę pusę pasky
rė estams, o pietinę latviams. 
Bolševikų sumuštos Judeničo 
armijos likučius estai internavo 
ir su bolševikais taikos sutarti 
pasirašė 1920. II. 2. Baigdama 
nepriklausomybės kovas, estų 
kariuomenė turėjo 74.000 karių, 
10 šarvuotų traukinių. 16 tankų, 
120 patrankų, 30 kovos lėktuvų 
(Raštikis).

Latvių išsilaisvinimas iš oku
pantų buvo daug sunkesnis ne
gu estų, nes 1918 m. pabaigoje 
Latvijoje šeimininkavo įvairios 
svetimos kariaunos su apie 100.- 
000 karių. Latviams teko kariau
ti su trim priešais — bolševikais, 
vokiečiais ir bermontininkais. 
Susidariusi Rygoje tautinė lat
vių taryba 1918 m. lapkričio 18 
d. paskelbė nepriklausomybę ir 
išrinko laikinąją vyriausybę su 
min. pirm. K. Ulmaniu. 1919 m. 
sausio 3 d. vokiečiams traukian

tis iš Rygos, kartu turėjo pasi
traukti ir latvių vyriausybė, nes 
kitą dieną Rygą užėmė rusų ir 
latvių bolševikų gaujos, kurioms 
vadovavo pik. Vacetis ir politi
nis komisaras Stučka.

Užėmę Rygą, bolševikai pa
skelbė Latviją sovietine respub
lika ir žygiavo tolyn į vakarus.. 
Užėmę Ventspilį ir Kuldigą, ar
tinosi prie Liepojos, kur buvo 
susitelkę vokiečiai ir latvių vy
riausybė. Gegužės 10 d. vokie
čių šalininkąh padarė pervers
mą, suėmė Ulmanio" ministerius 
ir sudarė provokišką Niedros 
vyriausybę, manydami, kad tuo 
būdu vokiečiai padės išvyti bol
ševikus. Liepojos uoste buvo ke
li anglų karo laivai ir karinė mi
sija su gen. Gough. Pats Ulma
nis buvo anglų paslėptas viena
me karo laive. Anglai privertė 
vokiečius atstatyti Ulmanio vy
riausybę, kuriai davė daug kari
nės medžiagos ir ginklų. Lietu
vos vyriausybė iš gautos 100 mi
lijonų paskolos iš vokiečių pa
skolino Ulmano vyriausybei 3 
milijonus.

Vokiečių kilmės kunig. Lie
ven buvo suorganizavęs iš vieti
nių vokiečių ir rusų 6000 karių 
dalinį, vad. Landeswehr, kariau
ti prieš bolševikus, šis dalinis 
kovojo kartu su latvių kariuo
mene, bet pakluso vokiečių gen. 
von der Goltz. Tai buvo nenor
mali padėtis, dėlto, anglams su
sitarus su vokiečių baronais, tas 
dalinys buvo išskirtas iš vokie
čių komandos ir jam vadovauti 
paskirtas angių pik. Alexander 
(vėliau Kanados gen. guberna
torius).

Latvių kariuomenė, vadovau
jama pik. Balodžio, kartu su 
Landeswehru pradėjo stumti 
bolševikus atgal. Tada ir vokie
čiai, vadovaujami gen. von der 
Goltz, prisidėjo ir kartu užėmė 
Rygą gegužės 22 d. Ulmano vy
riausybė sugrįžo į Rygą ir vado
vavo toliau vykstančioms ko
voms ir valstybės steigimui.

1920 m. sausio 3 d. latvių ka
riuomenė, padedant lenkų bri
gadai, užėmė Daugpilį ir išstū
mė bolševikus iš Latvijos terito
rijos. Taikos sutartis pasirašvta 
Rygoje 1920. VIII. 11.

Latvijoj "dar veikė Bermonto- 
Avalovo suorganizuota iš vokie
čių ir rusų belaisvių 40.000 ka
rių armija neva kovai prieš bol
ševikus, bet ji kovojo ne prieš 
bolševikus, o prieš latvius, kurie 
turėjo daug vargo, kol tą gaują 
iš savo krašto iškrapštė.

Nepriklausomybės kovoms 
baigiantis, latvių kariuomenė 
turėjo 76.000 karių, 5 šarv. 
traukinius. 90 patrankų, 700 
sunk, kulkosvaidžius ir 20 kovos 
lėktuvų. (Raštikis).

(Bus daugiau)

Vasario 16 Kaune Karo muzėjaus sodelyje 1943 m. (vokiečių okupacijoje): 
vilnos ir šilko Įmonės “Kauno audiniai” atstovai neša vainiką pagerbti žuvu
sioms už Lietuvos nepriklausomybę

PADĖKA 
A+A 

JIEVA 
ORANCAITĖ-USVALTIENĖ 
mūsų miela mamytė, uošvė ir močiutė 

mirė 1979 m. sausio 9 d. Palaidota sausio 12 dieną 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiausia mūsų padėka gerb. klebonui kuni
gui A. Žilinskui, lankiusiam velionę per eilę metų na
muose, atlaikiusiam jautrias bei turiningas pamaldas 
koplyčioje, šventovėje, palydėjusiam į amžino poilsio 
vietą.

Nuoširdi padėka vargonininkui Petrui Šturmui, dr. 
Jonui Yčui už nuolatinę priežiūra. Dėkojame už gėles 
ir taip gausias aukas pinigais. Dėkojame visiem, taip 
gausiai dalyvavusiem koplyčioje, šventovėje ir palydė- 
jusiems velionę į paskutinę poilsio vietą, mus užjautu- 
siem, guodusiem žodžiu, laiškais ir per spaudą. Dėko
jame karsto nešėjams ir šeimininkėms už skanias vaišes. 

Jūsų visų nuoširdumu ir jautrumu, mums išreikštu 
šioj skausmo valandoj, esame giliai sujaudinti, labai dė
kingi. Jo niekad nepamiršime.

Nuliūdę — dukterys, sūnus 
ir šeimos

PADĖKA
A+A

ONAI IVANAUSKIENEI
sergant ir mirus, 

susilaukėme daug nuoširdžios paramos.
Pirmiausia dėkojame Visierhš, ’kurie lankė velionę 

ligoninėje. Gili padėka kunigams už religines apeigas 
laidotuvių namuose, kun. P. Ažubaliui, kun. A. Simana
vičiui, OFM, ir kun. I. Grigaičiui už atnašautas Mišias 
Lietuvos Kankinių šventovėje, kun. P. Ažubaliui už 
apeigas kapinėse.

Nuoširdus ačiū visiems, aplankiusiems velionę lai
dotuvių namuose, dalyvavusiems pamaldose, palydėju- 
siems į kapines, ypač karsto nešėjams, D. Garbaliaus- 
kienei, tarusiai atsisveikinimo žodį Anapilio Moterų Bū
relio vardu, narėms už suruoštą kavutę.

Gili mūsų padėka E. Bočkienei, daug padėjusiai 
laidotuvių metu. Ačiū visiems už paaukotas Mišias, at
siųstas gėles bei vainikus, pareikštas užuojautas.

Už jūsų visų nuoširdumą mūsų skausmo valandoje

Kazys ir Tomas Ivanauskai
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Wanairtzm Art JIKemartals
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE • oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529
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furniture
PILNAS
NAMŲ

★

APSTATYMAS *

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt.

Nemokamas^ pristatymas * Siuvamosios mašinos 
į namus * Rašomosios mašinėles

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. —Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.



Senajame Karo muzėjaus sodelyje Kaune Lietuvos nepriklausomybės laikais

Nekartą derėtasi su lenkais
Mažai žinomos lietuvių-lenkų derybos Kopenhagoje

Ateis aušros diena
MIELI LIETUVIAI!

Artėja Vasario šešioliktoji. 
Šios svarbios sukakties proga 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas sveikina jus visus 
pavergtoje Tėvynėje, laisvaja
me pasaulyje ir kviečia šią su
kaktį prasmingai, pagal esamas 
sąlygas, paminėti.

Ši diena mums svarbi, kaip 
vienas didžiųjų Lietuvos istori
jos įvykių, su kuriuo baigėsi 
daugiau kaip šimtmetį trukęs 
caro, žandaro ir tamsos metas ir 
prasidėjo nepriklausomo lai
mingo gyvenimo laikotarpis.

Vasario šešioliktosios aktas 
buvo tautinės vienybės išraiška, 
sujungusi įvairių pažiūrų Lietu- 
vos Tarybos narius, skelbiančius 

a visos tautos politinę valią. Va
sario šešioliktoji neatskiriamai 
siejasi su lietuvių tautos išliki
mu ir Lietuvos valstybės tąsa 
— jos valstybingumu. Dėlto 
remtina ir išlaikytina visa, kas 
Lietuvos valstybingumą stipri
na, kas jam dirba ir kas jį sim
bolizuoja. ši diena yra prasmin
ga proga stiprinti bei skelbti vi
siems mūsų pasiryžimą dirbti

Švęskime ir dirbkime!
Vasario 16 — Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo šven
tės proga prašome jus savo 
krašto lietuvių tarpe stipriau 
pradėti ir ateityje plačiau išvys
tyti konkrečią akciją keliose 
srityse:

1. Vasario 16 minėjimuose 
yra būtina iškelti Lietuvos disi
dentų bei politinių kalinių vyk
domus darbus ir atkreipti dė
mesį į jų prašymus.

2. Kreiptis į savo krašto vy
riausybę, bažnytinę hierarchiją, 
tarptautines organizacijas, aka
demines institucijas, įtakingus 
asmenis ir plačiąją spaudą, pra
šant juos savo autoritetu daryti 
įtaką Sovietų Sąjungai, kad bū
tų grąžinta laisvė Viktorui Pet
kui, Baliui Gajauskui, Nijolei

Aukokime duosniai!
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pranešimas

MIELI TAUTIEČIAI,
Šiais metais Vasario 16-ją mi

nime 61-j į kartą nuo Lietuvos 
nepriklausomybės akto paskel
bimo.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Kanados Lietuvių 
Bendruomenė prašo Jūsų pini
ginės aukos, kad ir toliau be at
vangos galėtų vykdyti Lietuvos 
laisvinimo darbus Kanadoje. Tų 
svarbių darbų, kuriuos reikia at
likti Kanadoje ir kartais už Ka
nados ribų, niekas kitas už mus 
neatliks, o tik mes patys Kana
dos lietuviai.

Visose Kanados lietuvių apy
linkėse minėdami Vasario 16-ją, 
nuoširdžiai aukokime Lietuvos 
laisvinimo darbams, kuriuos at
lieka VLIKas ir PL Bendruo
menė, taip pat ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenė.

Praėjusiais metais Vasario 16 

Lietuvos nepriklausomybei ir 
už ją kovoti.

VLIKas yra vienas mūsų vals
tybingumo ramsčių — tiek savo 
prigimtimi, tiek savo darbais. 
Jie yra nuolatiniai, platūs ir vi
sų mūsų pastangų tarpe svarūs. 
VLIKas nuoširdžiai dėkoja lie
tuvių visuomenei už jam teikia
mą paramą ir laukia jūsų, lais
vieji lietuviai, tolimesnės talkos.

Mūsų pagarba lietuviams pa
vergtoje Tėvynėje, kurie auko
jasi laisvės, nepriklausomybės 
ir žmogaus teisių idėjoms, ne
pabūgdami žiauriausių okupan
to bausmių. Nežiūrinti ilgų ir 
sunkių okupacijos metų, mūsų 
broliai bei sesės Tėvynėje yra 
nepalūžę dvasia ir nepraradę 
vilties, kad ateis diena, kai “sau
lė Lietuvos tamsumus praša
lins”.

Mes, laisvajame pasaulyje mi
nėdami Vasario šešioliktąją, dar 
kartą pasižadėkime visomis iš
galėmis remti jų kovą.

Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo

Komitetas
1979 metų vasaris

Sadūnaitei ir visiems kitiems 
mūsų tautos politiniams kali
niams. Tą daryti reikia organi
zuotai ir paskirai. Minėjimuose 
verta priimti rezoliucijas ir pa
ruošti atitinkamus memorandu
mus. Visi turėtų rašyti asmeni
nius laiškus augščiau išvardin
toms institucijoms su tuo pačiu 
prašymu.

3. Organizuoti laiškų rašymo 
akciją politiniams kaliniams ir 
sovietų pareigūnams. Prideda
me “Draugo” ir “Tėviškės ži
burių” straipsnius, kurie pla
čiau šiuo reikalu teikia informa
cijų. Nors jie daugiau taikomi 
JAV ir Kanados lietuviams, ma
nome, kad ir kiti kraštai jais ga
li pasinaudoti, prisitaikant prie 
vietos sąlygų.

PLB valdyba

dienos proga Kanados Lietuvių 
Bendruomenės politiniams - vi
suomeniniams darbams aukojo:

Toronto lietuviai $1892, Win- 
dsoro — $212, Sudburio — 
$302, St. Catharines —$80, Lon
dono — $70, Otavos — $40, 
Hamiltono — $18, Wellando — 
$15.

Aukas ir po Vasario 16 siųsti: 
KLB krašto valdybai, 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6H 
1A8.

Tikimės dar didesnio Kana
dos lietuvių duosnumo —

KLB-nės krašto valdyba

Lietuviška baidų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

STEPAS VARANKA

Henryko Wisnerio knygoje 
“Wojna nie wojna”, išleistoje 
Varšuvoje 1978 m. “Ksiąžka i 
Wiedza” leidyklos, rašoma apie 
Lietuvos-Lenkijos santykius.

Nuo Lenkijos Lietuvą esą 
skyrė nei tai rubežius, nei de
markacinė linija. Tarp abiejų 
valstybių buvusi keista padėtis 
— nei karas tikra to žodžio 
prasme, nei taika; galima saky
ti, paliaubos. Kartais, tarpinin
kaujant Raudonajam Kryžiui, 
vyko pasikeitimas politiniais ka
liniais. Kitų ryšių nebuvo iki 
1938 m. Tiesa, mažas judėjimas 
vyko lyg ir neoficialiai. Pasie
nio įstaigos išduodavo leidimus 
žemės ūkio darbams. Iš Lenki
jos į Lietuvą 1926-1927 m. bu
vo išvykę 70.632 asmenys, iš 
Lietuvos — 40.111.

Gyvenantieji toliau nuo Vil
niaus krašto lenkai nesidomėjo 
Vilniaus problema. Tarp val
dančiųjų politinių partijų Len
kijoje buvo skirtingų nuomo
nių. Pilsudskininkai prieš 1923 
m. nesipriešino Lietuvos no
rams prisijungti Klaipėdą, tuo 
norėdami sumažinti nedraugiš
ką lietuvių nusistatymą Lenki
jos atžvilgiu. Endekai buvo 
priešingi, nes bijojo Vokietijos 
įtakos Lietuvai, be to, nebuvo 
tikri dėl Dancigo.

1922. L 19 Lenkijos ministe- 
rų taryba buvo priėmusi gen. 
Wladyslawo Sikorskio siūlymą 
pašalinti svetimų valstybių įta
ką Baltijos valstybėse. Ryšium 
su tuo reikėjo sutvarkyti san
tykius su Lietuva — laimėti ją 
diplomatiniu ar prievartos bū
du ir sudaryti sąjungą su Esti
ja bei Latvija. Vėliau sektų kiti 
ėjimai. Lietuvos kariuomenė tu
rėtų priklausyti Lenkijos šta
bui. Tokios nuomonės buvo ir 
sekantis Lenkijos kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Stanislaw Haller, kuris tas 
pažiūras išdėstė karo apsaugos 
ministeriui 1926. III. 15.

Augštose sferose
Užsienio reikalų ministerijos 

rytų skyriaus direktoriaus J. 
Kossakowskio analizė, liečianti 
lenkų-lietuvių santykius 1922 
m., konstatavo nesėkmingumą. 
1923 m. Roman Dmowski ir Ma
rian Seyda jieškojo susiartinimo 
su lietuviais, pabrėždami Vokie
tijos pavojų Lietuvai. 1924 m. 
Lenkijos pasiuntinys Rygoje 
Aleksander Lados pranešė savo 
vyriausybei, kad yra galimybės 
sudaryti Lietuvoje prolenkišką 
vyriausybę su Ernestu Galva
nausku priešakyje. Be to, buvo 
planuojama išnaudoti Latviją, 
kuriai padedant, norėta užmegz
ti ūkinius ryšius su trimis suin
teresuotomis valstybėmis. Bet 
viskas buvo veltui.

Lietuvos valstybė esą vengė 
sudaryti sąjungas, kurios erzin
tų didžiuosius jos kaimynus. 
1925 m. Antanas Smetona laik
raščio “Lietuva” 29 nr. išsi
reiškė, kad būsimas eventualus 
karas gali atnešti visišką mažų 
valstybių •— Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sunaikinimą.

Lenkija buvo susirūpinusi 
Nemuno tranzitu. Ambasadorių 
Taryba spaudė Lietuvą, primin
dama Versalio sutartį ir TS 
konvencijos 3 paragrafą. Lietu
vos užsienio reikalų min. Vla
das Jurgutis sutiko navigacijos 
problemas išspręsti teigiamai, 
tačiau pabrėžė, kad Versalio su
sitarimai nustoja galios karo 
stovyje, o toks esąs tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Ambasadorių 
tarybos pirm. Raymond Poinca
re pranešė, kad Lietuvos nota 
nėra pagrįsta. Naujas Lietuvos 
užsienio reikalų min. E. Galva
nauskas pranešė nesipriešinąs 
Nemuno upės sutarptautinimui. 
Lietuvos vyriausybė būsianti 
dėkinga sąjungininkams, jei pa
gal Versalio sutarties 87 para
grafą nustatys rytuose Lenkijos 
sienas. Knygos autorius sako, 
kad šis ėjimas buvo lietuvių 
“meškerė”. Jeigu minėtas nu
tarimas išeitų jų naudai, būtų 
priimtas, jeigu ne, lietuviai aiš
kintų, kad jie sutarties nepasi
rašė.

Prekybinės derybos
1924. IV. 17 Lenkijos vyriau

sybė sudarė su Anglijos firma 
“The Century Trust Ltd.” su
tartį, pasižadėdama per 10 metų 
pristatyti 750.000 kubinių met
rų medžio. Pirkėjas turėjo išsi
rūpinti abiejų valstybių sutiki
mą naudotis Nemuno upe. Lie
tuvos elgesys privertė Lenkiją 
padaryti geležinkelio transpor
to nuolaidas. Anglijoje lietuvių 
prekybininkams buvo nutrauk
tas kreditas.

Prie to reikalo buvo grįžta 
1925 m. Pradžioje tartasi Ber
lyne su finansų ministeriu Vy
tautu Petruliu ir Lenkijos užs. 
r. ministerijos rytų departamen
to viršininku J. Lukasiewicziu- 
mi. Lenkija reikalavo atidaryti 
Nemuną susisiekimui, pradėti 
pašto, telefono, telegrafo opera
cijas ir įsteigti konsulatą Klai
pėdoje, iš kurios buvo pašalin
tas Lenkijos rezidentas Marcei 
Szarota. Diplomatinių santykių 
reikalas atidėtas vėlesniam lai
kui.

Petrulis nevengė susitikimų 
su lenkais, tačiau priešinosi vie
šiems sprendimams. Maskvos 
spaudoje paskelbtą žinią apie 
tuos pasikalbėjimus Lietuvos 
pasiuntinys Rygoje Jonas Aukš
tuolis paneigė.

Į Kopenhagą
Varšuvoje buvo manyta, kad 

lietuviai derybas vilkina tik dėl
to, kad Petrulis turėtų laiko su
daryti sutartį su Vokietija. Spa
lio 17 d. lietuviai savo notoje 
pareiškę, kad sąlyga užmezgi
mui konsulinių ryšių tarp dvie
jų kaimynų yra nustatymas sie
nos. Sąjungininkai, laikydamie
si savo 1923. III. 15 nutarimų, 
su tuo nesutiko.

Anglijos ir kitų valstybių 
spaudimas buvo stipriai jaučia
mas. Dėl jo Lietuva buvo pri
versta daryti nuolaidas. Medžio 
pardavėjai bei jų atstovai gavo 
leidimą atvykti į Klaipėdą, bet 
Lietuva reikalavo tų pačių tei
sių lietuviams Lenkijoje. Be to. 
buvo leistos pašto, telefono ir 
telegrafo operacijos ryšium su 
ta lenkų sutartimi. Dėl konsu-. 
lato buvo pasiūlyta, kad kita ku
ri valstybė atstovautų Lenkijos 
reikalams. Apie tas sąlygas bu
vo painformuotas Anglijos pa
siuntinys Baltijos valstybėms 
Tudor Vaughan ir prašytas tar
pininkavimo derybose. Kai šis 
atsisakė, lietuviai sutiko derė
tis betarpiškai. Lenkijos atsto
vas Berlyne perdavė Lietuvos 
pasiuntiniui notą — pasiūlymą 
pradėti pasitarimus. Pasikalbė
jimų tikslas — ūkinių santykių 
normalizacija. Pasitarimų vieta 
— Kopenhaga. Laikas — 1925. 
VIII. 25. Pasiūlymas buvo pri
imtas. Tai buvo pirmas kartas 
nuo želigowskib “sukilimo”,, kai 
lenkų-lietuvių atstovai sėdo prie 
vieno stalo.

Prasidėjus deryboms, Lietu
voje kilo nepasitenkinimas. 
Ambasadorių taryba savo noto
je reiškė viltį, kad pasitarimai 
prives prie kaimyninių santykių 
sunormavimo. Lietuviai neturė
jo tokių gerų vilčių. Rugpjūčio 
28 d. “Vossische Zeitung” pa
skelbė Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne komunikatą, kad abie
jų valstybių santykiai nepasikei
tė. Lietuvos delegacijai Kopen
hagoje vadovavo V. Sidzikaus
kas, Lietuvos pasiuntinys Berly
ne.

Lenkų delegacijos pirm. Leon 
Wasilewskis neslėpė, kad ūki
nės derybos sudaro įžangą į po
litinius pokalbius. Rugsėjo 23 
d., po pirmųjų pasitarimų, Wa- 
silewski Rygos laikraščiui “Se- 
godnia” pareiškė, kad Lenkija 
siekia sujungti visas Baltijos 
valstybes. Svarbiausia esą išju
dinti iš mirties taško lietuvių- 
lenkų santykius. Klaipėdos kon
vencija sudariusi progą iškelti 
ir kitus reikalus.

Krikščionių demokratų laik
raštyje “Lietuva” 1926 m. pasi
rodė straipsniai, kad Lenkijos 
dalyvavimas Baltijos valstybių 
sąjungoje nėra pageidaujamas. 
Tais pačiais metais, kai Latvijos 
prezidentas Karlis Ulmanis lan
kėsi Kaune, “Rigas Žinios” ra
šė, kad Lietuvai kelias į Balti
jos sąjungą visada yra atviras, 
tačiau prieš tai ji turi pirma iš
sižadėti savo svajonių apie “ro
mantišką didybę”. Be to, Latvi
ja saugumo sumetimais buvo 
suinteresuota Lenkijos kariuo
menės buvimu Vilniuje ir jos 
žinioje esančiu Vilniaus-Tur- 
manto geležinkelio mazgu.

Atgarsiai Lietuvoje
Rugsėjo 15 d. derybos buvo 

atidėtos, kad abiejų valstybių 
vyriausybės galėtų reikalą ap
svarstyti. Pasikalbėjimai buvo 
numatyti tęsti spalio 10 d. Lu
gano mieste. Lietuvoje žmonės 
buvo pasipiktinę derybomis su 
lenkais. Petrulio vyriausybė tu
rėjo atsistatydinti. Sidzikauskas 
grįžo į Kauną padaryti vyriau
sybei pranešimo ir gauti naujų 
instrukcijų.

Rugsėjo 1 d. “Lietuvos Ži
nios” rašė, kad krikščionių de
mokratų vedama politika yra 
priešinga tautos norams, nes 
veda prie Vilniaus išsižadėjimo. 

Rugsėjo 11 d. “Lietuvis” pa
skelbė, kad, nežiūrint derybų 
rezultatų, jie reiškia pralaimė
jimą.

Naujas ministeris pirm. Leo
nas Bistras savo pranešime rug
sėjo 29 d. pareiškė, kad jokių 
nuolaidų nebus daroma Vilniaus 
reikalu. Negali būti užmegzti jo
kie diplomatiniai santykiai, kol 
nebus atitaisyta Lietuvai pada
ryta Vilniaus skriauda. Tam pa
ryškinti visi Kauno laikraščiai 
spalio 9 d. išėjo su gedulo ženk
lais. Kaune leidžiamas lenkų 
“Dzien Kowienski” ragino savo 
skaitytojus paremti Lietuvos 
akciją. Vėliau buvo sakoma, kad 
tas laikraštis buvo falsifikatas. 
“Lietuvos Žinios” pasmerkė to
kių “patriotų” klastojimo dar
bą.

Nežiūrint to, derybos buvo 
atnaujintos spalio 13 d. Lenkų 
delegacijai ir toliau vadovavo 
L. Wasilewski, lietuvių — Jur
gis Šaulys. Panašiai kaip Ko
penhagoje, nutarta, kad darbas 
vyks 4-se komisijose (jų vado
vų tarpe buvo lenkai — Marian 
Szumlakowski ir Karol Poz- 
nanski). Lenkijos ministeris 
Wasilewski tvirtino, kad ne tik 
vandens kelias, bet ir geležin
kelis turi būti leistas branges
niam medžiui gabenti. Lietuviai 
apie geležinkelio transportą ne
norėjo jokių diskusijų.

Spalio 14 d. “Lietuvos Žinios” 
rašė: “Šalin su lenkų derybo
mis”. Lietuvoje politinės parti
jos taip pat nebuvo patenkintos 
lietuvių-lenkų pasitarimais. Par
tijos kaltino viena kitą. Antanas 
Smetona tvirtino, kad Lugano 
derybos sustiprino Lenkijos po
zicijas derybose, kurios vyko 
Locarno vietovėje dėl Lenkijos 
sienų. Pagaliau geležinkelio 
transporto reikalas ir konsuli
nės apsaugos problemos prive
dė prie derybų nesėkmės.

Sausio 27 d. Lietuvos vyriau
sybė paskelbė savo suredaguo
tas taisykles naudotis Nemunu. 
Jos buvo panašios į tas, kurias 
Lietuvos delegacija buvo pasiū
liusi Kopenhagoje. Lenkai ir 
Lietuvos opozicija su jomis ne
sutiko.

Pilsudskio atėjimas
Kai 1926 m. Lenkijoje po 

perversmo Pilsudskis perėmė 
valdžią, o Lietuvoje A. Smeto
na, Europos spaudoje, “Journal 
des Debats”, gegužės 16 d. rašė, 
kad Lietuvos kariuomenė ruo
šiasi užimti Vilnių. Lietuvos 
laikraštis “Lietuva” gegužės 17 
rašė: Pilsudskis, didelis Lenki
jos romantikas, neišsižadėjo 
sapno apie “Polska od morza 
do morza” — Lenkija nuo jū
ros iki jūros ir gali sugalvoti tą 
planą vykdyti bei pradėti žygį 
į Kauną.

Liepos mėnesį opozicinės 
“Lietuvos žinios” rašė, kad 
tarptautinė Lenkijos padėtis 
neleis jai tokio žingsnio daryti. 
Panašią nuomonę reiškė 1929 
m. italas C. Cammoglio savo 
knygoje “Lietuva kankinė”, iš
leistoje Vilniuje, pareikšdamas, 
kad lenkų žygis į Lietuvą pada
rytų galą Lenkijos imperializ
mui.

Pradžioje knygos, skyriuje be 
pavadinimo, teisingai autorius 
sako: XVI š. Liublino unijos ak
tas pabrėžė vienybę, kurios iš 
tikrųjų nebuvo.

Po šimtmečių bendro gyveni
mo XIX š. tik lenkų bendruo
menės svajonė buvo atstatyti 
buvusią sąjungą. Kai XX š. 
pradžioje abi tautos pradėjo ne
priklausomą gyvenimą, atskyrė 
jas “Kinijos siena”. Nesantai
kos priežastimi buvo Vilniaus 
problema, šūkis “be Vilniaus 
nenurimsim” Lietuvą cementa
vo, o Lenkiją tolino. Abi tautos 
iki 1938 m. neturėjo diplomati
nių santykių. Lietuvos užsienio 
pasai turėjo pastabą, kad jie ne
galioja Lenkijoje.

Nors šioje knygoje dažnai 
kyšteli raudoni siūlai, ji yra įdo
mi. Joje aprašomi įvykiai ir as
menys, kurie tvarkė tuometinį 
Lietuvos gyvenimą.

Red. pastaba, šio rašinio in
formacijos imtos iš lenkų šalti
nių. Būtų gera į tuos pačius įvy
kius pažvelgti iš lietuvių šalti
nių. Bet ar mūsų diplomatai pa
liko savo atsiminimus apie mi
nėtas derybas?

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia j nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių
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Vietoje sovietų uždraustų kryžių Lietuvos pakelėse dabar statomi stilizuoti 
koplytstulpiai. Nuotraukoje — vienas tokių koplytstulpių, kurio viršūnė 
baigiasi stambiais spinduliais: “Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina ...”

Helsinkio tribunolas
Tarptautinė žmogaus teisių konferencija, kurioje baltiečiams 

atstovavo dr. A. Gerutis

š.m. sausio 26-27 d.d. Aarau 
mieste, Šveicarijoje, įvyko kon
ferencija, kurią sušaukė Euro
pinės Helsinkio Grupės pa
ruošiamasis komitetas. Jis susi
darė Zueriche prieš maždaug 
vienerius metus. Jo tikslas — 
sudaryti Vakarų Europoje orga
nizaciją, kuri sektų Helsinkio 
nutarimų vykdymą ir koordi
nuotų atskirose valstybėse esan
čių komitetų veiklą bei padėtų 
tiems komitetų nariams, kurie 
yra nukentėję dėl savo veiklos.

Konferencijoje dalyvavo apie 
100 atstovų, kurie atstovavo ko
ne visoms valstybėms, pasira
šiusioms Helsinkio susitarimus. 
Kaip bendras visų trijų Baltijos 
valstybių atstovas konferencijo
je dalvavo Berne, Šveicarijoje, 
gyvenąs dr. Albertas Gerutis.

Gana gausiai buvo atstovauja
mi rusai disidentai. Tarp daly
viu paminėtini Vladimir Maksi
mov, Kronid Liubarski, Tatjana 
Chodorovič, Natalija Gorbanevs- 
kaja, Liudmila Aleksiejeva, Bo
ris Weil ir kt.

Konferencijoje ypač išsamiai 
išdiskutuota padėtis Sovietų Są
jungoje ir Maskvai pajungtose 
satelitinėse valstybėse. Konsta
tuota, kad sovietų bloko valsty
bėse sistemingai pažeidžiamos 
žmogaus teisės, garantuotos 
Helsinkio aktais. Tuos aktus su
darius, žmonių būklė ten ne tik 
nepagerėjo, bet, priešingai, dar 
pablogėjo. Belgrado konferen
cija dar kartą akivaizdžiai įrodė, 
kad Maskva ir jos užvaldytų 
kraštu vyriausybės nesilaiko 
Helsinkio įsipareigojimų. Turė
dami tai prieš akis, Aarau kon
ferencijos dalyviai nutarė įsteig
ti organizaciją, kuri visuomeni
nėje (nevaldinėje) plotmėje sek
tų Helsinkio nutarimų vykdy
mą, keltų viešumon pažeidimus 
tiek nacionaliniuose, tiek inter
nacionaliniuose organuose. Vie
nas artimiausių steigiamos orga- 
nizcijos uždavinių bus pasiruo
šimas Madrido konferencijai, 
kuri, kaip Belgrado konferenci
jos tęsinys, šaukiama 1980 m.

Aarau konferencijoje nutarta 
įsteigti specialią teimo instan
ciją, pavadintą Helsinkio tribu
nolu, kuriam bus pavesta nagri
nėti skundus dėl Helsinkio nu
tarimų pažeidimų.

Konferencijos metu išsamiai 
pasisakyta dėl 1980 m. rengia
mos sporto olimpiados. Dalyviai 
nurodė į tai, kad Maskva siekia 
olimpiadą panaudoti propagan
dos tikslams, panašiai kaip 1936 
m. Berlyno olimpiada pasitar
navo vokiečių nacionalsocialis
tams.

Ta proga dr. A. Gerutis at
kreipė dėmesį į tai, kad 1980 m. 
olimpiada vyks ne tik Maskvoje, 
bet ir Estijoje (Pirįtoje) tik 6 
km nuo sostinės Talino. Ten or
ganizuojama olimpinė regata. 
Ji ketinama pradėti liepos 21 
d., taigi kaip tik tą pačią dieną, 
kai prieš 40 metų okupantų su
darytieji iškamšiniai “liaudies 

seimai” įvykdė Maskvos įsaky
mą paversti Baltijos nepriklau
somas valstybes sovietinėmis 
respublikomis ir įjungti jas į 
Sovietų Sąjungą.

Aarau konferencijos dalyviai 
nutarė imtis atitinkamos akci
jos, kad tiek olimpiados daly
viai Maskvoje, tiek Estijoje bū
tų supažindinti su tikrąja padė
timi sovietų užvaldytuose kraš
tuose. Ypač bus nušviesta, kaip 
Maskva, pasiremdama Stalino- 
Hitlerio paktu, militariškai oku
pavo Baltijos valstybes ir jas pa
vertė savo kolonijomis.

Konferencijos metu svarstytas 
klausimas, kad Nobelio taikos 
premija būtų paskirta Sovietų 
Sąjungoje susidariusiems Hel
sinkio komitetams. Konferen
cijoje dr. A. Gerutis iškėlė su
manymą, kad šalia Maskvoje 
esančios Helsinkio grupės kan
didatais i Nobelio taikos premi
ją būtų įsakmiai paminėtos lie
tuvių, ukrainiečių, gruzinų ir ki
tos tautinės Helsinkio grupės. 
Buvo malonu konstatuoti, kad 
visi Aarau konferencijos daly
viai, įskaitant ir rusų disiden
tus, pritarė tam mūsų tautiečio 
pasiūlymui.

Konferencija taip pat priėmė 
dr. Geručio sumanymą, kad Eu
ropinės Helsinkio Grupės vado
vybės nariais būtų pakviestas 
ne tik rusų akademikas Sacha
rovas. bet ir dėl Helsinkio aktų 
pažeidimų nukentėję tautinių 
grupių nariai: lietuvis Viktoras 
Petkus, ukrainietis Rudenka, 
gruzinai ir kt. Paminėtoms so
vietiniu persekiojimu aukoms 
negalint dalyvauti Europinės 
Grupės posėdžiuose, kaip Vik
toro Petkaus antrininkas numa
tytas Tomas Venclova, ukrainie
čio Rudenka vietoje — gen. 
Grigorenka ir kt. šis pasiūlymas 
buvo visais balsai priimtas. Pa
siūlymą vieningai parėmė ir ru
sų disidentai.

Nutarta pasiusti sveikinimą 
sovietiniu persekiojimų aukom, 
specialiai paminint Viktorą Pet
kų.

Tarp rusų disidentų, dalyva
vusiu Aarau konfeerncijoje, bu
vo Boris Weil, šiuo metu gyve
nąs Paryžiuje. Iš dr. A. Geru
čio pasikalbėjimų su juo paaiš
kėjo, kad jis ilgesnį laiką buvęs 
toje pat priverčiamojo darbo 
stovykloje Sibire, kurioje buvo 
kalinamas Viktoras Petkus. B. 
Weil nepaprastai palankiai atsi
liepė apie mūsų tautietį, sovie
tiniu persekiojimų kankinį. 
Weil pažadėjo parašyti apie su
sitikimus su V. Petkum savo at
siminimus. Paryžiuje gyvenanti 
rusų disidente Tatjana Chodo
rovič pasakojo, kad Viktoras 
Petkus ir Tomas Venclova ją ir 
kitus disidentus lankę Maskvo
je, kai šie ruošėsi steigti lietu
vių Helsinkio grupę. T. Chodo
rovič kartu su lietuviais disiden
tais automobiliu apvažinėjusi 
Lietuvą ir, tarp kitų, aplankiusi 
okupantų internuotuosius lietu
vių vyskupus. Inf.
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Artėjant šios institucijos 400 metų 
sukakčiai, apie ją “Tiesos” 7 nr. pra
bilo rektorius prof. dr. Jonas Kubi
lius, pradėdamas žiliąja universite
to praeitimi ir baigdamas sovietine 
dabartimi. Iš jo sužinome, kad, be 
lietuvių, universitete dirba profeso
riai rusas dr. V. Šugurovas, gudas 
dr. A. Ąntanovičius, žydas dr. Ch. 
Kibarskis, docentai — armėnė M. 
Zakarjan, ukrainietis P. Ivinskis, 
lenkė II. Nonevič. Internacionalines 
tradicijas pratęsia universitete besi
mokantys 15-kos tautybių studentai. 
JPasak prof. dr. J. Kubiliaus, “visi jie 
vieninga, darni šeima, nes tikslas tas 
pats — dirbti tarybinei liaudžiai, 
žmonių gerovei”.

Darbas 1944 m. rudenį buvo pra
dėtas su 129 mokslo personalo na
riais. Pasitraukiantys vokiečiai buvo 
išdraskę laboratorijas, bibliotekas, 
sunaikinę mokymo priemones. Dės
tytojams su studentais pirmiausia te
ko pasirūpinti patalpų sutvarkymu. 
Mokslo priemonių, vadovėlių, apara
tūros laboratorijoms atsiuntė Mask
vos Lomonosovo universitetas, tal
kon atėjo ir kitų miestų mokslo 
įstaigos. Per pirmąjį pokarinį de
šimtmetį universitetas gyveniman iš
leido 3.661 specialistą. Šiuo metu 
trylika universiteto fakultetų lanko 
daugiau kaip 16.000 studentų, besi
mokančių 30-ties specialybių. Studi
jas gilina 201 aspirantas. Universite
to aspirantūra apima net 70 specia
lybių. Kaikurie aspirantai studijų gi
linti siunčiami užsienin. Įvairių 
mokslo sričių dėstytojų skaičius pra
šoka tūkstantį. Jų eilėse yra 83 pro
fesoriai ir mokslų daktarai, 597 do
centai ir mokslų kandidatai. Prof. J. 
Kubilius džiaugiasi Vilniaus univer
siteto susiformavusiomis puslaidinin
kių fizikos, atomo teorijos, gastroen
terologijos, baltistikos mokyklomis. 
Bendradarbiavimo sutartys pasirašy
tos su Gudijos, Latvijos, Odesos, Tbi
lisio, Prahos, Krokuvos, Greifswal- 
do, Brazzavillės (prancūzų Konge) 
universitetais ir Erfurto medicinos 
akademija.

Sukakties proga atnaujinami cent
riniai universiteto rūmai, daug lėšų 
paskirta mokomųjų ir mokslinių la
boratorijų įrengimams įsigyti. Išaugo 
aštuonių augštų fizikos fakulteto pa
statas, statomas modernus skaičiavi
mo centras. 1976 m. bendrabučit- se 
buvo vietos 2.479 studentams, o da
bar juose gyvena jau 4.766. Sukak
čiai išleisti du tritomės universiteto 
istorijos tomai, trečiasis atiduotas 
spaustuvei. Netrukus taipgi bus iš
leistas žymiausių universiteto doku
mentų rinkinys, architektūros albu
mas, trumpa universiteto istorija ru
sų ir anglų kalbomis. Yra paruoštas 
filmas apie universitetą. Savo ilgo 
rašinio viduryje prof. dr. J. Kubi
lius pabrėžia: "Dabartiniame Vil
niaus universitete studentams ugdo
mi patys humaniškiausi internacio
nalizmo, meilės gimtinei, šaliai bruo
žai”. Šiame sakinyje pirmiausia pa
brėžiamas Maskvos peršamas inter
nacionalizmas, daugiau ar mažiau 
slopinantis tautiškumą. Po jo se
ka meilė gimtinei Lietuvai ir meilė 
Sovietų Sąjungos šaliai.

VANDENS AUKOS
“Tiesos” korespondentas Arnoldas 

Čaikovskis sausio 8 d. laidoje paskel
bė poilsio problemas svarstantį 
straipsnį “Galvokim, kol paplūdimiai 
po sniegu. . .”. Jo sutelktais duome
nimis, Lietuvos vandenyse žuvo: 
1968 m. — 397 žmonės; 1969 m. — 
360; 1970 m. — 460; 1971 m. — 497; 
1972 m. — 556; 1973 m. — 443; 1974 
m. — 332; 1975 m. — 570; 1976 m. 
— 416; 197* m. — 420; 1978 m. — 
416. Ši statistika liudija, kad Lietu
vos vandenys pareikalauja maždaug 
tiek pat aukų, kiek ir automobilių 
nelaimės. Daugiausia aukų nusine

ša Nemunas, Neris ir Nevėžis. Di
džiausias skęstančiųjų skaičius būna 
vasaros mėnesių šeštadieniais, sek
madieniais ir pirmadieniais. Pagrin
dinės skendimo priežastys — girta
vimas, nesilaikymas taisyklių, plau
kiojimas ant pripučiamų čiužinių, 
valtys be gelbėjimosi priemonių, ne
mokėjimas plaukti, pervertinimas 
savo jėgų. Dažniausiai skęsta jauni 
žmonės, ypač nemokantys plaukti ar 
silpnai plaukiantys. Plaukti moko 
įvairiose vietovėse steigiami “Nep
tūno” klubai, bet jų narių gretos la
bai negausios. Miestuose, turinčiuo
se uždarus plaukimo baseinus, moky
tis plaukti įpareigojami visi 10 metų 
amžiaus sulaukę moksleiviai. Prak
tiškai šis įsakas nevykdomas dėl per- 
didelio baseinų apkrovimo, mokyk
los vadovų iniciatyvos stokos. Mažiau 
nuskendimų būna paplūdimuose, tu
rinčiuose gelbėjimo tarnybą. Ji bet
gi nevisada būna veiksminga, nes jos 
žmonėms dažnai tenka galynėtis su 
neblaiviais asmenimis, draudžiant 
jiems maudytis, šalinti iš paplūdi
mių triukšmadarius. Iš tikrųjų šis 
darbas turėtų priklausyti retai bepa- 
sirodantiems milicininkams bei 
jiems talkinantiems draugovinin
kams.

MOKINIŲ UNIFORMOS
Bendrojo lavinimo mokyklų moks

leiviams yra įvestas privalomas nau
jų uniformų dėvėjimas. Dėl jų šią 
šaltą žiemą jau kilo rimtų susikir
timų. “Tiesa” sausio 11 d. laidoje ko
mentuoja iš vilniečių šeimos gautą 
skundą apie susirgusią dukrą. Po li
gos tėvai ją, išleisdami mokyklon, 
apvilko šiltu vilnoniu nertiniu. Kitą 
dieną mergaitė atsisakė nertinio dėl 
mokyklos vadovų protesto. Jie nori, 
kad visi mokiniai dėvėtų tik unifor
mas. “Tiesos” redakcija prisipažįsta 
tokių skundų gavusi ir daugiau. Kai- 
kuriais atvejais moksleiviai netgi bu
vo pasiųsti namo nusivilkti nertinių. 
Į šias diskusijas buvo įveltas ir švie
timo “ministerio” pavaduotojas V. 
Spurga. “Tiesos” puslapiuose jis ban
do sukti uodegą, kad kaikurios mo
kyklos nepakankamai pasiruošė žie
mai — nesutvarkė langų ir šildymo 
sistemos. Jis betgi prisipažįsta, kad 
tokiais atvejais moksleiviams turi 
būti leista dėvėti šiltus drabužius. 
Mergaitės nertinius galėtų užsivilkti 
ant uniformos. Vaikų išvarymas iš 
mokyklos persirengti esąs nepateisi
namas.

PAMINKLAS VILIJAMPOLĖJE
Sausio 26 d. Kauno Vilijampolėje, 

atnaujintoje Sąjungos aikštėje, kom- 
• irtijcs centro komiteto sekr. L. še
petys ptide.'gė komjaunuoliams skir
tą paminklą. Įrašas jo papėdėje skel
bia: "Komjaunuoliams, žuvusiems už 
Tarybų valdžią Lietuvoje”. Projekto 
autoriai — skulptorius S. šarpovas, 
architektai G. Baravykas, V. Vielius 
ir konstruktorius R. Pranaitis. Trifm- 
pame pranešime teigiama, kad Vili
jampolė šiam paminklui pasirinkta 
dėl pirmojo komjaunuolių suvažiavi
mo, čia įvykusio prieš 60 metų. 
Atidengiant paminklą, kalbėjo kom
jaunimo centro komiteto I sekr. V. 
Baltrūnas, Kauro politechnikos ins
tituto rektorius M. Martynaitis. Kom
jaunuolių priesaiką skaitė “Drobės” 
audyklos verpėja N. Baranauskaitė, 
Kauno medicinos instituto studentė 
V. Voitenko ir ka iškių delegacijos 
atstovas A. Malyševa .

RAMIAJAME VANDENYNE
Žvejybos laivai iš Klaipėdos uosto 

jieško naujų žūklaviečių Ramiajame 
vandenyne. Šiais metais Peru Callao 
uoste, prie sostinės Limos, jau lan
kėsi klaipėdiečių laivas “Sprutas”, o 
žvejybą prie Peru pradėjo “Jonavos” 
ir “Suvalkijos” laivai. Džiaugiamasi, 
kad per parą jie sužvejoja ir var
totojams paruošia iki 60 tonų žuvies 
gaminių bei konservų. V. Kst

Dalyvaukime LiMDOKE, Ontario, 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

sukakties

@ LIET "’' Al PASAULYJE

minėjime - koiicerfe
Dalyvaus Londono vyskupas JOHN M. SHERLOCK. Jis taip pat dalyvaus 
pamaldose lietuvių Šiluvos Marijos šventovėje 11 valandą ryto ir tars žodį

PROGRAMOJE:
★ sol. Gina Čapkauskienė
★ sol. Rimas Strimaitis
★ muz. Jonas Govėdas

Maloniai kviečiame 
visus atsilankyti į 

tradicinį

Vieta: Londono universiteto ELBORN kolegijos salė
(Sarnia ir Western gatvių sankryžoje)

Laikas: 1979 m. vasario 18, 
sekmadienį, 4 v.p.p.

KAUKIU
kr/-

r

* Šilti užkandžiai
* įvairūs gėrimai
* Loterija
* Laimės staliukai
* Kaukių paradas

Įėjimas — S4.00, studentams ir pensininkams — S3.00

* Kaukių premijų 
įteikimas

* Šokiams gros 
"Rococzy" orkestras

* Pradžia — 7 v.v.

vasario 24, 
šeštadienį, 
Jaunimo 
Centro 
salėje

Choras "Aidas" ir tėvų 
rėmėjų komitetas

S HAMILTON
TRADICINĘ VAKARIENĘ — Už

gavėnių blynus kat. moterys ruošia 
š.m. vasario 27 d., 7 v.v., Jaunimo 
Centre. Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet stengiamasi pagaminti ge
rą maistą — skanius blynus. Bus ir 
muzika. Visi labai maloniai dviečia- 
mi dalyvauti. KLK Moterų Dr-jos

Hamiltono skyr. valdyba
ZUIKIŲ BALIUS. Šį kartą gamta 

buvo palanki Hamiltonui, nes savai
tę prieš renginį aptirpo sniegas nuo 
gatvių ir vairuotojams nebuvo di
desnių sunkumų surasti vietą auto
mobiliams. Susidarė kita problema: 
kaip gauti stalą salėje. Žmonių pri
sirinko rekordinis skaičius, kaip nie
kad anksčiau. Daug kas atvyko iš
girsti Toronto vyrų choro. Buvo sve
čių iš Londono, St. Catharines-ir ki
tur. Matėsi veidų iš Hamiltono, ku
rie yra reti svečiai betkokiUose ba-7s 
liuose. Choras padainavo tuziną lie
tuviškų dainų, vieną su sol. V. Veri- 
kaičiu. Bandyta provokuoti “bisui”, 
deja, nebuvo pakartota. Prie pianino 
buvo nepamainomas J. Govėdas iš 
Toronto. Torontiečiai atsivežė ir savo 
pranešėją, kuri sklandžiai ir gražiai 
apibūdino kiekvieną dainą. Chorve
dys, atsiprašydamas už galimus trū
kumus, nupeikė pianiną. Po meni
nės dalies susidarė eilutė prie šiltos 
vakarienės, kurią pagamino Danutė 
ir Petras Bobinai su savo talka. Klu
bo valdyba yra dėkinga rėmėjams, 
kurie paaukojo staliukus: P. Armė
nui, Concession Garage, P. Bosui, 
L. Bučinskui, Hombold Properties 
Investment, A. Buiniui, Heating Ltd., 
A. Šilinskiui, Enterprise Ltd. Valdy
ba taip pat dėkoja talkininkams: S. 
Samus, A. Pintulio dukroms Anitai 
ir Gili, Kaia Kastepold ir baro dar
buotojams. K. P.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju šeimos dr. 

J. S. Klotzek, dr. D. T. R. Evans, Mc 
Master universiteto dr. C. E. Evans 
ir jo bendradarbiams, kurių dėka 
patekau pas Hamiltono Šv. Juozapo 
ligoninės Dr. J. E. M. Young, kuris 
su savo bendradarbiais padarė ope
raciją, ir po kelių dienų galėjau grįž
ti namo. Nuoširdi padėka ir vienuo
lėms Mildred ir Elizabeth, kurių dė
ka mano vyras turėjo ramų poilsį.

Sunku rasti žodžius išreikšti padė
kai mano ir mano vyro nuolatiniams 
nuoširdžiausioms draugams bei glo
bėjams Mr. & Mrs. E. Bowden, Mr. &

Mrs. R. Bowen, Mr. & Mrs. V. Marsh 
(Brandford), R. J. Pleinių ir H. K. 
Norkų šeimoms, A. J. Mikšiams, B. 
Grajauskui (Hamilton), kurie dau
gelį metų mus globodami ligos at
veju pasiekdavo ne tik Brantfordą, 
Hamiltoną, bet. ir Torontą bei Lon
doną. Tegu Dievas atlygina jiems už 
jų gerumą, paslankumą, maldas ir 
dovanas.

Visada Jūsų —
St. Domeikienė ir vyras

Winnipeg, Manitoba
NAUJŲ METŲ sutikimą surengė 

vietos lietuvių parapijos komitetas, 
vadovaujant pačiam klebonui J. 
Bertašiui, Įėjimas buvo $8, o pen
sininkams $6. Salė buvo išpuošta 
šimtais įvairiaspalvių balionėlių. Iš
mušus 12 v., visLsugiedpjp Lietuvos 

Aiftiiiii'' Prasidėjo balionėlių sprogdi
nimas ir vienas kito sveikinimai. 
Atitinkamą kalbą pasakė B-nės at
stovas J. Dcmereckas. šokiams gro
jo Matveičiko muzika. N. Metų suti
kime dalyvavo per 70 asmenų. Apie 
pelną nekalbama, nes sutikimas bu
vo ruošiamas tik parapijiečiams, o 
ne pelnui.

KIEKVIENAS PARAPIJIETIS ga
vo kruopščiai paruoštą Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos apyskaitą, ku
rioje matosi įrašytas kiekvienas do
leris, kiekvienas centas ir net kiek
vienas parapijai bei bazarui paauko
tas mažiausias daiktelis. Tai kruopš
čiai atliktas darbas parapijos kle
bono.

STASĖ IR LIUDAS BARTININ
KAI grįžo iš Havajų gražiai įdegę ir 
kelione labai patenkinti. Tad L. Bar- 
tininkas ir sako: “Viešpatie, kas tuos 
Havajus apdovanojo tokia gražia 
gamta? Kur tik eini, matai gražiau
sių gėlių kiemus, pakeles ir net lau
kus. Krautuvės ir barai ištisas pa
ras atidarinėti, niekur nesimatė užra
kintų durų. Ten nuvažiavus visus 
mandagiausiai priima, ant kaklo už
kabina gražiausių gėlių vainikus, iš
bučiuoja, nuglosto, numyluoja, tai 
manau, kad mandagiausi žmonės pa
saulyje.” Sausio 25 d. dviem savai
tėm į Havajus išvyko kun. J. Berta- 
šius, Aldona ir Alfa Balčiūnai ir 
daugelis kitų. K. Strikaitis
• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” siunčia
mi nemokamai norintiem susipažin
ti. Atsiųskite tokių tautiečių adre
sus.

Naujai atidarytas gydytojo 
dr. Algimanto Saunorio 

KABINETAS HAMILTONE, 
237 Locke Street South, Room 306 
Pacientai priimami pirmadieniais ir trečiadieniais 18-21 v., 

šeštadieniais 10 -13 v.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

TALKA

ROMAS KALANTA liepsnose. Latvio Fredo Lindės projektas paminklui, 
jeigu būtų statomas. Lietuvio auka sujaudino ir brolius latvius

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas Čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $12,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)............6%
santaupas ...................914 %
term, depozitus 1 m. 1014%

.term, depozitus 3 m. 10% 
pensijų fondas   10%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask.  11%

St. Catharines, Ont.
LIETUVIŲ DIENŲ POSĖDIS. 

Š.m. sausio 21 d. įvyko antrasis Ka
nados Lietuvių Dienos rengimo ko
miteto posėdis p.p. Kalainių reziden
cijoje.

Lietuvių Dienos rengėjų komite
tą sudaro: A. šetikas — pirminin
kas, P. Balsas — I vicepirmininkas, 
P. Kalainienė II vicepirm., D. šeti- 
kaitė — jaunimo sekcijos vadovė, I. 
Tauteras - ekretorius, A. Laurinai
tienė — sekretorė angių k., kun. J. 
Liauba — pamaldų organizatorius, J. 
Paukštys ir A. Pantimis — finansų 
reikalams, J. šarapnickas ir P. Noru- 
šienė — korespondentai.

4 valandas užtrukusiame posėdy
je buvo aptarti įvairūs Lietuvių Die
nos rengimo klausimai: programos 
sudarymas, lėšos, jaunimo susipaži
nimo vakaras, iškilmingos pamaldos. 
Po posėdžio p.p. Kaįainiai visus po
sėdžio dalyvius pavaišino labai ska
nia vakariene. P. Norušienė

GERAI VEIKIA RĄMOVĖNAI. 
Kadencijai pasibaigus, išrinkta nau
ja valdyba: .1. šarapnickas — pirmi
ninkas, S. Gudaitis — vicepirminin
kas, J. Skeivalas — iždininkas, K. Jo
nušas —• sekretorius, A. Šukys — 
kultūrinių reikalų vadovas. Tuo būdu 
J. šarapnickas jau antri metai pir
mininko pareigose. Pernai jo vado
vybėje ramovėnų skyrius persitvar
kė, sustiprėjo, suruošė sėkmingus 
renginius, davusius apie $500 gryno 
pelno. Tai ne tik įgalina ramovėnus 
ir toliau dubsniai remti lietuvybės 
reikalus, b e t ir da r plačiau veikti, 
nes, kaip matome, tą jų veiklą pa
laiko lietuviškoji visuomenė.

FEDERACINIO PARLAMENTO 
narys Gilbert Parent sekančių rinki
mų metu žada pasirinkti rinkiminiu 
rajonu nebe St. Catharines, bet Wel- 
landą. Tam jis turi gerų praktiškų 
išskaičiavimų. G. Parent yra vienas 
labiausiai daug žadančių Kanados 
politikų, labai vertinamas Otavoje. 
Yra krašto ginklavimo bei kitų svar
bių komisijų narys. Neseniai buvo 
pakviestas prezidento Carterio į Va
šingtoną. Yra didelis lietuvių bičiu
lis ir pavyzdingas katalikas, nekar
ta dalyvavęs ir mūsų pamaldose. 
Jis daug kartų viešai ir tvirtai pasi
sakė už Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą. Wellande 
irgi yra energingų lietuvių, o kata- 
riniečiai žada ir ateityje nenutrauk
ti ryšių su šiuo žymiu kanadiečiu. 
Jo dėka iki šiol lietuviams buvo pla
čiai atidarytos durys į visas miesto 
ir valdžios įstaigas. Kor.

Važscoisver, 8.C.
A.a. ALFONSAS WILEYTO-Vilei- 

ta mirė š.m. sausio 23 d. Palaidotas 
Burnaby kapinėse. Laidotuvėmis rū
pinosi artimas velionies giminaitis 
B. Vileita. Velionis buvo senosios 
kartos imigrantas, padėjęs įsikurti 
ir naujai atvykusioms.

VASARIO 16 ŠVENTĖ paminėta 
vasario 11 d. specialiomis pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. Izidorius 
Grigaitis, ir menine programa. Pasta
rąją atliko vietinės meno pajėgos.

ŠIEMET VANKUVERYJE buvo 
nepaprastai daug šaltų dienų — kar
tais iki 10 šalčio. Sniegas čia ilgai 
nesilaiko — tuojau sutirpsta ir da
rosi panašu į pavasarį.

LAIKRAŠČIAI ateina gerokai pa
vėluotai — po dviejų ar daugiau sa
vaičių. Laukiame ypač “ T. žiburių”, 
nes gyvename toli nuo didžųjų lietu
vių centrų ir norime žinoti kas de
dasi lietuviškajame gyvenime. Kr.

A.a. ONA BALTRUŠAITYTĖ-NI- 
COL mirė š.m. sausio 15 d., sulau
kusi beveik 105 metų (būtų suėję 
birželio 16 d.). Ji buvo turbūt se
niausia lietuvė Kanadoje. Gimė Lie
tuvoje netoli Naumiesčio-Vaitiškių 

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
VLIKo TARYBA, sausio 28 d. po

sėdžiavusi Čikagos Jaunimo Centre, 
neišrinko naujo pirmininko. Ji bet
gi garbės pirmininku paskelbė dr. 
K. J. Valiūną, pirmininko pareigas 
be pertraukos ėjusį 12 metų. Šiame 
posėdyje senoji VLIKo valdyba pa
prašyta eiti savo pareigas iki kovo 
11 d., kad nesusitrukdytų pasiruoši
mai Vasario 16 minėjimams. Sekan
tis VLIKo tarybos posėdis — kovo 
11 d. Čikagos Jaunimo Centre.

Į KOMUNISTINĖS KINIJOS vi
cepremjero D. Ksiaopingo oficialų 
priėmimą sausio 30 d. Baltieji Rū
mai pakvietė ir JAV LB atstovą Va
šingtone Algimantą Gurecką su žmo
na Virginija. JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba jau daug metų infor
muoja komunistinę Kiniją apie so
vietinę Lietuvos okupaciją, žmogaus 
teisių pažeidimus, lietuvių kovą prieš 
okupantą. A. Gureckas taipgi dalyva
vo sausio 1 d. įvykusiame svečių pri
ėmime komunistinės Kinijos atstovy
bėje. Jų eilėse buvo JAV viceprez. 
W. F. Mondale, valstybės sekr. C. 
Vance, prez. J. Carterio patarėjas 
saugumo reikalams dr. Z. Brzezinskis 
bei kiti pareigūnai. Žurnalistas W. 
Ringle, paskelbęs priėmimo aprašy
mą keliuose amerikiečių laikraščiuo
se, pabrėžė A. Gurecko pareiškimą, 
kad Lietuva ir komunistinė Kinija 
dabar turi bendrą priešą — Sovietų 
Sąjungą.

A.a. PETRAS MILKINTAS, savo tė
vų atminimui pastatęs mažytę švento
vę V. Virginijoj, mirė sausio 5 d. Pla
tų reportažą apie šią mažiausią šven
tovę visose JAV 1978 m. “TŽ” 46 nr. 
paskelbė ją aplankęs dr. J. Balys. 
Jam taipgi teko susitikti ir su P. 
Milkintu, taip originaliai pagerbusiu 
savo tėvų atminimą. Tų pačių metų 
spalio 5 d. P. Milkintas sulaukė 80 
metų amžiaus. Velionis buvo žemai
tis nuo Šilalės, tėvų į JAV atvežtas 
penkerių metų amžiaus.

NIUJORKO LIETUVIAI Vasario 
16 minės Kultūros Židinyje vasario 
18, sekmadienį, 3 v.p.p. Pagrindiniu 
kalbėtoju yra pakviestas Lietuvos 
prez. A. Smetonos vaikaitis Vytautas 
Smetona, pasižymėjęs 23 metų am
žiaus pianistas. Minėjime taipgi daly
vaus Niujorko valstijos viccguberna- 
torius M. Cuomo. Programą atliks 
Niujorko tautinių šokių grupė “Tryp
tinis”.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE seimas rengiamas bir
želio 29 — liepos 3 d. d. KIcvelande. 
Jis bus pradėtas susipažinimo vaka
ru Lietuvių Namuose. Oficialus sei
mo pokylis ir posėdžiai vyks Kieve- 
lando centre esančiame “Holleiiden 
House” viešbutyje. Seimo sesijoms 
vadovaus SLA pirm. Povilas Dargis. 
Ruošos darbus atlieka rengėjų ko
mitetas, kurį sudarė Klevelando SLA 
kuopų valdybos.

Venec^ela
MARACAY LIETUVIAI naujosio

se šio miesto kapinėse sausio 3 d. 
palaidojo buvusį Lietuvos kariuome
nės karininką a.a. Kazimierą Juodž- 
balį, po ilgos ir sunkios ligos mirusį 
sausio 2 d. Inž. V. Venckaus prane
šimu, velionis buvo gimęs 1904 m. 
Marijampolėje, baigęs šio miesto 
gimnaziją ir IX-ją Lietuvos karo mo
kyklos laidą 1927 m. Buvo vedęs 
kaunietę Skolastiką Jakubavičiūtę, 
susilaukė dviejų sūnų — Vytauto ir 
Algimanto, kurie dabar taip pat yra 
sukūrę šeimas. Baigiantis II D. karui 
K. Juodžbalis su šeima pasitraukė 
Vokietijon, pokaryje gyveno Ravens- 
burgo stovykloje, Venecuelon atvyko 
1948 m. rudenį. Visą laiką dirbo Ma- 
racay popieriaus fabrike. Į kapines 
palydėjo didokas būrys lietuvių ir 
vietinių gyventojų bei bendradar
bių, padėjusių 20 gyvų gėlių vainikų.

Kolumbija
LIETUVIŲ KATALIKŲ KOMITE

TAS pokario metais pasirūpino tau
tiečių atsikvietimu iš V. Vokietijos. 
Jie palyginti neblogai įsikūrė Ko
lumbijoje. Bogotoje gyvenantys lietu
viai betgi pasigenda reguliarių lietu
viškų pamaldų, nes Mišios čia laiko
mos tik porą kartų per metus. Reiš
kiama viltis, kad Lietuvių Katalikų 
Komitetas jas galės sudažninti, nes 
Kolumbijoje yra šeši lietuviai kuni
gai.

DAIL. JUOZAS PENČYLA, vienas 
žymiausių karikatūristų nepriklauso
moje Lietuvoje, Bogotos mieste at
šventė savo amžiaus septyniasdešimt
metį.

Argentina
TRADICINĮ N. METŲ SUTIKIMĄ 

surengė Argentinos Lietuvių Cent
ras Buenos Aires mieste. Vaišių sta
lus palaimino Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. J. Petraitis, MIC, 
dalyvius pasveikino ALC pirm. J. 
Mičiūdas. Jų eilėse buvo ir būrelis 
svečių iš tolimesnių vietovių — A. 
Džiugys su žmona iš Kolorado, K. 
Laucius ir J. Zoruba iš Čikagos, dr. 
D. Marčinskienė iš Lietuvos. N. Me
tai sutikti šampano tostais, tradici
niu valsu, kurį šoko daugiausia vy
resniosios kartos atstovai. Po to per
eita prie trankesnės muzikos, moder
nių šokių, skirtų jaunimui.

BERISSO MINDAUGO DRAUGI
JOS jaunųjų ansamblis su vadove N. 
Sivenyte turėjo išvyką į La Platos 
miestą, kur televizijos programoje 
pašoko Blezdingėlę, Jonkelį ir Kubi

lą su V. Bukauskaitės-Persico palyj 
da. Sol. Adriana Jocytė, išrinkta imi
grantų karalaite, padainavo vienų 
lietuvišką dainą.

Australija
AL BENDRUOMENĖS OFICIO

ZAS “Mūsų Pastogė” sausio 29 d. 
išleistu 4 nr. paminėjo 30 metų su
kaktį. Savaitraštį 1949 m. sausio 28 
d. pradėjo leisti senosios imigraci
jos atstovai Ona ir Antanas Baužės, 
nesusilaukę Australijos Lietuvių 
Draugijos finansinės paramos. Savait
raštis lig šiol turėjo net šešis redak
torius — Juozą Žukauską, Julių Vė- 
teikį, dr. Aleksandrą Mauragį, Bro
nių Zumerį, Jurgį Kalakauską-Kala- 
konį ir Vincą Kazoką. Kaikurie jų 
buvo pasitraukę ir vėl grįžo į redak
toriaus kėdę. Dabartinis red. V. Ka
zokas “MP” savaitraštį redagavo 
1961-70 m. ir jį vėl redaguoja nuo 
1975 m. pradžios. A. Baužė “MP” lei
dimą ALB krašto valdybai perdavė 
1952 m. rugpjūčio mėnesį. Savaitraš
čio leidimu dabar rūpinasi neseniai 
įsteigta ir valdinėse įstaigose užre
gistruota Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga.

Britanija
A.A. KUN. J. HERMANOVIČIUS, 

MIC, gudų rašytojas ir poetas, 1978 
m. gruodžio 26 d. mirė Londone. Ve
lionis buvo gimęs 1890 m. Alšėnuo- 
se prie Ašmenos, baigęs Vilniaus 
kunigų seminariją. Nuo 1932 m. dir
bo misijose Mandžiūrijoje. Kinijos 
komunistai, perėmę šios šalies val
džią 1918 m., misijonierius katalikų 
kunigus išdavė Sovietų Sąjungai. Ve
lionis tada 25 metams buvo uždary
tas į vergų stovyklas Sibire, kur su
tiko daug lietuvių. Sovietinė valdžia 
jį 1955 m. išleido Lenkijon, o iš ten 
jis 1959 m. atvyko Romon ir 1960 
m. įsikūrė Londone. Gudų kalba pa
rašė knygą “Raudonųjų stovyklose”, 
kurioje nemažai vietos tenka ir lie
tuviams kaliniams. Šią atsiminimų 
knygą į lietuvių kalbą išvertė kun. 
dr. K. A. Matulaitis, išleido žurna
las “šaltinis”. Gyvendamas Londone, 
kun. J. Hermanovičius, MIC, susitik
davo su lietuviais, mėgdavo pasikal
bėti lietuviškai apie savo jaunystės 
dienas Lietuvoje.

Italija
VATIKANO KRIKŠČIONIŲ AUK

LĖJIMO kongregacija 1978 m. gruo
džio 29 d. raštu šv. Kazimiero kole
gijos administracinės tarybos nariu 
paskyrė kun. Donaldą Petraitį, MIC. 
Jis yra vyriausiojo marijonų vienuo
lijos vadovo asistentas ir Romos vie
nuolyno vyresnysis. Savo pareigas šv. 
Kazimiero kolegijoje pradėjo eiti 
nuo. š.m; sausio pradžios.

dr. Algirdas žemaitis jau 
daugiau kaip 10 metų dirba Jungti
nių Tautų maisto ir žemės ūkio or
ganizacijos būstinėje Romoje. Prie^ 
trejus metus jam buvo patikėti šios 
organizacijos projektai Egipte ir Si
rijoje. Prieš Kalėdas jis lankėsi 
Egipte, kur su atitinkamais ministe- 
riais bei kitais pareigūnais aptarė 
maisto gamybos plėtimo klausimus.

Vokietija
“LABDAROS” DRAUGIJA, vado

vaujama pirm. J. Glemžos, šiemet 
pradėjo XI-tuosius savo veiklos me
tus. Ji remia moksleivius bei studen
tus V. Vokietijoje ir Suvalkų trikam
pyje. Pirm. J. Glemža spaudai iš
siuntinėtame pranešime džiaugiasi, 
kad pernykštės pajamos bei išlaidos 
pirmą kartą prašoko 10.000 DM. Pa
ramos susilaukta iš Šveicarijos, Bri
tanijos, JAV ir Kanados lietuvių bei 
jų organizacijų. Tarp jų minimas Ka
nados Hamiltono bankelis “Talka”. 
Dėl šiemet įvyksiančio lietuvių jau
nimo kongreso “Labdaros” dešimt
metį numatoma paminėti sekančiais 
metais platesniu jo veiklą atsklei
džiančiu leidiniu. Viso laisvojo pa
saulio lietuviai bei jų organizacijos 
kviečiami neužmiršti paramos reika
lingų moksleivių V. Vokietijoje bei 
Suvalkų trikampyje. Pirmininko ad
resas: J. Glemža, Conventrain 33, 
7260 Calw-Hirsau, W. Germany.

A.a. PETRAS ZUPKUS, ištiktas 
širdies smūgio, mirė 1978 m. gruo
džio 29 d. Neustadte-Holsteine, su
laukęs 64 metų amžiaus. Velionis bu
vo veiklus VL Bendruomenės ir pa
rapijos narys, pasižymėjęs dideliu 
paslaugumu ligoniams bei seneliams. 
Juos jis savo automobiliu nuvežda
vo į šventovę, valdžios įstaigas, pra- 
mogavietes. Laidotuvėmis rūpinosi 
velionies našlė Liuiza. Palaidotas iš 
Šv. Jono šventovės sausio 4 d. Neu-- 
stadto kapinėse. Dalyvavo apie 60 
lietuvių bei vokiečių su kun. Roter- 
mannu. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. V. šarka. Kapą papuošė VLB 
apylinkės valdybos vainikas.

Lenkija
SAVO DRAUGIJOS BŪSTINĖJE 

Varšuvos lietuviai surengė tradici
nes Kūčias su Kalėdų eglute, lietu
viškomis kalėdinėmis giesmėmis. Po 
Kūčių jaunimas išvažinėjo pas savo 
tėvus švęsti Kalėdų. “Europos Lie
tuvio” pranešime sausio 23 d. laido
je teigiama, kad Lenkijos lietuvių 
jaunimas yra daug girdėjęs apie ar
tėjantį pasaulinį lietuvių jaunimo 
kongresą, bet lig šiol nėra gavęs 
kvietimo jame dalyvauti. Deja, jam 
nėra žinoma, ar Lenkijos valdžia 
duotų bent porai jaunuolių leidimų 
vykti į kongreso renginius Britani
joje ir V. Vokietijoje.



Ketvirtojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Kanados finansų komitetas. Iš kairės: korespondentė Gražina 
Ignaitytė, pirm. Joana Kuraitė, sekr. Laima Underienė; antroje eilėje: aukų telkimo vadovas Algis Senkus, 
ižd. Jeronimas Rusinavičius, KLJS pirm. Paulius Kuras, vicepirm. Marius Rusinas; trūksta sekretorės spaudos 
informacijai Rimos Bumbulytės. Komitetas jau pradėjo telkti lėšas kongresui

"Booze... you choose5'

Suplanuota jaunimo stovykla
IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

gresas įvyks š.m. liepos 11-29 dieno
mis Europoj. Kongreso dalyviai bei 
Kanados atstovai dalyvaus stovykloje 
netoli Londono miesto, kol turistai 
grožėsis Anglijos miestais bei gamta. 
Kun. Antanas Saulaitis, stovyklos 
ruošos komiteto pirmininkas, atsakė 
į klausimus, liečiančius vieną svar
biausių kongreso dalių.

— Kur įvyks kongreso sto
vykla? Kiek asmenų joje tilps?

— Stovyklai vietos jieškojo 
Aleksas Vilčinskas Londone to
kios, kuri tiktų mūsų planuoja
mai programai ir būtų finansiš
kai įkandama. Iš kelių galimy
bių kartu su PLJS pirmininke 

... ir. A,. Vilčinsku pasirinkome St. 
Mary’s College (apie pusvalandį 

. nuo„Londono). Tai mokyklos an
samblis, apie kurį yra mažas 
miestelis. Labai skiriasi nuo II 
PLJK stovyklos Romuvoje, bet 
labai geros sąlygos įvairiems 
mažesnių grupių užsiėmimams 
bei pokalbiams, sportui ir pro
gramoms.

Šioje vietoje yra keliolika ma
žų bendrabučių, kurių talpa yra 
apie 450 asmenų. Stovyklos va
dovybė, programos vedėjai, JK 
komiteto bei PLJS valdybos na
riai sudaro apie 45 asmenų gru
pę; pridėjus 120 atstovų, kon
greso dalyviams lieka beveik 
300 vietų. Kadangi stovyklai re
gistracija vyksta pagal pirmeny
bę, kiekvienam kraštui nustaty
ta apytikrė norma (kad pirmi už
siregistravę iš vieno krašto ne
užimtų visų vietų!).

— Ar skirstysite šitokią ma
sę žmonių į būrelius?

— Visi žinome, kad stovyk
lautojas daugiau dalyvauja, kai 
veikiama mažesnėmis grupėmis. 
Kaikurios programos dalys būti
nos visiems — vakarinės pro
gramos, įspūdingesnieji simpo
ziumai. II PLJK stovyklos ren
gėjų Kanadoje sugalvoti praty- 
biniai užsiėmimų būreliai čia tu
ri svarbų vaidmenį: registruoda- 
masis kiekvienas dalyvis pažy
mi, kuriuose norėtų dalyvauti 
— dramos, choro, tautinių šo
kių, papročių, meno, laikraštė
lio, liaudies meno, liturgijos, 
lietuvių kalbos, poezijos, prozos 
ir kt. Dalyvis galės praleisti du 
laikotarpius kasdien tuose būre
liuose, kurie iš esmės ruoš po
pietinę ir vakarinę programą, 
surištą su lietuviškais metų lai
kų papročiais.

Dar kiti būreliai bus telkiami 
pokalbiams, kurie bus vedami 
kelis kartus per dieną, šių pa
šnekesių ar simpoziumų temos 
yra Lietuva dabar — kultūrinis 
gyvenimas, švietimas, mokslas, 
demografija, žmogaus teisės. 
Kaikur, kaip ir užsiėmimų būre
liuose, kviesime užsiregistravu
sius padėti juos pravesti ar juo
se dalyvauti.

Bus taip pat sportuojama be
veik ištisą dieną Įvairiose ko
mandose, todėl numatome net 
penkis sportinės programos ve
dėjus. Per visus šiuos užsiėmi
mus dalyviai turės progų, ką 
nors veikdami, susipažinti, susi
draugauti. Kaip minėta, yra ma
ži bendrabučiai, kuriuose gy
vens Įvairių kraštų jaunuoliai 

— tai vėl proga mažesniame bū
relyje bendrauti.

— Kokios temos numatytos 
stovyklos programoje?

— Turinio atžvilgiu jau nuo 
pat pradžios stovyklos progra
mos vedėja ir stovyklos progra
mos komisija siūlė dvi pagrin
dines sritis, būtent, lietuviški 
papročiai ir Lietuva dabar. Pa
pročius siūlome todėl, kad tik 
maža dalis lietuviškų papročių 
perduodama šeimose ar kitaip, 
o susidomėjimas papročiais au
ga. Stovykloje turėsime progos 
ne tik pamatyti, bet paruošti ir 
išgyventi žiemos, pavasario, ru
dens, vasaros ir vestuvių papro
čius. Kiekvienas užsiėmimų bū
relis paruoš savo dalį — dekora
cijas, dainas, šokius, skaitymus, 
deklamacijas ir kt. Patys papro
čiai bus demonstruojami per 
vakarines programas ar dienos 
metu.

Antroji pagrindinė dalis — 
Lietuva dabar. Iš daugelio gali
mybių ir sričių turėjome pasi
rinkti svarbiausias, kurias įma
noma apžvelgti per keturias su 
puse dienos: kultūrinis gyveni
mas, įskaitant meną, muziką ir 
kūrybą; literatūra ir žodinė kū
ryba; švietimas, mokslas ir pro
fesijos; pasaulėžiūra; demogra
fija ir gyventojų kaita; žmogaus 
teisės; tikinčiųjų kova; kelionės 
iš Vakarų į Lietuvą. Tai būtų 
simpoziumai, iliustruotos pa
skaitos, diskusiniai pašnekesiai. 
XII mokytojų savaitė prieš pat 
Pasaulio Lietuvių Dienas Toron
te labai siūlė lituanistinėse mo
kyklose Lietuvos istoriją bei 
geografiją tęsti iki šių dienų. 
Ta linkme jau anksčiau buvo 
planuojama mūsų programa.

Šie pokalbiai bus pravesti 
praktiškai, kad visi stovyklos 
dalyviai turėtų progos per sta
tistiką, brėžinius ir duomenis 
patys pajusti ir matyti, kas de
dasi Lietuvoje. Pavyzdys: pažiū
rėję į mokslininkų profesijas, 
pastebėsime, kad nėra kaikurių 
profesijų, kurios Vakaruose po
puliarios? Kodėl? Arba — gy
ventojų skaičius toj pačioj te
ritorijoj tik neseniai pasiekė 
prieškarinį lygį. Kodėl?

Dalis jaunimo kongreso patalpų Britanijoje, kur įvyks stovykla 1979 m. 
liepos mėnesį Nuotr. G. Juozapavičiūtės

— Iš kurių kraštų kviečiate 
paskaitininkus?

— Stengiamės laikytis Euro
pos ir dėl finansų, ir dėlto, kad 
ten yra stovyklos programai tin
kamų asmenų. Kviečiame asme
nis, kurie sugeba moderniai 
iliustruoti savo pokalbius, palai
kyti stovyklautojų dėmesį ir 
įteikti iš anksto paruoštos me
džiagos pluoštą. Kaikurioms te
moms (kaip ir papročiams) kal
bėtojus ar pokalbių vedėjus ra
sime tarp pačių JK atstovų, sto
vyklos dalyvių ar vadovybės na
rių.

— Ar yra sunkumų organi
zuoti stovyklą Anglijoj, nes Jū
sų komitetas yra šiaurės Ameri
koje?

— Visa techninė ruoša yra 
Alekso Vilčinsko priežiūroje 
Anglijoje. Čia programą ruoš
dami siuntėme jam eilę klausi
mų ir pageidavimų, į kuriuos 
jis labai rūpestingai atsakė. 
Dėlto ir vietos nematę galime 
sklandžiai planuoti. Mūsų užda
vinys — programa. Vėliau pa
aiškėjo, kad kviečiame vadovy
bę bei pravedėjus. Išryškinome 
visą eilę reikalų per PLJS val
dybos narius, kurie lankėsi Eu
ropoje, ir per PLJK komiteto 
narius, kurie buvo Š. Ameri
koje.

— Kaip turėtų jaunimas pa
siruošti, prieš važiuodamas Į 
stovyklą?

— Labai svarbu tiksliai už
pildyti stovyklos registracijos 
anketą, pagal kurią sudarysime 
užsiėmimų būrelius, suskirsty
sime bendrabučius, sudarysime 
sporto komandas ir panašiai. 
Pageidaujame, kad atsivežtų sa
vo muzikos instrumentus, nes 
labai norime pabrėžti lietuviš
kas dainas bei muziką. Būtų 
gera pasisakyti apie vieną ki
tą pasirinktų temų, kad stovyk
lautojas galėtų diskusijose da
lyvauti. Gal iš viso stovyklauto
jui žinotina, jog stovykla būna 
įdomesnė, kai daug kur dalyvau
ji ir prisidedi. Laiko pasikalbė
ti ir šiaip pabendrauti irgi nu
matyta apsčiai.

Danguolė Juozapavičiūtė

Jieškote problemų? štai, ji čia 
pat ant stalo, ant kurio išrikiuo
tos degtinės bonkos. Tai proble
ma, supilstyta Į bonkas ir jose 
uždaryta tartum kalėjime. Ji ne
būtų pavojinga, jei niekas tų 
bonkų neatidarytų. Visa nelai
mė prasideda, kai iš bonkų išei
na laisvėn degtinė. Tuomet ji 
pradeda karaliauti ir varyti į ka
lėjimus savo klientus . ..

Sakysite, kad tai senių proble
ma? Anaiptol! Alkoholis vieno
dai galingas — ima savo glo- 
bon ir senius, ir jaunius. Alko
holikų eilėse yra ir senų, ir jau
nų, ir viduramžių, štai po ranka 
Raudonojo Kryžiaus leidinėlis 
“Service”. Jame išspausdintas 
rašinys “Booze .. . You Choose”, 
kuriame pateikiama truputis 
statistikos.

Pasirodo, JAV-se ir Kanadoje 
jaunimas vienodai mėgsta deg
tinę. Rasta, jog šio žemyno jau
nimo 85% iki 15 metų jau yra 
paragavę alkoholio. Tai, žinoma, 
tik pradžia. Paaugęs jaunimas 
dar gausiau vartoja alkoholį — 
turbūt arti 100% .Vieni jų ge
ria alkoholinius gėrimus nuosai
kiai, tiktai pramogų metu, kiti 
taip įpranta gerti, kad tampa 
alkoholio vergai, patenka Į jo 
kalėjimą, iš kurio labai sunku 
išsivaduoti.

Spauda, žvelgdama Į didėjan
tį jaunimo svaiginimąsi, pra
dėjo aliarmuoti, štai vienas Ka
nados laikraštis paskelbė fak
tus, paimtus iš Ontario provinci
jos jaunimo gyvenimo. Pasak 
to laikraščio, vienos gimnazijos 
mokiniai po priešpiečių grįžta į 
klases girti. Esą vis daugiau mo
kinių darosi nesuvaldomi, pra
deda šėlti alkoholio įtakoje, ir 
tenka panaudoti fizinę jėgą 
jiem suvaldyti. Scarborough, 
Ont., pagausėjo mokinių su
spendavimas dėl padidėjusio al
koholio vartojimo. Saulte Ste. 
Marie, Ont., švietimo vadyba pa
skyrė net specialią komisiją iš
tirti alkoholio vartojimui moki
nių tarpe.

Tai jau nejuokai. Bet kai per
keli akis į universiteto studentų 
gyvenimą, juokai dingsta visai. 
Juk pvz. tie, kuriems teko da-

Jaunimo kongreso žinios
tartą registracijos terminą .įira-, jatem-Jacksono- valstybini kalė- 

jimą. Įdomu, ar jūs ten važiuo
jate savaitei ar ilgesniam lai
kui?” Mes nusijuokėme, galvo
damos ar iš tikrųjų yra kalėji
mas prie Dainavos stovyklos. . .

Pagaliau mes atvykome į gar
sųjį Detroito miestą, kitaip va
dinamą “žudikų rojumi”. Pasi
tiko mus du juodžiai, kurie bu
vo apsirėdę kaip “Kalėdų eglu
tės”. Jie buvo pirštus apsikars
tę žiedais apsikabinę švino siū
lais ir diržais. Išsišiepusiais vei
dais, prisiploję prie sienos jie 
šnairiai pasižiūrėjo i mus ir pra
dėjo sekti akimis. Neužilgo mes 
pastebėjome, kad esame vienin
telės baltos juodukų tarpe. Pa
jutome, kad visų dėmesys ir 
žvilgsnis atkreiptas į mus.

Apsipratusios su nejaukia 
naujo miesto aplinka, pajutu- 
sios alkį, tiesiai nudrožėme Į 
artimiausią trumpų užsakymų 
valgyklą pasisotinti. Natalija ir 
Jūratė užėmė stalą ir prižiūrė-

Andrius ir Marytė Šmitai per 
šventes Vašingtone susitiko su 
IV PLJK stovyklos komisijos 
nare Elena Bradūnaite ir apta
rė stovyklos programą. Dėme
sys bus atkreiptas į papročių 
puoselėjimą.

IV PLJK pirm. Andrius Šmi
tas būdamas Amerikoje tarėsi 
su įvairiais asmenimis kongreso 
reikalais. Sausio 5-8 d. d. jis 
lankėsi Čikagoje. Sausio 6 d. 
kartu su PLB pirm. Vytautu 
Kamantų ir PLJS pirm. Gabija 
Juozapavičiūte nuvažiavo į 
“Draugo” redakciją kalbėtis su 
redaktorium kun. Pr. Garšva. 
Po to nuvyko į “Margutį”, kur 
Petrutis Įrekordavo pokalbį su 
A. Šmitų apie kongreso ruošos 
darbus. Po pietų su Gabija Juo
zapavičiūte ir stovyklos komisi
jos pirm. kun. A. Saulaičių Jau
nimo Centre aptarė techniki
nius stovyklos klausimus ir pro
gramą.

Vakare susirinko registraci-
jos komisija, keli lėšų telkimo 
komisijos nariai bei PLB valdy
bos nariai.

Buvo aptartos techniškos pro
blemos, liečiančios ypač regis
traciją kongresui, ir turistų da
lyvavimo galimybės.

Išsiaiškinta, kad kongreso at
stovais ir dalyviais (jaunuoliai 
16-35 metų amžiaus, kurie daly
vaus kongreso stovykloje ir už
daryme Frankfurte/Koenigstei- 
ne) pilnai rūpinsis ruošos komi
tetas. Koenigsteine jie bus ap- 
nakvydinti “Raus der Begeg- 
nung” namuose, kur ivyks jam 
nų kūrėjų vakaras, užbaigos ak
tas ir iškilmingos pamaldos.

Turistai Londone ir Frank
furte turės apsistoti viešbučiuo
se, už kuriuos patys turės apsi
mokėti vietoje. Bilietus Į kon
certą ir i atidarymo balių Lon
done bus galima gauti vietiniuo
se Lietuvių Namuose. Vokieti
joje bilietus i jaunų kūrėjų va
karą, koncertą ir užbaigos balių 
bus galima gauti prie įėjimo. 
Dalyvaujantiems organizuotose 
ekskursijose viešbučiai ir bilie
tai Į parengimus Vokietijoje 
bus rezervuoti.

Sausio 7 d. A. Šmitas dalyva
vo PLB posėdyje, kuriame taip 
pat dalyvavo dr Paulius, finan
sų komiteto pirm., A. Laurai
tis, kuris rūpinasi skridimais į 
Europą, ir kiti. Vėl trumpai ap
tarti techniški klausimai ir nu- 

lyvauti lietuvių studentų suva
žiavimuose, sportininkų šventė
se, aiškiai matė, kad degtinės 
stiklai lydėjo jaunimą kamba
riuose, koridoriuose, keltuvuo
se... Nevienoje vietoje dėlto 
nukentėjo viešbučių televizija, 
prausyklos, keltuvai ir pan.

Briskim dar žingsnį į statisti
ką. O ji sako, jog kanadietis per 
metus suvartoja 2,5 galiono al
koholio. Kasmet Kanadoje būna 
apie 2,5 milijono nusikaltimų, 
kurių priežastis — alkoholis. 
Kanadoje 1960-1970 m. iš 2,757 
žmogžudysčių 37% buvo susiju
sios su alkoholiu. O laikotarpyje 
nuo 1961 iki 1974 m. 40% 
žmogžudysčių įvyko alkoholio 
Įtakoje. Savižudybių atvejais 
25% asmenų, prieš nusižudyda
mi, gėrė alkoholį. Naujausi duo
menys rodo, kad alkoholikai yra 
linkę į savižudybę šešis kartus 
daugiau nei kiti. Net 40% fata
liškų automobilių nelaimių 
Įvyksta dėl alkoholinių gėralų.

Tai va kur veda alkoholis, kai 
žmonės pasirenka šūkį “Booze... 
you choose”. Neapsigaukit — 
alkoholis turi magišką jėgą: pa
lengva jis taip ima traukti žmo
gų, kad šis nebepajėgia atsispir
ti. Panašiai kaip musė: ją vilioja 
saldus juostos skystimėlis, ku- 
rin ji Įklimpsta ir nebeišsikaps- 
to. Taigi, žmogus yra musė! Lįs
te lenda į alkoholį, kol jame pa
skęsta morališkai. Sėdi jis tada 
smuklėse, svetainėse, dai' “gai
vinasi” namie ir tampa alkoho
liku. O tada sudiev jaunystei, 
sudiev mokyklai, sudiev univer
sitetui, sudiev profesijai... Vaikš
čiojantis karstas!

Tai ką, ar turime bėgti nuo 
alkoholio, užsidaryti vienuoly
nuose ir tik poteriauti? To ne
siūliau, nes ir aš pats mėgstu pa
sivaišinti. Niekur nepabėgsi nuo 
alkoholio! Jį reikia išmokti val
dyti. Jei ne — jis tave valdys. 
Gerk kaip žmogus, o ne kaip 
musė. Alkoholis gali būti geras 
vaistas tam tikrais atvejais, nau
dinga bendravimo, vaišinimosi 
priemonė, bet besaikis jo varto
jimas — didžiausia kvailystė, 
vedanti į savęs nužmoginimą.

Antanas Voras

tęsti iki vasario 16 d.
Aptarta ir kultūrinė progra

ma, i kurią bus įtraukti visu 
kontinentu jauni lietuviai meni
ninkai. Iš Kanados kviečiama 
“Volungė”, iš JAV-bių “Šilai
nė”, iš Pietų Amerikos bus 
stengiamasi iškviesti “Žibutes” 
(mergaičių oktetas iš Argenti
nos). Dar laukiami pasisakymai 
iš atskirų kraštų dėl jaunų kū
rėjų vakaro.

Po PLB posėdžio A. Šmitas 
atskirai kalbėjosi su finansų ko
miteto iždininkais Mečiu Šilkai- 
čiu ir Šarūnu Valiuliu dėl bend
ro atsiskaitymo. A. Šmitas taip 
pat aplankė Vasario 16 gimna
zijos rėmėjų komitetą, kuris tuo 
metu posėdžiavo Jaunimo Cent
re. Po pasikalbėjimo su “Pasau
lio Lietuvio” redaktorium 
mu Sakadolskiu A. Šmitas 
gė pasitarimus ir sekančią 
ną išvyko Į Vašingtoną.

Rūta-Ona Šiūlytė

Ro- 
bai- 
die-

Talentų pasirodymas
Malonu, kad Kanados lietu

vių talentų pasirodymas Hamil
tone kovo 24-25 d. d. susilaukė 
plataus dėmesio visose mūsų 
kolonijose — gauname daug 
paklausimų įvairiais reikalais.

Dar kartą primename, kad 
dailės parodoje gali dalyvauti 
nejaunesni kaip 16 m., atsiuntę 
nedaugiau kaip 3 paveikslus. 
Kitose meno šakose — žodžio, 
dainos, muzikos ir šokio — da
lyviai laukiami nuo pat pradžios 
mokyklos suolo. Jie prašomi re
gistruotis, pažymint vardą, pa
vardę, metus, meno šaka. Rašy
ti sekr. K. Baronui, 35 Weir Št. 
N., Hamilton, Ont. L8H 5E7. 
Tel. 454-3594. Parodos dalyviai 
paveikslus siunčia vicepirm. A. 
Juozapavičiui, 20 Kensington 
Av. N., Hamilton, Ont. L8L 7M9.

KLB kultūros komisija

• Lietuviškoji spauda yra tauti
nės gyvybės maitintoja.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

472 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Vasario 16 gimnazijoje: viršuje matematikos mokytojas V. Svilas, apačioje 
mokinės iš JAV vienos šventės metu atlieka meninę programą

Nuotykiai važiuojant į kursus
Anksti Kalėdų rytą trys to

rontiškės ateitininkės — Nata
lija, Jūratė ir aš, iššokusios iš 
šiltų lovyčių, išskubėjome į ke
lionę, kuri daug įspūdžių mums 
paliko.

Pusiau miegančios atsirado
me autobusų stotyje, apsikrovu
sios lagaminais ir ypatingais 
turtais — mamos iškeptais ska
numynais, kortomis ir dviračio 
grandine (apsiginti). Įlipome į 
autobusą, kuris važiavo, Į Miami 
per Detroitą. Autobuso vairuo
tojas paklausė: “Na, kur jūs ke
liaujate?” Mes atsakėme: “Va
žiuojame į Dainavos žiemos 
kursus prie Jacksonb, Mičiga
ne”. Jis nusišypsojęs atsakė: 
“O, aš suprantu. . . Jūs važiuo- 

je lagaminus, o aš priėjau prie 
padavėjos užsakyti maisto. Nu
stebau, kai padavėja šiurkščiai
manęs paklausė: “Ko tu nori?” 
Gal pamiršo mandagumą, o gal 
jai buvo varginga diena. Ji be 
šypsenos, nė akių nepakėlusi, 
manęs paklausė keistą klausi
mą. Aš pagalvojau, kad gal čia 
maisto neparduoda, bet kodėl 
visi kiti žmonės aptarnauti? Ne
spėjusi apsigalvoti, padaviau sa
vo užsakymą ir užmokėjau. Bu
vo naudinga, kad aš kadaise žai
džiau krepšinį, nes kai ji man 
metė maistą, aš vos spėjau viską 
pagauti laiku. Nusišypsojus grį
žau pas drauges, kurios visa tai 
sekė. Jos nesuprato, kodėl taip 
Įvyko, bet aš pagalvojau, kad 
padavėja tik bandė įnešti įvairu
mo į jos monotonišką darbą. 
Nuo to laiko aš esu visus pana
šius įvykius Detroite priėmusi 
už juoką. Pagalvojau realistiš
kai, kad balti žmonės, ypač ne
vietiniai, juodųjų tarpe nėra 
priimtini. Pasisotinusios užsu
kom į krautuvę pirkti filmo fo
to aparatui. Pardavėja atsakė, 
kad čia jų neparduoda, nors ma
tėm jų lentynose. Paprašėm pa
keisti dolerį smulkiais. Atsakė: 
“Mes čia pinigų nekeičiam — 
eikite kitur”. Mums einant pro 
duris, pardavėja linksmai ir iš
sišiepusi pasakė: “Turėkite 
linksmas atostogas!” Tikrai įdo
mu buvo matyti nuoširdumą au
tobuso stoties krautuvių parda

vėjų. Jeigu švenčių džiaugsmas 
juos taip nuteikė, nenorėčiau 
pamatyti jų nuoširdumo šiokią 
dieną.

Mums dar buvo likus maždaug 
valanda laiko iki autobusas pa
judės į Jacksoną. Taigi, mes 
pradėjome dairytis kur atsisės
ti. Mūsų dėmesį atkreipė dalis 
suolų laukiamajame, skirtų mo
terims ir vaikams. Jie buvo pri
žiūrimi apsaugos tvarkdarių. 
Pasijutome keistai ir nesmagiai. 
Pagalvojom, kad iš tikrųjų čia 
nesaugi vieta, nes Toronte to
kios tvarkos nėra. Mes pastebė
jome didelėm raidėm užrašą: 
“JAUNUOLIAI, BŪKITE AT
SARGŪS, NEKALBĖKITE SU 
NEPAŽĮSTA M A IS AŠMENI- 
MIS”. Tada man .prisiminė. tie 
žodžiai mamos daug sykių kar
toti, išleidžiant mane į vaikų 
darželį. Pastabos ant sienos 
mums buvo nereikalingos, nes 
mes pasijutom nepageidauja
mos tarp juodžių. Detroitas bu
vo jų karalystė, ir mūsų apsi
lankymas teršė jų aplinką. Po 
dviejų valandų laukimo pasiju
tome lyg būtume savaitę kelio
nėje.

Pagaliau sulaukėm autobuso 
į Jacksoną, į kurį skubiai įlipo
me. Manėme čia pasijusime 
smagiau ir saugiau, artėdamos 
arčiau Dainavos. Staiga, neaiš
kaus tipo vyrai pradėjo rinktis 
į mūsų autobusą. Dauguma jų 
buvo juodi, keli balti seniai, bet 
visi apsirengę maždaug tokiais 
pačiais apdriskusiais drabužiais. 
Akyse matėsi, kad juos kažkas 
jungia, o jų šypsenos ir juokai 
atrodė kažkaip -dirbtini, šie vy
rai pasirodė esą pažįstami ir su
sitikę išdidžiai pasisveikino sa- 
kydami: “Grįžtame namo, brole
li!” Tada mes supratome, kad 
jie buvo išleisti iš Jacksono vals-
tybinio kalėjimo švenčių atosto
gom į namus ir grįžta atgal, 
šiurpuliai perbėgo mūsų kūnus 
ir veidai nubalo. Srovė minčių 
perbėgo, bet visos tylėjome, kad 
jie nesuprastų vidinio mūsų iš
gąsčio.

Artėjant prie Dainavos, nuo
taika pasitaisė. Bet pasiekusios 
Jacksoną, susidūrėm su naujom 
problemom. Jacksone užtruko
me porą valandų, kol prisiskam
binom iki Dainavos. Naudotis 
telefonu mums sekėsi taip pat, 
kaip lošti “rulete”. Praradom 
penkis dolerius, o išlošėm 60 
centų. Visos telefonistės manė, 
kad Dainava ant mėnulio, o mes 
esame iš kitos planetos. Dar to 
neužteko. Įmetus pinigus, kiek 
buvo prašyta, jos atsisakė su
jungti ir liepė dar įmesti. Pa
galiau, lyg angelas iš dangaus 
siųstas Šv. Petro, atvažiavo savo 
automobiliu Saulius Gyvas ir 
'mus išgelbėjo.

Klyksmas, linksmumas ir 
džiaugsmas aidėjo per girias. Į 
Dainavą pagaliau atvykome!

Pabaigoje jaučiu, kad visa 
mūsų kelionė gali būti apdai
nuota šios dainos žodžiais:

žinau kodėl juokiuos, 
Žinau kodėl ir verkiu, 
Bet apie šias dienas 
Galvosiu amžinai.

Danutė Skukauskaitė



Labai reikalingas darbas
Venecuelos lietuviai apie Vasario 16 šventę ir jos reikšmę

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Vasario 16 yra mums dvasi
nis sustiprinimas, susikaupimo 
pergyvenimas, tautinio bei pa
triotinio ir valstybinio jausmo 
išreiškimas išeivijoje. Vasario 
16 diena buvo ilgų metų darbo, 
pasiaukojimo ir mūsų brolių pa
stangų bei aukų rezultatas. Ne
priklausomybės šventė yra mi
nima mūsų visų-išeivių grupėse. 
Visokių mūsų minėjimo švenčių 
data ilgainiui gali keistis pagal 
gyvenimo reikalavimus, bet Va
sario 16 nesikeis, kol pasaulyje 
plaks bent vieno lietuvio širdis.

Spaudos bendradarbiai sten
giasi aprašyti Vasario 16 minė
jimus. bet tuose aprašymuose ' 
pasisako tik vienas asmuo. Daž
nai tenka išgirsti visokių pasisa
kymų ir pageidavimų Vasario 
16 minėjimo proga, bet nevisi 
pasiekia skaitytojus. Aš noriu 
čia duoti progą Vasario 16 mi
nėjimo proga pasakyti, savo 
nuomonę ir tiems mūsų tautie
čiams, kurie mažai ar visai ne
rašo spaudai, štai jų pasisaky
mai.

Kaip turėtume švęsti Vasario 
16?

Mano nuomone, ta proga tu
rėti; būti iškeltas iki smulkme
nų, mūsų priešų ciniškumas, pa
sityčiojimas iš žmogaus, valsty
bės ir sutarčių. Reikėtų parody
ti brutalią pavergėjų jėgą, nai
kinančią mažesnes tautas, ypač 
mūsų tautos krauju ir kančio
mis iškovotą laisvę. Pasigenda
ma kalbėtojų eilėse mūsų jau
nimo, kuris gimė išeivijoje ar
ba jon pateko vaikystės metais.

Elena Gutauskienė
Nuo ko priklausys Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymas?
Nuo gyvenančių lietuvių at

sparumo, lietuvybės išlaikymo 
išeivijoje, lietuvės motinos su
gebėjimų pasišvęsti lietuvybei, 
nuo tam tikrų sąlygų Europos 
politikoje, nuo palankios padė
ties ne tik lietuvių tautai, bet ir 
kitoms baltiečių tautoms.

Gydytojas Povilas Dambrava
Ar reikšminga mūsų tautiečių 

kova už Lietuvos laisvės atstaty
mą? gnųrū -. . -..„.M

Lietuvos laisvės atstatymas 
yra svarbus visiems lietuviams, 
ne tiktai gyvenantiems laisvame 
pasaulyje. Jisai svarbus ypač 
tiems lietuviams, kurie gyvena 
pavergtoje tėvynėje ir kovoja, 
nepaisydami pavojaus prarasti 
savo gyvybę, su didele ištver
me.

Vladas Mažeika,
VLB Karako apylinkės pirm.
Kam įpareigoja mus Vasario 

16 aktas?
Vasario 16 aktu buvo atstaty

ta nepriklausomos Lietuvos 
valstybė, šis aktas jungia ir Įpa
reigoja mus visus vienam tiks
lui, būtent, perduoti jaunajai 
kartai kunigaikščių, savanorių 
ir miško brolių — partizanų 
dvasią bei ryžtą, atstatyti nepri
klausomos Lietuvos valstybę, 
vadovaujantis kovotojų šūkiu 
“Nevertas laisvės, kas negina 
jos”.

Juozas Menkeliūnas,
VLB Kultūros Fondo pirm.

Ar turime minėti kas metai 
šią iškilmingą šventę?

Nepriklausomybė ir laisvė 
yra augščiausia mūsų tautos 
vertybė. Tai laisvės ugnelei ne
galima leist užgesti, reikia pa

ONA PRANSKŪNAITĖ, Lietuvos 
laisvės kovotoja, sovietų kalinama 
Sibire. Suimta 1977 m. pradžioje Pa
nevėžio mieste ir nubausta liepos 25 
d. už religinės literatūros gaminimą 
bei skleidimą. Ji iš sibirinio lagerio 
rašo saviesiems ryžtingus laiškus

laikyti amžinai degančią. Kitaip 
mes nepastebimai išnyksime, ne 
tik iš savo tautos kamieno, bet 
ir iš pasaulio žemėlapio.

Henrikas Gavorskas, 
VLB Maracay apylinkės pirm.

Kaip žiūrite Į mūsų tautos ko
votojus, kurie nenuilsdami dir
ba Lietuvos laisvės atstatymo 
darbą?

Sveikiname mūsų visus vado
vus tremtyje ir pavergtoje Lie
tuvoje, kurie slaptai ir viešai 
dirba mūsų politiniame, kultū
riniame ir tautiniame gyveni
me. Pasitikėkime mūsų vadovų 
darbais, visados ir visur juos 
remkime, o jie savo ruožtu te
gul neužmiršta: būti vienybėje, 
nors idėjinių skirtumų visados 
bus, yra stiprybė.

Petras Kriščiūnas, 
mokytojas

Vasario 16 Kaune
Prisiminimai iš netolimos praeities

1943 metai. Ši šventė jau tre
čia iš eilės nenormaliose sąly
gose — taip rašo Jonas Matulio
nis savo knygoje “Neramios 
dienos”.

Iš pat rytmečio nuskubėjau Į 
Įgulos šventovę. Dar nebuvo nė 
šeštos valandos, o šventovė jau 
apypilnė. Netrukus prisipildė. 
Matyti ir tokių, kuriems švento
vė yra nesvarbus motyvas gyve
nime. Nuotaika pakilusi. Pamal
dos baigiamos Tautos himnu. 
“Libera” atgiedoti išėjo kuni
gas, juodai apsivilkęs. Paskui 
tarė: “šiandien pamokslus saky
ti draudžiama” ir pasakė 10 mi
nučių prakalbą. Nei persižeg
nojo, nei “amen” nepasakė. Va
dinasi, čia buvo ne pamoks
las. . .

Šiandieną nė viena vadyba 
nedirbo. 16 v. beveik visas Kau
nas susirinko prie Karo muzė- 
jaus dalyvauti vėliavos nuleidi
me. Generalkomisariatas teikė
si leisti po vokiško himno giedo
ti ir lietuviškąjį. O po to numa
tytos eitynės Į kapines.

Minios žmonių, plaukiančios 
iš Karo muzėjaus, atrodė didin

Nužudytas lietuvis studentas
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kasdieną išgirstame “varpų 
gaudimą”, “liūdną ir skaudų ne
šantį gandą”. Tačiau kai žiauri 
žmogžudžio ranka pakerta ta
lentingo 25 metų jaunuolio gy
vybę, tai sukrečia kiekvieną, š. 
m. sausio 15 d. Baltimorėje bu
vo jaunų plėšikų mirtinai pa
šautas būsimas gydytojas, Johns 
Hopkins universiteto medicinos 
mokyklos paskutiniųjų metų 
medicinos studentas Algis Tri
makas, klevelandiečių inž. Dio
nyzo ir Vaidilutės (Jankauskai
tės) Trimakų sūnus. Talentin
gas, darbštus ir visokeriopai pa
sižymėjęs moksle, baigęs ant
ruoju Kolumbijos universitetą, 
tapęs “Phi Beta Kappa” nariu. 
Nelaimė Įvyko jaunam gydyto
jui praktikantui statant savo 
automobili ligoninės rajone. 
Trys juodosios rasės jaunuoliai 
plėšikai jį mirtinai sužeidė. A. 
Trimakas, liudininkų parody
mais, šliaužė kraujuodamas šali
gatviu, iki jį pastebėjo jo kurso 
kolega, tuo momentu atlikda
mas sportinį bėgimą. Sužeista
sis buvo skubiai nugabentas į li
goninės greitosios pagalbos sky
rių, kur jam buvo skubiai pada
ryta operacija. Deja, dėl perdi- 
delio nukraujavimo jaunuolis 
operacijos metu mirė.

Į jaunojo Trimako šermenis 
susirinko gausus būrys Kieve- 
lando lietuvių ir giminės, šei
mos bičiuliai bei artimieji iš 
Įvairių vietovių. Svečių tarpe 
buvo mirusiojo dėdės — kun. 
Kęstutis Trimakas ir H. Trima
kas su ponia, močiutė Rita Ma
rija Trimakienė. Šalia tėvų, se
sučių ir brolio, Klevelande gy
vena mirusiojo senelis dr. Sta
sys Jankauskas ir jo svainis dr. 
Pranas Jucaitis. Trumpo atsi
sveikinimo metu kun. Trimakas 
tarė jautrų žodį, talkinamas mi
rusiojo sesutės ir studijų kole
gės.

Sausio 19 d. rytą Šv. Berna
detos parapijos šventovėje jau
nojo Algio išlydėti į amžino po
ilsio vietą susirinko gausus bū
rys artimųjų ir draugų, kurių 
tarpe matėsi daug liūdinčio ir 
giliai sukrėsto jaunimo. Šv. Mi
šias koncelebravo keturi kuni
gai, kurių tarpe buvo kun. G. 
Kijauskas ir kun. K. Trimakas. 
Kapinėse su mirusiuoju atsi
sveikino trumpu žodžiu ir mal

Ar tikite, kad Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę?

Taip, bet netikiu kad man 
teks išgyventi šią džiaugsmingą 
dieną. Tai nebus greitai. Todėl 
man atrodo, kad mūsų darbas 
išeivijoje yra labai reikalingas. 
Praeis daug metų, kol Lietuva 
bus laisva. Mūsų jaunimas, gi
męs svetimuose kraštuose, turi 
būti gerai paruoštas tai misijai. 
Nepažindami mūsų tautos pa
pročių, neturės noro ir patrau
kimo grįžti. Kartais svetimtau
čių požiūriu toks mūsų atsidė
jimas lietuviškam, patriotiškam 
darbui gali atrodyti labai “ro
mantiškas”, be jokio materiali
nio pasitenkinimo, bet aš esu 
tikra, kad ilgainiui visi supras 
kokią didelę reikšmę turėjo toks 
mūsų pasiryžimas.

Eugenija Rudytė

gai. Vainikų begalės. Kiekvie
na įstaiga, kiekviena Įmonė, 
kiekviena organizacija nešė po 
vainiką, kuriuos lydėjo nemaži 
žmonių būriai. Lietuvaičių, pa
sipuošusių tautiniais drabužiais, 
pilnos gatvės. Nepriklausomy
bės laikais tokio parado niekad 
nebuvo. Vokiečiai nesirodė nie
kur. Matyt, vengė incidentų. 
Vienur kitur ant stogų matėsi 
išstatytų kulkosvaidžių.

Uždėjome vainikus, sugiedo
jome himnus. Jokio triukšmo, 
jokio incidento, tik kur nekur 
mūsų vyrai protesto vardan per 
vokiečių himną nenusiėmė ke
purių. Lietuvos himną minia 
giedojo labai drausmingai, ga
lingai, lyg diriguojama gero, 
nematomo dirigento. Po to se
kė “Marija, Marija. . . išgelbėk 
nuo priešo baisaus”. Giedojo 
pamaldžiai ir jautriai, tarytum 
supratę, jog malda šiuo metu 
yra vienintelis ginklas.

Iškilmės baigtos. Ir okupan
tams galutinai paaiškėjo, kad 
lietuviai gera valia nei laisvės, 
nei nepriklausomybės niekada 
neišsižadės, vns 

da kun. Trimakas ir Johns 
Hopkins universiteto studentų 
bei profesūros vardu dr. Henry 
M. Seidel, studentų dekanas. 
Pastarasis savo jautriame žody
je pabrėžė atsisveikinąs su jau
nuoju Trimaku kaip jau su pil
nateisiu kolega, kuriam pilnas 
baigimo diplomas būsiąs išduo
tas birželio mėnesį.

Po laidotuvių apeigų daly
viai buvo pakviesti į vaišingus 
Trimakų kaimynų namus. Ta 
proga buvo malonu susipažinti 
su a. a. A. Trimako studijų ir 
bendrabučio kolega Gregory 
Stella, kuris i laidotuves atvyko 
drauge su dekanu, kad pareikš
tų šeimai užuojautą studentų 
vardu ir supažindintų su pro
jektais savo žuvusio kolegos 
vardui įamžinti universitete. G. 
Stella pasakojo apie mirusio ko
legos darbštumą, jo gilų pamė
gimą medicinos studijų, pozity
vią įtaką kolegoms. A. Trimako 
idealistinį nusiteikimą ir rimtu
mą pasirinktos profesijos at
žvilgiu gyvai iliustruoja dar tas 
faktas, kad jis niekada nesisky
rė su prof. Harrisono vadovėliu 
“Vidaus medicina”. Jis jį visur 
su savimi vežiojęs, net ir išvy
kų metu su juo nesiskyręs. Gal 
todėl šeimos nariai nutarė tą 
knygą įdėti į karstą. ■

Studentų dekanas dr. Seidel 
kalbėjo apie mirusį su dideliu 
pasididžiavimu ir nuostaba. 
“Tai buvo nuostabių gabumų, 
didelės disciplinos, augšto mo
ralinio lygio jaunuolis, kurį ger
bė ne tik jo kolegos studentai, 
bet ir profesūra”.

Iš pasikalbėjimo su abiem 
Johns Hopkins universiteto at
stovais teko patirti, kad bus 
pasodintas medis universiteto 
ligoninės rajone su A. Trimako 
paminkline lenta. Be to, apie 30 
medicinos studentų sudarė ko
mitetą, kurio tikslas — įsteigti 
A. Trimako atminimui fondą. 
Taip pat abu pastebėjo, kad tas 
įvykis Baltimorės miesto visuo
menės sluogsniuose sukėlė pasi
piktinimą ir išjudino susirūpi
nimą dėl nusikaltimų gatvėse.

Iš trijų nepilnamečių nusi
kaltėlių jau du yra teisingumo 
rankose. Deja, joks šios žemės 
teismas nebegrąžins a. a. dr. 
Algio Trimako į jo mylimos šei
mos nei į jo garbingos profesi
jos kolegų tarpą. Tebūnie jam 
lengva Amerikos žemelė!

Otavos lietuvių dainos grupė “Ramunėlės”, kuri atliks meninę programą 
“Nidos” klubo rengiamame vakare Montrealyje vasario 24 d. “Ramunėlėms” 
vadovauja Rūta-Ona Siūlytė (stovi kairėje)

KAI DIDIEJI KALBASI ROMOJE
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nė “galėtų sukelti tikrą psicho
loginį žemės drebėjimą su ne
pramatomomis pasekmėmis”. 
Todėl Lenkija “negali viena to 
nutarti, nes ir kiti kraštai gali 
panorėti pasisakyti šiuo klausi
mu”. Tai patvirtina gal ir atsi
tiktinė žinia iš Varšuvos. Kaip 
praneša lenkų žinių agentūra 
PAP, Lenkijos vadovas Edvar
das Gierek sausio 24 d. susitiko 
su Lenkijos kardinolu Steponu 
Wyszynskiu “aptarti svarbių 
klausimų, liečiančių Katalikų 
Bendrijos ir lenkų valstybės 
santykius”.

Pagaliau nemažos reikšmės 
turi čia ir Kremliaus pasisaky
mai, liečiantys ministerio Gro
mykos vizitą Italijoje. Maskvos 
dienraštis “Izvestija” savo ko
mentare pirmą kartą aptarė po
piežiaus Jono-Pauliaus II pon
tifikato siekius. Kalbėdamas

JUS TAIP PAT GALITE LAIMĖTI!
Juk smagu pasirinkti LOTTARIO numerius; taip 

pat — gimtadienius, gatvių numerius, leidimų 
numerius, socialinės draudęs numerius, banko sąskaitų 
numerius, šunų leidimo numerius ... Ir taip toliau, 
ir taip toliau.

Pasirinkite patinkamus numerius ir kiekvieną 
šeštadienį sekite LOTTARIO traukimus televizijoje . . . 
Kiekvieną savaitę traukiami šeši reguliarūs numeriai 
ir vienas priedinis.

Surikiuokite tuos reguliarius numerius betkuria 
tvarka ir tapsite sankaupos (jackpot) laimėtoju. O 
jeigu ir kas kitas bus pasirinkęs tuos pačius numerius, 
pasidalinsite laimikiu.

Jeigu neatitinka visos šešios skaitlinės, yra tūkstan
čiai kitų galimybių laimėti.

Eddie Campbell iš Otavos

Koks puikus bū- 
das švęsti gimtadienį! 

Wr Eddie Campbell iš Otavos 
sulaukė 64-rių metų tik 3 

dienas prieš traukimą, šis 
pensijon išėjęs CN darbinin
kas visuomet mėgo lošimus, 

susijusius su skaičiais . .. 
Na, ir sausio 27 d. atėjo laimin

gasis šešių skaitlinių numeris. 
Ar jis ir toliau dalyvaus 

LOTTARIO lošimuose? “Be jo
kios abejonės dalyvausiu”, — 
sako Eddie, — tai nepaprasta 

pramoga.

ŠTAI 
LAIMĖTOJAS!

1U
Du klausimai laikraščio 

skaitytojui:
1. AR SURAŠĖTE SAVO TESTAMENTĄ?

2. AR PRISIMINĖTE TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ?

apie taiką, dienraštis pažymėjo, 
kad “popiežiaus Jono-Pauliaus 
II žodžiuose jaučiamas susirūpi
nimas žmonijos likimu. . .” Dar 
daugiau: žinių agentūra “No- 
vosti” neseniai Maskvoje pa
skelbė Igorio Sedykh komentarą 
“Dialogas yra galimas”, kuria
me autorius palankiai vertina 
naujojo popiežiaus reikšmę 
tarptautinėje politikoje.

★ MONS. FRANCISZEK MA- 
CHARSKI, 51 m. amžaus, buvo pa
skirtas naujuoju Krokuvos arkivys
kupu. Jį konsekravo pats popiežius 
Jonas Paulius II Šv. Petro baziliko
je sausio 6 d. Tai pirmas naujojo 
popiežiaus konsekruotasis vyskupas. 
Arkiv. Macharski nuo 1970 m. buvo 
Krokuvos arikvyskupijos kunigų se
minarijos rektoriumi. Kunigu jis bu
vo įšventintas 1950 m. ir, pasidarba
vęs trumpą laiką parapijoje, buvo 
išsiųstas tolimesnėms studijoms į 
Friburgo universitetą Šveicarijoje. 
Jis moka prancūzų, vokiečių, anglų 
ir italų kalbas.

Jūs jau gavote paštu blankus garantuotų 
pajamų papildo, jeigu iki šiol gavote minėtą 
papildą. Jei norite ir toliau gauti šį papildą, 
turite užpildyti prašymo blanką ir grąžinti 
pridėtame bei adresuotame voke. Jeigu to 
dar nepadarėte, atlikite dabar, grąžinkite 
tuoj pat, ir gausite toliau pensijos papildą 
po kovo 31 dienos.

I* Health 
and Welfare 
Canada 
Monique Begin 
Minister

Santė et 
Bien-ėtre social
Canada

šeštadieni, sausio 27, 
Eddie Campbell 
iš Otavos laimėjo 

LOTTARIO 
sankaupą (jackpot), 

pasirinkęs šiuos 
numerius:

4, 9, 12, 19, 31 ir 35

Jeigu atitinka penkios reguliarios skaitlinės, o 
šeštoji skaitlinė atitinka priedinio traukimo numerį, 
gaunate dalį antro didžiojo laimikio.

Jeigu atitinka penkios reguliarios skaitlinės, 
gaunate dalį trečiojo laimikio.

Jeigu atitinka trys reguliarios skaitlinės, laimite 
$5. Tai nebloga pramoga už dolerį!

Kiekvieną savaitę gali būti tūks
tančiai laimėtojų, nes numeriai, 
kuriuos pasirenkate, nebūti
nai turi būti surikiuoti 
ta pačia eile, .kaip 
ir ištrauktieji

JUS PERKATE INE TIKTAI BILIETĄ, 
BE KARTU IR ŽAIDŽIATE



Suniekintas Mažvydas dramos
veikale Anatolijus Kairys
(Tęsinys iš praėjusia nr.)

Pakilęs “Dvasininkas” apda
lija žiūrovus taurelėmis ir pri
pildo jas gėrimo, aišku, paim
damas pinigus.
BALSAI MINIOJE
... Turbūt čia mums pašventintą 

pili?
... Ganytojau, į sveikatėlę!... 

Ačiū!
... Skystoką varvini — neužsilaiko. 
... Ar negalėčiau pakartot? . ..

Valio
Ganytojui — pagirdytojui mūsų!

(Trilogija, 166 p.)

Jis prekiauja degtine, jo pi
nigų maišas didėja. Toliau dar 
gražiau:
MAŽVYDAS
O jei prispaudė nuodėmė tave — 
Nenusimink, nes auksas viską gali: 
Jisai nupirks ir burmistro malonę, 
Jis ir dangaus vartus atidarys.
Štai pažiūrėkit, žmonės, pažiūrėkit.

(Trilogija, 166 p.)

Ateina pirmas “nusidėjėlis” ir 
pasisako, kad pavogė paršiuką. 
Dvasininkas paima tik tris gra
šius, nes tai “menka vagystė”; 
kai pinigą įmeta į krepšį, tada 
atleidžia nuodėmes. Antras “nu
sidėjėlis” ištvirkavo, nuodėmė 
didesnė, todėl iš jo paima dvi 
kapas grašių ir nuodėmes atlei
džia šiam išpylus pinigus į krep
šį. Trečias “nusidėjėlis” užmušė 
žmogų, nusikaltimas dar dides
nis; dvasininkas skiria už baus
mę tris auksinus, bet “nusidėjė
lis” tiek neturi. Prasideda dery
bos. Dvasininkas nusileidžia iki 
pusantro auksinio ir pamoko:
Ką su tavim darysi? Duok pusantro. 
Kai kitąsyk užmuši — neužmiršk 
Iškraustyt kišenes.

(Trilogija, 168 p.)
Geresnės antireliginės propa

gandos nereikia. Dabar žinome, 
kodėl šios trilogijos išspausdin
ta 30,000 egz., aprūpinti knygy
nai ir mokyklos — tik skaityk ir 
duok kitam! Kas įdomiausia, 
kad autorius ir Mažvydą padarė 
negeresnių dvasininku, pasity
čiojo pats iš savo herojaus: Maž
vydas po 20 metų vienam savo 
parapijiečiui atleidžia nuodėmes 
už vašką (211 p.), kitam už pen
kis grašius (213 p.); priedo — 
pajuoka: “Ne ai§*baūc(žfifr^di&T^’. 
vas baudžia” (213 p.).

Mažvydas, kaip ir reikėjo 
laukti, suimamas ir uždaromas į 
vienos šventovės rūsį. Jį išve
dus, vienas miestietis klausia 
kitą:
KETVIRTAS MIESTIETIS 
Jei čia vaidinimas — tai pasakysiu. 
Kad suvaidinta meistriškai. 
Paplokim.

(Trilogija, 170 p.)
Nuo savęs galiu pridurti, kad 

suvaidinta begėdiškai blogai. 
Gal iš mandagumo auditorija ir 
paplojo, ypač kai pats autorius 
prašo, bet už ką gi ploti? Nė 
vieno žodžio tiesos — eilinė 
ateistinė propaganda, nukreip
ta prieš dvasiškius, o tuo pačiu 
ir prieš tikinčiuosius. Neskanus, 
neetiškas ir neestetiškas plepa
las, pigus partijos užsakymas 
praplėsti ateizmo vadovėlį!

Kunigaikščio Radvilo užtari
mu Mažvydas paleidžiamas. Prie 
kalėjimo durų jo laukia Marija, 
mergaitė iš Butkiškių, nuošir
dus moters ir mylimosios pa
veikslas. Ji parūpina jam vietą 
ir darbą Butkiškėse. Jie pažada 
meilę vienas kitam — Mažvydas 
nuperka jai žiedą ir įgraviruoja 
žodžius “Dabar ir visados” (179 
p.).

Skulptoriaus DAGIO kūrinys 
“Visada taip pat”, medis (1974)

Antros giesmės pabaigoj grįž
tama į pirmos giesmės laiką, t.y. 
20 metų vėliau, kai Mažvydas 
pasimato su jau užaugusiu savo 
sūnumi Kasparu, išgelbėtu Ne
mune, kuris jam dabar ir atne
ša šį žiedą. Sūnus praneša, kad 
motina mirė ir įdavė žiedą at
nešti tėvui. Pasirodo, Mažvydas 
išgyveno Butkiškėse pusantrų 
metų su Marija be vedybų, su
gyveno sūnų, tada ją metė ir iš
bėgo į Prūsus. Ir daugiau pas 
Mariją ir sūnų nebegrįžo, jos ne
gelbėjo ir pas save nekvietė, 
kaip, atrodo, buvo žadėjęs. Sū
nus dėlto smarkiai priekaištau
ja tėvui (184 p.).

Trečioje giesmėje — nenorė
damas viešai prisipažinti, kad 
Kasparas yra nelegalus jo sū
nus, ryžtasi jį įsūnyti. Pasiprie
šina žmona. Ji praneša dvarui, 
ir atėję kareiviai Kasparą su
ima. Mat, Kasparas nužudė 
Ariogalos tijūną, todėl yra pa- 
jieškomas. O jis nužudė tijūną 
todėl, kad šis įsakė suimti ir 
prigirdyti jo motiną už ragana
vimą — pagimdė sūnų be vyro, 
t.y. gimusį iš velnio.
KASPARAS (verkdamas)
Ji buvo ragana — nes jos sūnus 
Be tėvo buvo gimęs. Taip, iš velnio! 
Ji buvo ragana — nes kitados 
Tave, eretiką, globojo, slaugė, 
Galbūt mylėjo.

(Trilogija, 228 p.)
Nors gale Mažvydas išdrįsta 

Burgrovui sušukti “Tai mano 
vaikas, mano!”, bet pervėlai. Sū
nų išveda grąžinimui atgal, kur 
jis bus pasmerktas mirti už ti
jūno nužudymą. Kasparas, nors 
prašomas, neištaria gero žodžio, 
nepavadina jo ‘tėvu’ ir jam ne
atleidžia. Taip atsitiko todėl, 
kad Mažvydas savo gyvenimą 
pašventė pareigai, ne meilei. 
Sūnus jo nemyli. Jis atnešė žie
dą, motinos įprašytas: “Įvyk
džiau savo pareigą . . .” (186 p.). 
Burgovas išveda jį irgi iš parei
gos, nes jam įsakyta nusikaltėlį 
suimti ir grąžinti. Net ir Mažvy
das iš pareigos negrįžo pas Ma-

Visiškai slaptai”
GIMANTAS ”’*mingiaūšias ramejirhas” tegalės

būti pačiame Vilniaus universi
tete. Be abejonės, dienos reika
lavimai 
tuos ir 
būtinai 
mentą. 
žino ir 
Markso, Engelso, Lenino ir Sta
lino gadynę Vilniaus universi
teto žiburys ryškiai švietė toje 
Europos dalyje, buvo šviesos, 
kultūros, mokslo ir meno sklei
dėju Lietuvai, Lenkijai ir kai
myniniams kraštams. Vargu ar 
tą faktą galės nuslėpti bei nuty
lėti sukakties organizatoriai, 
nors ir stengdamiesi išlikti prin
cipingais, drausmingais parti
niais darbuotojais. Juk ir šian
dieną ten toleruojamas ar net 
proteguojamas posakis, kad 
“Vilniaus universitetas yra se
niausia akademinė institucija 
visoje Tarybų Sąjungoje”, liu
dija visu aiškumu faktą, kad lie
tuviškos akademinės tradicijos, 
mokslinis bei kultūrinis darbas 
prasidėjo žymiai anksčiau už 
betkurios sovietinės tautos pa
našias pastangas. Tas teigimas 
iškelia lietuvių tautos vardą vi
sų kitų tos srities valstybių tar
pe. Tai, be abejonės, jaučiama 
ir šiandieniniame Vilniuje.

Tai šalti, biurokratiniu žargo
nu dvelkią žodžiai, susiję su čia 
keliamo klausimo svarstybomis, 
kurios liečia neeilinę, visai lie
tuvių tautai ypatingos reikšmės 
turinčią Vilniaus universiteto 
400 metų sukakti.

Į Vilniuje organizuojamas iš
kilmes. aišku, iš čia nevyks jo
kios oficialios lietuvių (net ir 
mokslininkų) delegacijos. Ta
čiau, kaip nevisai patikrintos 
žinios tvirtina, iš eilės Vakarų 
akademinių institucijų Vilniu
je laukiamos (jau ir pakviestos) 
Įvairios atstovų grupės. Tokių 
tarpe rasis ir vienas kitas kana
diečių bei amerikiečių lietuvių 
mokslininkas, kolegijos ar uni
versiteto mokomojo personalo 
narys.

Be to, “visiškai slaptai” žino
ma, kad Vilniaus iškilmėse da
lyvaus ir keletas privačiai ten 
nuvykusių išeivijos lietuvių 
mokslo, meno, kultūros atstovų. 
Vieni jų buvo jau kiek anksčiau 
pakviesti, kiti vyks grynai sava 
iniciatyva. Galimas dalykas, vie
nas kitas tokių gali turėti ir sa
vo darbovietės — mokslinės 
įstaigos sveikinimo Įgaliojimus. 
Anapus tokie mostai, savaime 
suprantama, laukiami ir pagei
daujami.

Kiekvienu atveju uolesnieji 
mūsų tautinės drausmės saugo
tojai turės itin darbingus ir 
daug budrumo reikalaujančius 
1979 metus. Galima laukti, kad 
ta tema turėsime eilę dvikovų 
ar net ir spalvingesnių spektak
lių mūsų spaudoje. Tai ir su
prantama, nes pats įvykis, toji 
sukaktis, jau pati savyje slepia 
visą eilę niuansų ar net ir tam 
tikrų nežinomybių, jei jau ne
minėti galimų staigmenų.

Būdami realistais, tikėkime, 
jokia jėga nepajėgs sulaikyti tų, 
kurie yra numatę vykti minėji
mo iškilmėn Vilniuje. O gal tai 
bus viena retųjų progų atskirti 
tautą nuo režimo? Juk tauta pa
stoviai gyvuoja, o režimai — 
savi, svetimi, primestiniai ar 
dar kitokie tėra laikinis reiški
nys.

Tiesa, išeivijoje bandysime 
ribotų galimybių rėmuose mi
nėti Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį. Visdėlto, neban
dydami menkinti visų pastangų 
ir tikrai remtino užsimojimo, 
turėtume sutikti, kad pats pa
grindinis, svarbiausias ir reikš- 

riją. Tik viena Marija, Kasparo 
motina, nežiūrint ją ištikusios 
tragedijos, kurios didžiausias 
kaltininkas yra Mažvydas, jam 
atleidžia. Perduodamas žiedą 
sūnus, perduoda ir jos paskuti
nius žodžius Mažvydui: “Mylė
jau dabar ir visados” (186 p.).

šiai techniškai gerai išvysty
tai žmogaus dramai sunku pa
tikėti net ir ano laiko sąlygomis. 
Kodėl pvz. Marija buvo suimta 
ir prigirdyta už pagimdymą vai
ko “be tėvo” 20 metų praslin
kus? Per 20 metų žmonės jau 
užmiršo kas ką pagimdė, daug 
įvykių pasikeitė, sūnus užaugo, 
ir štai po tiek laiko kažkoks ti
jūnas prisimena dabar, kad Ma
rijos Kasparas neturi tėvo. Ją 
suima ir, vienuoliui kalbant 
“Sveika Marija”, prigirdo (226 
p.). Kodėl Marija nebuvo nu
bausta tuojau po gimdymo? Ko
dėl tijūnas ir vienuolis laukė 20 
metų?

Sūnus irgi daug pergyveno: 
jis buvo pririštas prie šermukš
nio ir turėjo žiūrėti, kaip jo 
motiną kankina. Jis supranta 
tėvo “pareigą”, tačiau prikiša 
jam neištikimybę: “Bet tu ža
dėjai čia. į Ragainę, motiną pa
šaukt”. Mažvydas, nepatenkin
tas. bet rimto pasiteisinimo 
turėdamas, atkerta:
Prikaišiot atėjai? Išmetinėti? 
Priimdamas parapiją, turėjau 
Priimt ir savo pirmtako šeimyną — 
Devynis žmones! Supranti: tu-rė-jau!

(Trilogija. 184-185 p.)

Reikia suprasti — šeimyna 
perdidelė, Marijos neatsikvietė, 
nes duonos nebūtų užtekę. Jis 
nedrįsta pasakyti, kad turėjo 
vesti (kokia ironija!) ne iš mei
lės, o iš pareigos buvusio pasto
riaus žmoną. Jis tik prasitaria 
“priimti pirmtako šeimyną” 
esanti pareiga. O ar tokios pa
reigos jis neturėjo savo sužadė
tinei su jo paties kūdikiu glėby? 
Tai ne tik nemoralu, tai niekšiš
ka. Ar gi toks buvo Martynas 
Mažvydas, Justinai Marcinkevi
čiau?

ne-

ir aplinkybės, deja, dik- 
ten visur bei visuomet 
pabrėžtiną politini mo- 
Visas pasaulis tačiau 

supranta, kad dar prieš

Šis simbolinis ornamentas puošia Lietuvos Kankinių šventovę Toronte-Mis- 
sissaugoje. Jo autorius — archit. dr. A. Kulpa Nuotr. N. Kulpavičienės

Laisvės sonata
PR. NAUJOKAITIS

Kūrybingasis rašytojas Anato
lijus Kairys kuria dramos vei
kalus, rašo romanus ir poeziją. 
Jo naujausia knyga yra poema 
“Laisvės sonata”, vaizduojanti 
Simo Kudirkos šuoli Į laisvę ir 
jo kančias bolševikų nelaisvėje. 
Poema turi muzikinės sonatos 
dalis: allegro, andante, rondo ir 
finalą. Pats Kudirkos šuolis kū
rinyje nužymėtas tik keliais ryš
kiais brūkšniais. Visas kūrėjo 
dėmesys sutelktas Į jūrininko 
laisvės troškimą ir į jo pareikš
tas mintis jį teisiant raudonaja
me teisme. Atrodo, autoriui nė 
nerūpėjo visai tiksliai atkurti 
teisme pasakytą Kudirkos kal
bą. Jam rūpėjo idėjinis svoris, 
naikinamos, bet laisvę mylin
čios tautos gyvas balsas. Poeti
nėje vizijoje pabrėžtas ir sovie
tinio teismo pobūdis: “Nes ma
no byloje jau žinomas sprendi
mas”, nors “esu nekaltas, visiš
kai nekaltas”. Kai pati lietuvy
bė yra “išdavikiška žymė”, kai 
visi išvežamieji buvo nusikaltę 
tik vardu: “lietuviai”. Poemos 
autorius Kudirkos kalboje iš
ryškina visą sovietinės tautžu- 
dystės brutalumą, bet taip pat 
pabrėžia tautos atsparumą, jos 
rezistencinę dvasią: Bet mes, 
“jaunoji generacija, nenorim 
mirti (...) mes tikime lietu
viškuoju nemirtingumu”. Norą 
gyventi žadina laisvės troški
mas: laisvė “prikelia, pažadina 
iš -miego vergą'i Teisiamasis 
pranašauja komunizmo griuvi
mą: “Komunizmas serga nepa-

Nauįi pogrindžio leidiniai
“Aušra” Nr. 12(52). Numeris, 

pasirodęs rugpjūčio mėnesį, ski
riamas Lietuvos Helsinkio gru
pės nariui Viktorui Petkui.

“Tiesos Kelias” Nr. 10. Nu
meris pasirodė š. m. rugsėjo pa
baigoje.

“Rūpintojėlis” Nr. 6. Išleidi
mo data — spalio mėn.

“Perspektyvos” Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3, Nr. 4. šio leidinio pirma
sis numeris pasirodė apie rug
pjūčio mėn. Kiekvienas nume
ris apima tik vieną temą, pvz. 
Nr. 1 — “Socializmas, komuniz
mas ir demokratija”, Nr. 2 — 
A. Sacharovo “Mano šalis ir pa
saulis”, Nr. 3 — M. Basko “Ru
bikonas”, Nr. 4 — “Ačiū tau, 
partija!”

Leidėjai įžangoje rašo: “Pers-

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD 

gydomai: laisvės bijo, laisvės ir 
tiesos!”.

Jūrininko vizijoje ateitis vaiz
duojama šviesi, graži:
Liks šviesi ugnelė laiko pelenuos, 
Liks tautos didžioji vizija, 
Liks Žmogus ieškąs Žmogaus . . . 
Gims kovotojai be neapykantos, 
Gims kova be kraujo ir ginklų, 
Gims širdies ir meilės Laisvė! 
Bus balandžiai mėlyni, balti, 
Bet nebus balandžiu raudonų .. . 
Bus viltis. Žmogaus prisikėlimas, 
Bus žalia pavasario dirva visiems, 
Bet vergijos ir vergų — nebus! 
Jūs, tironai, engėjai, diktatoriai, 
Jūs nematote ir nepažįstate 
Laisvės paukščio galingais sparnais! 
Aš esu tas laisvės paukštis . ..

Kūrinys parašytas nerimuoto
mis, laisvo ritmo eilėmis. Jo 
vertė yra idėjiniame svoryje ir 
toje dinamikoje, kuri ritmiškai 
trykšta lietuviško žodžio jėga. 
Poema priklauso epiniam žan
rui, tai gal ir sunku iš tokio po
būdžio kūrinio reikalauti sub
tilių lyrinių atodūsių. Lyrinį 
elementą čia pavaduoja retori
ka.

Dėmesio vertas ir meniškas 
knygos pavidalas. Knyga atmuš
ta gerame popieriuje, kietais 
viršeliais, su celofono aplanku. 
Visa knyga gausiai iliustruota 
turiniui pritaikintais dail. Dia
nos Kizlauskienės piešiniais. Tai 
tikras albumas, gražiai įrištas, 
švari spauda.

Anatolijus Kairys, LAISVĖS SO
NATA. Poema. Išleido “Dialo
gas” 1979 m. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė. Iliustravo D.‘Kiz- 
lauskienė. Tiražas 1000 egz. 80 
psl. Kaina $6.00.

pektyvos” kels aktualiausias 
kasdieninio gyvenimo proble
mas, parodys galimus jų spren
dimo būdus, skaitytojams su
teiks galimybę pareikšti savo 
nuomonę ir požiūrį. Supažindins 
su nuomonėmis tų, kurie už sa
vo pažiūras ir įsitikinimus Tary
bų Sąjungoje yra persekiojami 
ir net kalinami.

“Perspektyvos” nori padėti 
surasti kelius, vedančius iš susi
dariusios aklavietės į atsinauji
nimą, pagrįstą tikrosios demok
ratijos principais ir tarptauti
nių įsipareigojimų pagrindu.

“Perspektyvos” dės savo pus
lapiuose ne tik originaliuosius 
straipsnius, bet ir didesnės ap
imties studijas, kurie šiuo metu 
oficialiojoje Lietuvos TSR spau
doje negali būti paskelbti. Taip 
pat bus dedami ir vertimai, ta
čiau tik tų autorių, kurie gyve
na arba gyveno Tarybų Sąjun
goje, bet dėl savo įsitikinimų 
yra arba persekiojami iki jų iš
vykimo arba ištrėmimo į užsie
nį.

“Perspektyvos” savo pusla
piuose nevengs ir aštresnių kri
tinių straipsnių, kurie tačiau 
neprieštaraus TSRS konstituci
jos 49 straipsniui ir Lietuvos 
TSR konstitucijos 47 straips
niui, leidžiantiems betkuria for
ma pateikti pasiūlymus valsty
binių (tarp jų ir augščiausių) 
organų darbui gerinti ir trūku
mus kritikuoti.

“Perspektyvose” visi be iš
imties straipsniai bus spausdi
nami diskusine tvarka, laikan
tis principo — gerbk kito nuo
monę net ir tada, kada tu jai 
nepritari.

“Perspektyvos” tikisi susi
laukti tautiečių paramos sklei
džiant ir stiprinant nepriklau
somą mintį ir nenorėtų likti 
vien tiktai pogrindinės spaudos 

erbėjų slėptuvėje”.

Lietuvi, neužmiršk!
P. Pliumpa, N. Sadūnaitė, S. 

Kovaliovas, O. Pranskūnaitė, V. 
Lapienis, B. Gajauskas, V. Pet
kus ir kiti neša nelaisvės pan
čius, kad tu galėtum laisvai gy
venti ir tikėti!
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<1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
KUN. PROF. VYTAUTAS MAN- 

KELIŪNAS, ilgai dėstęs psichologi
ją valstybiniame Kolumbijos univer
sitete Bogotoje, išėjo į pensiją, ta
čiau tebedirba tame pačiame univer
sitete kaip stojamųjų egzaminų de
partamento direktorius. Kiekvieną 
semestrą un-tas priima 4000 studen
tų, bet kandidatų būna per 30.000. 
Tenka organizuoti egzaminus pagal 
kiekvieno fakulteto reikalavimus. 
Tam tikslui yra kviečiami įvairių 
sričių specialistai iš universiteto 
personalo. Atsakomybė tenka egza
minų departamento direktoriui. Be 
to. jam tenka daug dirbti klasifikuo
jant bei taisant rašomuosius egzami
nus. šį darbą lengvina skaitytuvas 
(kompiuteris).

POETO VENANCIJAUS ALIŠO 
(a. a. prel. Aleksandro Armino) po
ezijos rinktinę Čikagoje spaudai ruo
šia “Draugo” kultūrinio priedo red. 
poetas Kazys Bradūnas. Platesnį 
įvadą parašys kartu su V. Ališu mo
kęsis rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
Vašingtone. V. Ališas darbavosi ir 
kūrė Brazilijoje. Jo 70-tąsias gimi
mo metines Sao Paulo lietuviai pri
siminė 1978 m. gruodžio 9 d. Prieš 
mirtį velionis ruošė spaudai savo 
poezijos rinkinį “Saulės Kalvarijos”. 
Po mirties rasta ir daugiau eilėraš
čių rankraščiuose. Bent dalis jų bus 
įtraukta į rinktinį V. Ališo poezijos 
tomą. Spausdinimo išlaidas žada pa
dengti V. Ališo gimnazijos laikų 
bendraklasiai bei kiti bičiuliai.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS kovo 24 d. suvaidins Jurgio 
Gliaudos dviejų veiksmų komediją 
“Kompiuterinė santuoka”, kurios 
trumpas variantas jau buvo atliktas 
1969 m. BALFo baliaus programoje. 
J. Gliaudą dabar jį praplėtė naujais 
charakteriais bei situacijomis iki 
dviejų veiksmų komedijos. Premje
rinį spektaklį režisuoja D. Mackia- 
lienė, scenovaizdžius kuria A. Žaliū- 
nas, pagrindinius vaidmenis ruošia 
V. Dovydaitis, R. Jurkūnaitė-Vitkie- 
nė, V. Jatulienė, S. Matas, M. Priš- 
mantas. Spektaklin estradine muzi
ka įsijungs sol. S. Pautienienė. Los 
Angeles dramos sambūris taipgi ruo
šiasi gastrolėms Australijoje. Š. m. 
spalio 20-21 d. d. jo pastatytų veika
lų spektakliai numatomi Melburne, 
spalio 27-28 d. d. — Sydnėjuje. Tiki
masi, kad šion išvykon įsijungs ir 
daugiau lietuvių, norinčių pamatyti 
Australiją.

OSLO “UNIVERSITETSFORLA- 
GET” LEIDYKLA 1978 m. išleido 
Tromsoe universiteto prof. Geir Lun- 
destad_653 .ps!. veikalą “Jhe Ameri
can Non-policy Towards Eastern Eu
rope, 1943-1947: Universalism in an 
Area not of Essential Interest to the 
United States”. Ši dokumentinė stu
dija atskleidžia JAV politiką, kuri 
buvo taikoma R. Europai II D. karo 
metais ir pokaryje. Pasak norvego 
autoriaus, trys didieji Potsdamo 
konferencijoje sutarė šiaurinę R. 
Prūsijos dalį su Karaliaučiaus mies
tu atiduoti Sovietų Sąjungai. Kadan
gi ši sritis tėra pasiekiama per Lie
tuvą, praktiškai tai reiškė, kad JAV 
tris Baltijos valstybes laiko Sovietų 
Sąjungos dalimi. Oficialus pripaži
nimas nebuvo duotas tik dėl vietinių 
nuotaikų pačiose Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Prof. G. Lundestad 
taipgi pateikia įdomių pastabų, rem
damasis paskelbtais ir dar neskelb
tais dokumentais, apie JAV politiką 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Tarp jų 
yra diskusijos Baltijos respublikų at
stovų klausimu Vašingtone, baltiečių 
pabėgėlių problema po II D. karo 
Europoje. Minėtąjį veikalą Ameriko
je platina “Columbia University 
Press” leidykla Niujorke.

PREL. KAZIMIERAS GEČYS, bu
vęs Fordhamo universiteto profeso
rius Niujorke, kelių knygų autorius, 
gyvenęs Putname, Conn., išvyko 
Lenkijon ir apsigyveno Balstogėje. 
Lenkijos bibliotekose jis renka me
džiagą istorinei studijai apie jotvin
gius, Suvalkų trikampio lietuviams 
atlieka religinius patarnavimus. Jo 
dabartinis adresas: Msgr. K. Gieczys, 
ui. Podedwornego 8/9, 15-269 Bialy- 
stock, Poland.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEAT
RAS “Vaidila” šiai Australijos lietu
vių kolonijai ruošia naują premjerą, 
kuriai buvo pasirinkta Vytauto Alan
to trijų veiksmų komedija “Saulė
grąžų sala”.

DAIL. ELENOS KEPALAITĖS 
bronzinių skulptūrų paroda, truk
sianti iki vasario 22 d., buvo atidary
ta vasario 3 d. Niujorko Manhatta- 
ne, Phoenix galerijoje, 30 West 57th 
St. Tai yra jau penktoji šios daili
ninkės paroda minėtoje galerijoje.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS valdyba deimantinę lie
tuvių spaudos atgavimo sukaktį pa
minės š.m. spalio 25 d. Niujorke, 
Kultūros Židinyje. Carinė valdžia lie
tuviškos spaudos uždraudimą yra at
šaukusi 1904 m.

BOSTONIETIS ANTANAS GUS
TAITIS su satyrine programa “Ir at
skrido juodas varnas” sausio 21 d. 
viešėjo Klevelande. Svečias skaitė sa
vo satyrinius eilėraščius ir naują, 
niekur dar neskaitytą feljetoną “Pas
kutinioji naktis”. Lietuviškom dai
nom programą papildė R. Babicko 
vadovaujamas Klevelando vyrų okte
tas su sol. Irena Grigaliūnaite.

SĄJUNGINĖ FIRMA “MELODI
JA” išleido kelias Lietuvos meninin
kų įrašytas plokšteles. Vieną jų 
“Operų arijos” su J. Domarko diri
guojamu simfoniniu Vilniaus filhar
monijos orkestru įdainavo žymusis 
bosas Vacys Daunoras. Ją sudaro A. 
Borodino, P. Čaikovskio, M. Mu- 
sorgskio, G. Bizet, L. Delibo, Ch. 
Gounod, G. Meyerbeerio ir G. Verdi 
kūriniai. Vargonininkas Leopoldas 
Digrys savo plokštelei pasirinko D. 
šostokovičiaus, E. Aro, B. Kutavi
čiaus, T. Makačino kompozicijas. Bi
rutė Almonaitytė, Vilniaus operos 
mezzo-sopranas, įdainavo senųjų 
klasikų — G. F. Haendelio, G. B. 
Pergolesio, J. S. Bacho, A. Skarla- 
čio, L. Cherubinio kompozicijas. Jai 
akomponavo vargonininkas Bernar
das Vasiliauskas. Chorinei muzikai 
atstovauja berniukų choro “Ąžuoliu
kas” įrašytas L. Cherubinio “Re
quiem c-moll”. Akompaniatorius — 
B. Vasiliauskas. Mergaičių choras 
“Liepaitės” plokštelėn įrašė O. Mes- 
siaeno “Tris mažas liturgijas” su 
kamerinio Lietuvos orkestro palyda. 
Dirigentas — Saulius Sondeckis. Į 
šią plokštelę taipgi yra įtrauktas J. 
S. Bacho “Koncertas smuikui c- 
m o 11”, atliekamas smuikininkės 
Kristinos Jagminaitės ir kamerinio 
orkestro.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ rū
muose 136 paveikslų parodą suren
gė aštuoni medikai, kūrybai skirian
tys savo laisvalaikį. Pirmojoje Lie
tuvos medikų tapybos parodoje daly
vavo — A. Balnienė, E. Andrulienė, 
R. M. Lunskienė, L. čičinskienė, G, 
Uždavinys, A. Vitėnienė, A. Milvy- 
daitė-Narvilienė ir pernai miręs J. 
G. Pakonaitis. Parodoje vyravo gė
lių natiurmortai ir peizažai.

SIMFONINĖS MUZIKOS KON
CERTUS jaunimui rengia Vilniaus 
filharmonija. Vilniečiai susipažįsta 
ne tik su kūriniais, bet ir kompozi
torių biografijomis. Paskutiniame 
koncerte skambėjo W. A. Mozarto, 
M. Musorgskio, J. Juzeliūno, S. Pro
kofjevo, G. Gershwino ir R. Wagne- 
rio kompozicijos. Simfoniniam fil
harmonijos orkestrui dirigavo jau
niausias dirigentas Dalius Samėnas, 
baigęs N. Rimskio-Korsakovo kon
servatoriją Leningrade, dirbantis 
Vilniaus operos ir baleto teatre. 
Koncerte dalyvavo maskvietė pianis
tė N. Pankova, programą komentavo 
maskvietė muzikologė Ž. Dozorceva.

RESPUBLIKINĖ BIBLIOTEKA 
Vilniuje specialiu vakaru paminėjo 
75-tąsias poeto T. Tilvyčio gimimo 
metines. Įvadinį žodį tarė Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos valdybos sek?. P. 
Bražėnas, pranešimą apie velionies 
rašytojo gyvenimo kelią ir kūrybinį 
palikimą padarė literatūros kritikas 
V. Areška. Atsiminimais dalijosi ra
šytojas J. Baltušis, humoristinės 
“Šluotos” vyr. red. J. Bulota. T. Til
vyčio poeziją skaitė dramos aktorius 
V. Kybartas. Koncertinę programą 
atliko smuikininkas G. Dalinkevičius 
ir pianistas R. Bekionis.

VILNIAUS DAILĖS INSTITUTO 
docentė A. Ličkutė savo keramikos 
darbų parodą surengė Vilniaus dai
lės parodų rūmuose. Parodai ji su
telkė pastarųjų 5 metų kūrinius — 
vazas, dekoratyvines sienų plokštes, 
keramikos paveikslus ir plastines 
kompozicijas. A. Ličkutė yra respu
blikinės premijos laureatė. Jos kera
mikos darbai buvo rodomi Lenkijos, 
Suomijos, Italijos ir Kanados mies
tuose.

DIRIGENTĖ M. DVARIONAITĖ 
gastroliavo Balstogėje. Su vietiniu 
simfoniniu orkestru ji atliko J. S. 
Bacho “Antrąją siuitą”, J. Haydno 
“Koncertą obojui” ir L. Beethoveno 
“Antrąją simfoniją”. Koncertuose, 
kurių vienas buvo skirtas jaunimui, 
dalyvavo solistai — fleitistas H. Tra
vel ir obojistas J. Pikovskis.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
paruošė P. Cvirkos romano “Meiste
ris ir sūnūs” inscenizacijos premje
rą, kuri yra skirta artėjančioms 70- 
tosioms rašytojo gimimo metinėms. 
Spektaklį režisavo K. Kymantaitė, 
apipavidalino dail. J. Surkevičius.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
žiūrovus pakvietė į dvi premjeras. 
Joms buvo pasirinkta naujoji G. Ka
novičiaus drama “Slaptažodis -- “Mū
za” ir švedų rašytojos Astridos Lind
gren operete paversta apysaka “Ma
žylis Karlsonas, kuris gyvena ant 
stogo”. G. Kanovičiaus dramą, svars
tančią menininko ištikimybės jau
nystės idėjoms problemas, režisavo 
P. Gaidys, apipavidalino dail. G. Kli- 
čius, muziką sukūrė kompoz. P. Fle- 
džinskas. S. Prokofjevos inscenizuo
tą švedės A. Lindgren apysaką, lie
tuvių kalbon išverstą V. Sirijos Gi
ros, pastatė rež. S. Motiejūnas, tal
kinamas kompoz. V. Juozapaičio, 
dail. V. Pumpučio, baletmeistrės E. 
Ivaniščevos.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
mažiesiems scenos mėgėjamas pa
statė S. Kymantaitės-Ciuriionienės 
eiliuotą pasaką “Dvylika brolių, 
juodvarniais laksčiusių”. Spektaklį 
režisavo I. Bučienė, scenovaizdžius 
sukūrė dail. F. Linčiūtė-Vaitiekūnie- 
nė, muziką — kompoz. J. Sirvinskas, 
šokius — D. Sabatnikienė. Vaidme
nis paruošė aktoriai — L. Noreika, 
J. Berūkštytė, A. Janušauskaitė, R. 
Adomaitis, J. Rygertas, T. Vaisieta 
ir kt. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8®532-3414

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10 38 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų...... 93/4%
pensijų ir namų s-tas .............. 9%
taupomąsias s-tas.................... 9%
depozitų-čekių s-tas................6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 101/2%
nekilo, turto 10’/4%
investacines .......................10Vi%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000. 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame ''American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS 
--------------------- o-------------------------

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
* 
★ 
★ 
*

296 Brock Avenue _ , , hae
(Tarp Dundas ir College) I eletonas 531-13v5 
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

TIM’S AUTO BODY LTD
Visų rusių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) —
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

535-1258

ANKA & PE LER/photogrdphers i
2.374 Bloor Street Wst, loronto, m6s ipv- 769-4488

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų 
fotografinių darbų

ir kitų

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

13 dienų su giminėm /// 
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 — Iiepos30d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.
Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772 

Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

CtVrifOTT'c TELEVISION į, Į Į Į Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

©ėSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Vilniaus “Statyba” augščiausios 
krepšinio lygos pirmenybėse tebesi
laiko II vietoje. Komandoms sužai
dus po 16 rungtynių, pirmauja daug
kartinis šios lygos čempijonas Mask
vos kariškių CASK klubas su 15 per
galių. “Statyba” jų turi 13. Trečioje 
vietoje yra Kijevo “Strojitelis”, lai
mėjęs 12 rungtynių. Dramatiškas 
buvo “Statybos” ir Minsko RTI klubo 
jėgų išbandymas, kurio pradžioje ne
dalyvavo “Statybos” kapitonas A. Pa- 
vilonis, išvakarėse taip susižeidęs, 
kad net prireikė skubios gydytojo 
pagalbos. Kai rungtynėse su 78:69 
rezultatu pradėjo pirmauti minskie- 
čiai, aikštelėn išėjo ir A. Pavilonis, 
nepaisydamas susižeidimo. Per 20 
minučių jis “Statybai” laimėjo 13 
taškų, atkovojo 16 kamuolių. Rung
tynės baigėsi lygiomis — 99:99. Iš 
lyginus rezultatą, A. Pavilonis vėl 
pasitraukė iš aikštelės. Pratęsime 
vyravo vilniečiai, rungtynes užbaig
dami 114:105 savo naudai. Šis epizo
das rodo iš tikrųjų didelį “Stataybos” 
ryžtą, kai net nepaisoma susižeidimų, 
kad tik komanda išsilaikytų II vieto
je. Kauno “Žalgiris”, pernykščių pir
menybių bronzos medalio laimėtojas, 
varžybų lentelėje tebėra priešpasku
tinėje vietoje, iš 16 rungtynių laimė
jęs tik 5. Susitikimą su CASK klubu 
kauniečiai pralaimėjo 118:99. Rezul
tatas galėjo būti geresnis, jeigu 
rungtynėse būtų žaidę komandos ka
pitonas J. Jurkšaitis ir puolėjas E. 
Vasiliauskas. Jie išvakarėse pažeidė 
sportinius reikalavimus ir buvo pa
siųsti namo.

Moterų krepšinio augščiausios ly
gos pirmenybių antrasis ratas pasi
baigė Rygoje. Vilniaus “Kibirkštis” 
įsitvirtino pirmajame šešetuke, kuris 
dabar kovos dėl pirmųjų vietų ir me
dalių. Sužaidus po 22 rungtynes, tą 
šešetuką sudarė: I. Maskvos TTT su 
21 pergale, II. Maskvos srities “Spar
takas” su 19, III. Maskvos “Dinamo” 
su 17, IV. Vilniaus “Kibirkštis” su 
13, V. Alma Atos “Universitetas” su 
11 ir VI. Leningrado “Spartakas” su 
11. Vilniaus “Statyba” rungtynes su 
Rygos TTT pralaimėjo 47:59. Dėl li
gos jose negalėjo dalyvauti vidurio 
puolėja V. Beselienė — pagrindinė 
puolimų vadovė. Neblogai sužaidė 
G. Briedytė, iškovojusi 26 taškus.

Moterų rankinio augščiausios ly
gos pirmasis žaidynių ratas užbaigtas 
Vilniaus sporto rūmuose, šioje lygo
je Lietuvai atstovauja dvi koman
dos — Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus 
“Eglė”. Vilnietės šion lygon įsijungė 
pernai ir netikėtai laimėjo V vietą. 
Užbaigdamos pirmąjį ratą, visos ko
mandos buvo sužaidusios po 11 rung
tynių. Pirmoje vietoje be jokio pra
laimėjimo įsitvirtino Kijevo “Spar
takas”, surinkęs 22 taškus, II — 
Kauno “Žalgiris” — 18, III — Rosto
vo “Rostselmašas” — 16, IV — 
Maskvos “Lučas” — 14, V — Baku 
“Spartakas” — 13, VI — Sverdlovs- 
ko UPI — 11, VII — Zaporožės ZII 
— 8, VIII — Kijevo “Automobilis
tas” — 8, IX — Brovarų “Metalur
gas” — 8, X — Vilniaus “Eglė” — 6, 
XI — Talino “Joudas” — 4, XII — 
Kišiniovo “Dinamo” — 3. Šiose pir
menybėse Vilniaus “Eglė” yra atsi
dūrusi antrajame šešetuke ir netgi 
nepretenduoja į pirmavimą.

Kauno “Pluošto” baseine įvyko 
Rygos ir Kauno vaikų plaukimo pir
menybės. Kaunietė R. Šupilaitė jose 
pasiekė naują Lietuvos mergaičių 
rekordą, 100 metrų nugara nuplau
kusi per 1 min. 15,2 sek.

Lietuvos slidinėjimo pirmenybėse 
Ignalinoje pasižymėjo šiaulietė X 
klasės moksleivė Diana Venskevi- 
čiūtė, laimėjusi jaunimo 5 ir 10 km 
varžybas. Ji 10 km nuotolį įveikė per 
38 min. 44 sek. — tuo pačiu laiku, 
kaip ir moterų šio nuotolio laimėto
ja vilnietė studentė Danutė Talač- 
kaitė. Vyrų 30 km lenktynes laimė
jo vilnietis M. Steckas per 1 vai. 40 
min. 41 sek., jaunimo 20 km — vil
nietis V. Vielys per 1 vai. 10 min. 
29 sek. Daugkartinis Lietuvos čem
pijonas vilnietis K. Milašius, pasi
traukęs iš aktyvaus sporto, dabar 
rungtyniauja tik savo malonumui. 
Dėl šios priežasties 15 km lenktynėse 
jis turėjo tenkintis III vieta, nuotolį 
įveikęs per 57 min. 37 sek. Pirmoji 
vieta teko vilniečiui studentui A. 
Rukšėnui (56 min. 1 sek.), II — Za
rasų “Nemuno" komandos atstovui 
P. Milašiui (56 min. 32 sek.). Be
veik visus medalius vyrų slidininkų 
grupėje susirinko Vilniaus pedago
ginio instituto slidininkai, treniruo
jami Birutės ir Juozo Skemevičių.

VYČIO ŽINIOS
Vytis C—Aušra C 36:28. Vyčio 

jauniai C (14) CYO lygos pirmeny
bėse antrą kartą įveikė to paties 
amžiaus Aušros krepšininkus, žaidė: 
R. Karpis 19, P. Karpis, R. Stanulis 
2, L. Ažubalis 2, J. Namikas 5, A. 
Slapšys 2, A. Dunderas 4, E. Stanu
lis 2. Laimėjimą Vyčio komandai už
tikrino puikus Rimo Karpio žaidi
mas ir 19 krepšių.

Vytis C — Rosary 29:45 (29:26). 
Tos pačios lygos pirmenybėse vytie- 
čiai pralaimėjo Holy Rosary koman
dai. Vytiečiai gerai žaidė pirmą pus- 
laikį, kurį laimėjo 29:26, tačiau ant
rame puslaikyje neįmetė nė vieno 
krepšio, žaidė: R. Karpis 15, R. Kar
pis 2, A. Dunderas 12, J. Aukštaitis, 
J. Namikas.

Vytis A — St. Brigid 37:47. Jau
niai A (18) taip pat CYO lygos 
rungtynėse pralaimėjo geriausiai 
šios klasės komandai 37:47. Žaidė: 

A. Radzevičius, J. Zenkevičius 13, G. 
Sendžikas 2, A. Kišonas 4, E. Augai- 
tis 18, T. Kasperavičius.

Ina Balsytė žeidžia krepšinį mo
kyklos rinktinėje. Ji mokosi Blessed 
Sacrament mokykloje ir žaidžia vi
durio puolėja.

Vida Girčytė, jaunoji Vyčio stalo 
tenisininkė, daro labai žymią pažan
gą. Apie jos laimėjimus išgirsime 
artimiausiu laiku. Jaunoji Vida pra
dėjo žaisti stalo tenisą būdama 9 
metų ir Jono Nešukaičio priežiūroje 
sėkmingai ruošiasi būsimiems laimė
jimams. J. Nešukaičio nuomone, tai 
rimtas pakaitas jo dukterims. A. S.

Ateitininkų žinios
Vasario 16 proga visiems ateitinin

kams vertėtų realiai pagalvoti, kur 
mes stovime, kokia mūsų, kaip lie
tuvių, užduotis? Koks yra mūsų tau
tinis įsisąmoninimas? Dažnai dalyva
vimas tautinių šokių grupėje, chore, 
lietuviškuose parengimuose dar ne
parodo lietuviško-tautinio įsisąmoni
nimo.

Dr. J. Girnius savo veikale “Idea
las ir laikas” didelį dėmesį kreipia 
į apsisprendimą, kurio negalima jau
no žmogaus išmokyti. Pagal jį, “tei
giamo lietuviško apsisprendimo 
brandinime lietuviškos organizaci
jos, gal būt, turi lemiančios reikš
mės, net daugiau už tėvus ir moky
tojus, nes jose jaunimo lietuviška
sis nusiteikimas vyksta savo pačių 
laisvu noru.”

Praėjusio ateitininkų kongreso 
Klevelande tema “Liudikime Kristų 
ir savąją tautą” turėtų likti gyva 
mūsų susirinkimuose ir pokalbiuose. 
Gyvas pavyzdys mums turėtų būti 
mūsų broliai ir seserys Lietuvoje, 
apie kurių liudijimą skaitome “LKB 
Kronikoje”.

Skautų veikla
• Organizuotu dalyvavimu pamal

dose Prisikėlimo šventovėje ir iškil
minga abiejų tuntų sueiga vasario 4 
d. Toronto skautija paminėjo Vasa
rio 16-tąją. Sueigoj pagerbti kūrėjai- 
savanoriai ir Bendruomenės pareigū
nai, prisegant jiems gėles. Sueiga 
pradėta skautų rėmėjo kun. B. Mi
kalausko, OFM, invokacija. Tuntų 
įsakymuose paskelbti pakėlimai, pa
sikeitimai ir kandidatai, kuriems lei
džiama atlikti įžodį. Tai L. Simana
vičiūtė, R. Brakaitė — abi iš jūrų 
skaučių vieneto; Tadas Freimanas — 
vilkiukų dr-vės. Šio įžodžio apeigoms 
vadovavo draugininkai E. Namikie- 
nė ir G. Senkevičius. Skautininkų- 
kių rate t. n. G. Visockytė pasižadė
jo dirbti skautijos gerovei ir gavo 
žalią kaklaraištį, šiai akimirkai va
dovavo s. M. Kalinauskienė. “Šatri
jos” tuntininkė ps. V. Grybienė, dve
jus metus vadovavusi tuntui, parei
gas perdavė jaunai vadovei ps. Sand
rai Kazilevičiūtei ir tarė padėkos žo
delį. Sueigoje sveikino Kanados ra
jono vadas v.s. K. Batūra, KLB To
ronto apylinkės pirm. A. Juzukonis, 
savanorių vardu p. Kazlauskas. Suei
ga baigta Tautos himnu. Kavutės me
tu svečiai turėjo progos pabendrau
ti. Sueigai vadovavo s. v. fil. Alg. Si- 
monavičius. Skautiškas ačiū muz. V. 
Verikaičiui už muzikinę staigmeną 
pamaldų metu, gausiems svečiams už 
atsilankymą sueigoje.

• Vilkiukų dr-vės sueiga — vasa
rio 19 d. Prisikėlimo Parodų salėje.

• Romuvos narių susirinkimas — 
vasario 25 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo 
Parodų salėje. Kviečiamas nors vie
nas asmuo iš kiekvienos skautų-čių 
šeimos. Bus labai svarbūs praneši
mai stovyklavietės reikalais. Daugiau 
visiems domėtis Romuvos reikalais 
turėtų būti įsipareigojimas visų tų, 
kurie savo vaikus siunčia į skautų- 
čių vienetus. Nelengvą Romuvos iš
laikymo ir administravimo darbą 
jau eilė metų atlieka nedidelis pa
siaukojančių vadovų ir tėvų būrelis. 
Remkime jų darbą ir pastangas!

• LSS suvažiavimo prezidiumas 
skelbia sąjungos rinkimų rezultatus. 
Seserijos vyr. skautininke perrinkta 
v.s. Irena Kerelienė iš Čikagos. Bro
lijos vyr. skautininku išrinktas s. fil. 
Vytautas Vidugiris iš Los Angeles. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmi
ninku — s. fil. Raimundas Strikas iš 
Čikagos. Kanados rajono vadu iš
rinktas v. s. Vyt. Skrinskas. Iš Ka
nados rajono į LSS tarybą išrinktas 
v. s. č. Senkevičius. Išrinktieji tary
bos nariai iš savo tarpo išsirinks LSS 
tarybos pirmijos pirmininką iki ko
vo 5 d. Tuo ir baigsis 5 mėnesius 
užtrukęs korespondencinis LSS su
važiavimas. č. S.

Naujoji “Tauro” klubo val
dyba pasiskirstė pareigomis: V. 
Drešeris — pirmininkas ir jau
nimo sekcijos vadovas; V. Jan
kaitis — iždininkas ir vicepirmi
ninkas; Jrg. Račys — sekreto
rius ir šaudymo vadovas; J. 
Zenkevičius, A. Kazilis ir V. Sta
naitis — vadovai ūkio reika
lams; parengimų vadovai — V. 
Dauginis ir J. Juodikis; me
džioklės vadovas — K. Kudirka; 
žvejybos — J. Juodikis; ryšiams 
su Federacija — dr. A. Saikus 
ir J. Juodikis.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
p.p. Paršeliūnams ir Kl. Dalin- 
dai Bramptone už klubui dova
notas metiniam baliui gėles, 
energingam tautinių šokių an
sambliui “Gintaras” už grakš
čius, augšto lygio šokius, visiems

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sutarta įtraukti į konstituciją 
augščiausiojo teismo sudarymą 
su federacinės vyriausybės įsi
pareigojimu gauti provincijų 
pritarimą pasirinktiems teisė
jams, leisti provincijoms spe
cialius pajamų mokesčius jų 
gamtos turtams. Premjerai 
taipgi sutiko įrašyti konstituci- 
jon tarpprovincinį pajamų išly
ginimą, kurį atlieka federacinė 
vyriausybė, dalį mokesčių iš 
turtingųjų provincijų atiduoda
ma neturtingosioms. Jokio susi
tarimo nepasiekta senato refor
moje, žmogaus teisių ir netgi 
oficialiųjų kalbų įtraukimui 
konstitucijon. šiuo atžvilgiu 
angliškosios provincijos nėra 
linkusios prisiimti perdidelių 
Įsipareigojimų prancūzų kalbai. 
Aplamai, provincijos nenori su
mažinti dabar turimų savo tei
sių.

Didžioji kanadiečių dauguma 
nesidomi konstitucijos reforma, 
bet ją jaudina ekonominės ne
gerovės. Prie jų priklauso Gal- 
lupo instituto paskelbti sausio 
mėnesio nedarbo duomenys, 
liudijantys staigų bedarbių skai
čiaus pakilimą nuo 870.000 iki 
977.000, dolerio vertės nukriti
mas iki 83,20 cento. Oficialus pa
šalpą gaunančių bedarbių skai
čius vėl priartėjo prie milijono, 
o tikro jų skaičiaus niekas šian
dien nežino — statistikoje nefi
gūruoja tie asmenys, kuriem 
pašalpų mokėjimas buvo nu
trauktas. Kanados doleris 83,20 
cento tebuvo vertas 1933 m., 
kai pasaulyje siautė didžioji kri
zė. Dolerio vertei sustiprinti 
Kanada užsienyje išleido $5 bi
lijonus, pasiskolintus supirkinė
ti kanadiškiems doleriams, bet 
jų vertės kritimo neįstengia su
stabdyti. Federacinio parlamen
to finansų komitetas netgi pasi
kvietė valstybinio Kanados ban
ko direktorių G. Bouey pasiaiš
kinti. Tačiau ir jis nieko tikro 
negalėjo pažadėti, išskyrus hu- 
moristiškai skambanti užtikrini
mą, kad 1979 m. Kanados dole
ris nenukris iki 79 centų.

Mėnesinėse Kanados partijų 
vadų lenktynėse liberalų min. 
pirm. P. E. Trudeau sausio mė
nesį rėmėjų skaičių pasididino 
vienu procentu iki 39%, kon
servatorių J. Clarkas išlaikė tu
rėtus 40%, NDP socialistų E. 
Broadbentas krito vienu pro
centu iki 17%. Gallupo institu
tas taipgi konstatavo, kad neap- 
sisprendusių skaičius nuo 33% 
sumažėjo iki 29%. Abi pagrin
dines partijas dabar skiria tik 
1% konservatorių naudai. 
Spaudoje pasigirsta vis dažnes
nių balsų, kad min. pirm. P. E. 
Trudeau federacinio parlamen
to rinkimus gali paskelbti pa
vasarį, pirmon vieton iškelda
mas krašto vienybės ir konsti
tucijos problemas. Tokios nuo
monės, matyt, yra ir Ontario 
automobilių gamintojų unija. 
Vasario 21 d. P. E. Trudeau no
rėjo aplankyti “American Mo
tors” bendrovę Bramptone, bet 
jo vizitą atmetė šios gamyklos 
unijos vadovybė. Pasak jos, uni
ja nenori su parlamento rinki
mais susietos reklamos.

Infliaciją sekanti institucija 
pranešė, kad 1978 m. Kanados 
bendrovės, pabranginusios sa
vo gaminius, pelną pasididino 
net 21%, nors atlyginimai dar
bininkams bei tarnautojams te
pakilo 6,2%. Didžiųjų depart- 
mentinių krautuvių pelnas pa
kilo net 87%, maisto krautuvių 
ir automobilių pardavyklų — 
42%. Šie statistiniai duome
nys, be abejonės, v ė 1 išjudins 
unijas reikalauti atitinkamo at
lyginimų didinimo, prilygstan
čio pelnui. Premjeras P. E. 
Trudeau pareiškė federacinia
me parlamente, kad bendrovių 
pelno padidėjimas 21% iš es
mės gali būti naudingas — jos 
daugiau dolerių galės nukreipti 
į plėtimąsi, parūpinantį naujų 
darbų. Su tokiu pasiaiškinimu 
nesutinka NDP socialistų vadas 
E. Broadbentas. Jo nuomone, de- 

laimikių aukotojams ir na
riams, savo darbu prisidėju- 
siems prie klubo metinio baliaus 
pasisekimo.

Iš baliaus pelno lietuviškai 
veiklai paremti “Tauras” pasky
rė: Tautos Fondui — $75, “Tė
viškės Žiburiams” — $25, “Gin
tarui” ir “Atžalynui” — po $50; 
iš viso $200. Valdyba vienbalsiai 
nusprendė įrašyti “Taurą” į Ka
nados Lietuvių Fondą nariu, 
įmokant $100 pradinį mokestį.

Vasario pabaigoje ar kovo 
pradžioje organizuojama klubo 
ežere poledinė žūklė. Nariai, 
šiuo sportu suinteresuoti, prašo
mi kreiptis į Jrg. Juodikį tel. 
535-4438 iki vasario 20 dienos.

Jrg. R.

Kanados įvykiai
partamentinių krautuvių pelno 
padidėjimas 87% esąs nepatei
sinamas, nes jų paslaugomis 
naudojasi visi kanadiečiai. Toks 
pelnas tegalėjo būti pasiektas 
dėl perdidelio parduodamų 
reikmenų kainų pakilimo, o dėl 
jo kenčia pirkėjas.

Finansiniu požiūriu Kanado
je tvirčiausiai laikosi naftos iš
tekliais turtinga Albertos pro
vincija. Paskutiniuosius biu
džetinius metus pernai kovo 31 
d. ji užbaigė su $754,5 milijono 
biudžetiniu pertekliumi. Tokių 
atsargų Alberta dabar jau turi 
$4,8 bilijono, kurių $3,2 bilijo
no yra perkelta Į neliečiamą pa
likimo fondą ateičiai. Premje
ras P. Lougheedas, ruošdama
sis provincinio parlamento rin
kimams, nutarė vieną bilijoną 
dolerių iš provincijos iždo išda
linti visoms miestų bei mieste
lių savivaldybėms, šis žingsnis 
maždaug $100 sumažins nuosa
vybės mokesčius namus turin

REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.
QUEBEC GATVĖJE bendranamis (condominium), 2 miegamųjų 
butas 10-tame augšte su visais įrengimais (suaugusių pastatas); vi
sos privilegijos, pirtis (sauna), plaukykla ir t. t. High Parko ir eže
ro vaizdas, balkonai. Prašoma kaina — $76.500.
DVIBUTIS, 11 kambarių per 2 aukštu, užbaigtas rūsys, 4 prausyk
los, sumodernintos virtuvės, dideli, erdvūs kambariai, arti Lietuvių 
namų.
BROCK — DUNDAS, dvibutis, 11 kambarių per 2 aukštus; trys ga
ražai, gerame stovyje, prašoma kaina — $52.900, įmokėti $3.000.
BLOOR — SYMINGTON, 8 kambariai per 3 augštus, sumodernin
tos 2 virtuvės, 2 prausyklos, garažai, užbaigtas rūsys; prašoma kai
na — $45.900, įmokėti $5.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10% už 1 m. term, indėlius 
9’/a% už 3 m. term, indėlius 
9’/4% už pensijų ir namų planą 
9’/i% speciali taup. sąsk.
8%% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijonųdolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St.. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje'
ANGELt E. KAUNIENE j“T^ koxidenciios - moteliai - sklypai

Broker o Realtor I Daugiabučiai (kondominiumai)
Notary Public feįrOT*- Nuomoiimo patarnavimas

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706 
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. * LE 1-3074 • sov. p. užbaiu

CTEDUA1PC EIIDC 406 Roncesvalles Avė.dltrnAlld runo Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Lietuviška 
maisto 

krautuvė 
2899 Bloor St. W., prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

tiems albertiečiams. Tokios do
vanos dėka beveik visos savival
dybės galės išmokėti užsitrauk
tas skolas.

Elektros srovę parduodanti 
“Ontario Hydro” bendrovė te
levizijos laidose buvo pradėjusi 
serija reklamų, raginančių On
tario gyventojus taupyti elekt
rą. Dabargi paaiškėjo, kad 
elektros pagaminama net 40% 
daugiau už turimą paklausą. 
“Ontario Hydro” vadovai dalį 
šio pertekliaus siūlo parduoti 
kaimyninėms JAV valstijoms. 
Lig šiol “Ontario Hydro” srovę 
Amerikai tiekdavo be konkre
čių įsipareigojimų, rezervuoda- 
masi teisę nutraukti tieki mą, 
kai elektros prireikia Kanadai. 
Naujos sutartys su amerikie
čiais užtikrins jiems pastovų ir 
nenutraukiamą srovės tiekimą. 
Iš Amerikos kasmet tikimasi 
gauti apie $200 milijonų, bet 
elektros srovė Ontario provinci
joje nebus atpiginta.

skolinkis

PARAMA
IMA:

10!Ą% už asm. paskolas

10 Vi % už mortgičius

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN
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Lietuviai Čikagoje i
K. A. SAULAITIS

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
premija 1978 m. daugiausia pasižy
mėjusiam jaunimo veikloje sausio 
28 d. vertintojų komisijos paskirta 
Gabijai Juozapavičiūtei Toronte. Jai 
§1,000 bus įteikti kovo 18 d. Jauni
mo Centre, Čikagoje. Komisija, iki 
1978 m. gruodžio 31 d. gavusi re- 
komedacijas Įvairių kraštų jauniems 
veikėjams atrinkti, pirmu balsavimu 
išskyrė dabartinę Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkę, ypač 
atsižvelgdama į jos darbą, organizuo
jant PLJS įvairiuose kraštuose, są
jungos atstovavimą PLB seime, IV 
PLJK organizacinius darbus, bendra
darbiavimą spaudoje. Dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai su šeima metinę 
premiją įsteigė mirusiam savo sūnui 
atminti. 1977 m. premija teko Vikto
rui Nakui, šių metų komisijoje daly
vavo šeimos parinkti atstovai Jolita 
Kriaučeliūnaitė ir kun. Pranas Garš
va, PLJS atstovė Loreta Stončiūtė, 
JAV LJS atstovė (ir pirmininkė) 
Birutė Zdanytė, PLB narys kun. An
tanas Saulaitis. Šiai premijai reko
menduoti iki kiekvienerių metų gruo
džio 31 d. gali organizacijos, vienetai 
ir paskiri asmenys. Siūlomų kandi
datų tarpe gali būti grupė, ne tik 
atskiras asmuo. E. Kriaučeliūno pre
mijos informacijos skelbiamos spau
doje.

PLB VALDYBA šių metų pradžio
je sulaukia savo darbams aukų iš as
menų, atsiliepiančių į PLB siųstus 
kalėdinius sveikinimus. Kraštų Bend
ruomenės rūpestingiau siunčia soli
darumo mokestį, kurio simbolinę ir 
finansinę reikšmę pabrėžė PLB sei
mo simpoziumas apie finansus. Tuo 
būdu ir valdybos reikalai geriau 
vyksta, ir PLB gali skirti paramą 
įvairiems darbams, kitų kraštų už
mojams ir ryšiams su kraštų Bend
ruomenėmis. PLB raštinė veikia 8 
valandas kasdien su reikalų vedėjų 
Danutės Korzonienės ir Sauliaus Gir
niaus talka.

“EMILIJA PLATERYTĖ” — “Dai
navos” ansamblio šių metų spektak
lio veikalas. Kai dauguma organiza
cijų dėl pūgų savo veiklą sulaikė, du 
stambesnieji muzikiniai vienetai — 
“Dainava” ir Čikagos Lietuvių Opera 
padidino repeticijų skaičių. Muz. 
Aloyzo Jurgučio muzikinė drama 
“Emilija Platerytė” statoma Marijos 
gimnazijoje kovo 31 ir balandžio 1. 
Tautiniuose Namuose įvykusiame 
spaudos ir radijo pragramų vedėjų 
priėmime sausio 24 d. “Dainavos” 
globėjai dr. Leonas ir Irena Kriau
čeliūnai, ansamblio pirm. A. Smilga 
ir muzikinis vadovas kompoz. Aloy

zas Jurgutis paaiškino dramos turinį, 
ruošą ir lėšas, kurių reikės apie 
$25,000. Apie 40% šios sumos an
samblis sutelks kitais būdais, nes bi
lietai apmokės $15,000. Nors "Daina
vos” ansamblis galėtų tik savimi rū
pintis, valdyba ir vieneto nariai mie
lai prisideda prie įvairių lietuviškų 
pastangų, užpildydami stalus Jauni
mo Centro, spaudos ir kituose rengi
niuose lėšoms kelti.

TRUMPAI. Studentų ateitininkų 
susirinkime kun. Jurgis Šarauskas, 
baigiąs daktarato studijas, kalbėjo 
apie savo specialybę — organizaci
jų veiklos analizę, vertinimą ir kei
timąsi.

JAUNIEMS ŽUNALISTAMS, 
įskaitant “Tėviškės Žiburių” bendra
darbę Rūtą-Oną Šiūlytę, sausio 23 d. 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos Dauž- 
vardžio fondas paskyrė metines pre
mijas. Prieš šešerius metus įsteigtas 
fondas apdovanojo 1978 m. pasižymė
jusius korespondentus, jaunimo sky
rių redaktorius ir žurnalistinius foto
grafus, straipsnių autorius iš įvai
rių kraštų, pagal redakcijų rekomen
dacijas. Pirmosios premijos (po 
$100) paskirtos IV PLJK informaci
jos vedėjai Marytei Šmitienei Vokie
tijoje ir “Draugo” jaunimo pusla
pio “Akademinių Prošvaisčių” re
daktorei Ofelijai Barškėtytei. Antro
sios premijos (po $75) paskirtos ka
nadietei Kristinai Parėštytei, “Laiš
kų Lietuviams” redakcijos narei; fo
tografui Jonui Kupriui Čikagoje, ku
ris “Draugui” parūpino 200 nuotrau
kų, “Ateičiai” 80 ir dar kitiems; Rū- 
tai-Onai šiūlytei; detroitiškei Gintei 
Damušytei, rašančiai korespondenci
jas apie savo miesto veiklą; “Margu
čio” radijo programos kalbėtojui 
Audriui Regiui Čikagoje; “Ateities” 
dviejų 1978 m. numerių redaktoriui 
dr. Linui Sidriui; Australijos “Tė
viškės Aidų” trims jauniems (16-17 
m.) bendradarbiams — Ritai Rupins- 
kaitei, Kęstučiui Žilinskui ir Aldo
nai Jakubaitytei. Po $50 premijos 
teko Linui Kojeliui (Vašingtone) už 
reportažus iš Brazilijos “Pasaulio 
Lietuvyje”, “Ateities” redakcijos na
riui Sauliui Kupriui ir fotografui 
Linui Meilui, iliustruojančiam “Mūsų 
Žinias”, “Draugą” ir kitą spaudą (abu 
Čikagoje). Daužvardžio fondo lėšos 
sutelkiamos tik viena proga per me
tus Čikagoje, nors premijos skirsto
mos įvairit) vietovių žurnalistams iki 
30 m. amžiaus, šių metų spaudos ba
lius sausio 27 d. buvo atidėtas dėl 
nepalankaus oro, o tradicinei baliaus 
loterijai kepama "spaudos antis” ga
lės plaukioti iki pavasario.

LIETUVIŲ NAMAI
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 

Tel. 532-3311

PRANEŠIMAS
LIETUVIU NAMŲ NARIAMS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų ir "Lab
dara" Foundation metinis visuotinis narių susirinkimas
yra šaukiamas 1979 m. kovo 4, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Lietuvių Namuose, Karaliaus Mindaugo menėje.

Susirinkimo darbotvarkė

1. Atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas — rinkimas:

a. susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų

3. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. visuomeninės veiklos koordinatoriaus
5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1978 metų apyskaitų tvirtinimas
9. 1979 metų sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos,

b. revizijos komisijos
12. Einamieji reikalai ir sumanymai
13. Susirinkimo uždarymas

ŠIAIS METAIS Į LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBĄ bus 
renkami šeši asmenys — trys trejiem metam, vienas — 
— dvejiem metam, du — vieneriem metam.

Iš valdybos išeina šie asmenys: B. Bedarfienė, J. Cicė
nas, W. Dauginis, A. Senkus, J. Strazdas ir M. Yčas.

Į Lietuvių Namų kontrolės komisiją bus renkamas 
vienas asmuo trejiem metam rotacine tvarka. Iš kontrolės 
komisijos šiais metais išeina St. Banelis.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA siūlo, kad nariai gautų 
iš nominuoto kandidato-kandidatės raštišką sutikimą. Tam 
yra paruošta speciali forma, kurią nariai gali pasiimti Lie
tuvių Namų raštinėje kasdien arba sekmadienio popietės 
metu. Be to, valdyba siūlo, kad nominatoriai (nemažiau 
kaip du asmenys) pasirašytų nominacijos formą, prieš ją 
Įteikdami nominacijos komisijai visuotinio susirinkimo 
metu. Lietuvių Namų valdyba

Ontario •** *• 
Ministry of 
Labour

PROFESINĖS SVEIKATOS IR
SAUGUMO ĮSTATYMAS, 1978 

(Bill 70)
Profesinės Sveikatos ir Saugumo Įstatymas, 1978 (Bill 70), 
buvo patvirtintas karališkuoju aktu 1 978 m. gruodžio 1 5 d., 
tačiau iki šiol nebuvo paskelbtas. Dabar šio Įstatymo kopi
jos gaunamos Ontario vyriausybės knygyne, 880 Bay Street, 
Toronto, Ontario M5S 1Z8.

Kaina — 35 et. už egzempliorių

Ribotas kopijų skaičius gaunamas Ontario darbo ministeri
jos Įstaigose: Hamiltone, Kenoroje, Kingstone, Kitčeneryje, 
Londone, Otavoje, Sault Ste. Marie, Sudburyįe, Thunder 
Bay, Windsore ir informacinės tarnybos skyriuje, 400 Uni
versity Ave., Toronto, Ontario M7A 1T7.

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

OB Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood 

(705) 445-8819 
atstovas MARIO TURCO

i ĮSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungų

o Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
0 Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

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

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
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 •

1150 Lome Park Rd.
Mississauga 

yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais 
pavasario bei vasaros vestuviniais drabužiais 

ir nuotakos apranga
• Mados kiekvienam vestuviniam pobūviui
• Kokteilių apranga ir vakariniai drabužiai
Nuo antradienio iki šeštadienio 10 v.r. - 5 v.p.p.

Vakarais priimama tik

telefonu5 274-5301 Ona 
Stončius

10 TORONTO
Kanados valstybinio archyvo 

Otavoje atstovas lankėsi kaiku- 
riose lietuvių institucijose To
ronte, rinkdamas archyvinę me
džiagą lietuvių skyriui. Archy
vui esą labiausiai rūpi įvairūs 
dokumentiniai raštai, liečią lie
tuvių veiklą Kanadoje. Dėl žmo
nių nerūpestingumo daug tokių 
raštų esą žuvo. O jie reikalingi 
ir lietuvių, ir Kanados istorijai. 
Turi archyvinės medžiagos tau
tiečiai prašomi pranešti “TŽ” 
redakcijai.

Toronto "Atžalynas” yra ga
vęs kvietimą iš Thunder Bay, 
Ont., per dr. E. JaseviČiūtę at
likti meninę programą tenykš
čiame folkloro festivalyje š.m. 
gegužės 12 ir 13 d.d. Atžalynie- 
čiai jau pradeda ruoštis kelio
nei. Lietuvių organizacijos bei 
kolonijos, norinčios pakviesti 
tautinių šokių grupę “Atžaly
nas” meninei programai, prašo
mos kreiptis į vadovę šiuo adre
su: S. Leparskas, 20 Antrim Cr., 
Apt. 411, Scarborough, Ont. 
M1P 4N3, arba: V. Dauginis, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1AG. Tel. 533-1121.

Tautinių šokių grupė “Atža
lynas” “TŽ” paskyrė $50 auką.

Mėnraštis “Speak Up” š.m. 
1-2 numeryje išspausdino kele
tą aktualių antikomunistinių 
straipsnių. Jo leidėju bei redak
toriumi nurodomas G. Urbonas.

... o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 

miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis.
Ryžkitės šiais metais pažinti 

naują Kanados dalį!

Kanada
tiek daug Įdomybių

■ Canadian Government Office de tourisme
B Office of Tourism du Canada

Y I M I SIS
All Seasons Travel, B.D.
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

West Park ligoninėje (buv. 
Westono sanatorijoje) sausio 31 
d. buvo suruoštos išleistuvės 
rentgeno skyriaus vedėjai Onai

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių par. skyriaus susirin
kimas įvyko vasario 11d. mažo
joje Anapilio salėje. Paskaitą 
apie galvos skausmus skaitė dr. 
O. Gustainienė, KLK Moterų 
Dr-jos centro valdybos pirmi
ninkė. Skyriaus pirm. G. Trin- 
kienė padarė pranešimą apie 
organizacinius reikalus, rengia
mą visų trijų lietuvių parapijų 
moterų draugijų koncertą L. 
Namuose kovo 18 d. ir kvietė 
nares organizuotai dalyvauti 
Vasario 16 pamaldose bei minė
jime.

Po oficialios programos na
rės, viešnios ir šeimų nariai vai
šinosi kava ir įvairiais skanu
mynais.

LN Jaunimo Būrelio slidinė
jimo iškyla į Mansfield, Ont., 
įvyko vasario 2-4 d.d. Dalyvavo 
apie 100 jaunuolių iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio, Kleve- 
lando, Čikagos. Penktadienį bu
vo susipažinimo vakaras, kuria
me visi vaišinomės vynu ir įvai
riais sūriais, šokom bei linksmai 
bendravom. Anksti rytą pabu
dom ir džiaugėmės saulėta die
na. Po pietų vyko alpiniško sli
dinėjimo rungtynės, kurias lai
mėjo Raimundas Butkevičius iš 
Hamiltono ir Rima Gustainytė iš 
Toronto. Sekmadienį išsiskirs
tėm: vieni slidinėjo, kiti jau ke
liavo į tolimus namus, o treti il
sėjosi. Tai sėkmingas ir atminti
nas savaitgalis! R. G.

Ontario vyriausybė yra įstei
gusi gerojo piliečio medalį už 
asmens nuopelnus visuomenės 
gerovei bei jo pasiaukojimą. 
Kandidatus medaliui gauti gali 
siūlyti kiekvienas asmuo arba 
organizacija. Specialūs siūlymo 
blankai gaunami, rašant šiuo ad
resu: The Secretary, Advisory 
Council, Ontario Medal For 
Good Citizenship, Room 463, 
Legislative Building, Queen’s 
Park, Toronto, Ont. M7A 1A1. 
Šia galimybe turėtų susidomėti 
ir lietuviai.

Pašto inspektorius lankėsi 
“TŽ” administracijoje ir tikri
no skaitytojų kartoteką, ar visi 
yra sumokėję už prenumeratą. 
Pašto taisyklės reikalauja, kad 
visi skaitytojai būtų sumokėję 
už savo prenumeratas iš anksto, 
kitaip laikraštis netenka pilnų 
II klasės tarifo teisių ir privalo 
brangiau mokėti už tuos, kurie 
yra atsilikę bent trimis mėne
siais. Laikraščiui yra svarbu, 
kad visi skaitytojai būtų atsily
ginę iš anksto. Dėlto maloniai 
kviečiame tuos, kurie dar neat
silyginę, tuojau tai padaryti.

Patikslinimas. Ryšium su pa
skelbtomis ligonių pavardėmis 
“TŽ” 5 nr., Aleksandra šimke- 
vičienė, gyv. Scarborough prie
miestyje, praneša, kad ji neser
ga (minėtoji žinutė liečia kitą 
asmenį). Jos brolis, gyvenęs 
Peningtone, B.C., mirė vasario 
3 d. Palaidotas toje pačioje vie
tovėje. Buvo 59 metų amžiaus.

Reinytei - Dabkuvienei. Čia ji 
darbą pradėjo 1951 m., o vedė
jos pareigas perėmė 1961 m. 
Jai vadovaujant, šis skyrius buvo 
padidintas ir sumodernintas. Iš
leistuvių metu jos nuopelnus iš
kėlė ligoninės vedėja D. Ma- 
cham, dr. Gale ir dr. Saunders. 
Įteiktos dovanos — laikrodis ir 
foto aparatas.

O. Dabkuvienė yra aukštaitė, 
zarasiškė. Lietuvių gimnaziją 
baigė Rygoje kartu su krepši
ninku L. Baltrūnu. Atvykusi 
Kaunan 1939 m., įstojo į Lietu
vos Raud. Kryžiaus gailestingų
jų seserų mokyklą, kurią baigu
si, dirbo Kretingos apskr. ligoni
nėje. Rusų-vokiečių karas ją už
klupo beatostogaujančią Rygo
je. Karo metu dirbo karo ligo
ninėse, padėdama sužeistiems 
lietuviams kariams. Toje srity
je dirbo Vokietijos ir Anglijos 
ligoninėse. Visur daug padėjo 
lietuviams kalbos atžvilgiu ir 
šiaip visokiuose reikaluose. St. D.

A.a. Anastazijos ščepavičie- 
nės atminimui “TŽ” paaukojo 
$25 dr. Jonas ir Dalia Maurukai 
su šeima, Elyria, Ohio.

Toronto estų kredito unijos 
25 metų sukakties minėjime 
“Paramai” atstovavo jos valdy
bos vicepirm. Stasys Kuzmas.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų min. N. Cafik, kalbėdamas 
laisvojo pasaulio ukrainiečių 
kongrese, kuris įvyko Niujorke 
1978. XI. 25, pareiškė, kad Ka
nada jaučia pareigą atkreipti 
pasaulio dėmesį į esamą prie
spaudą R. Europoje ir Sov. Są
jungoje. Pabrėždama žmogaus 
teises, Kanada remiasi Helsin
kio deklaracija, kurią pasirašė 
ir Sov. Sąjunga. Esą Kanada ne
būtų sutikusi pasirašyti Helsin
kio akto, jeigu žmogaus teisės 
jame nebūtų buvusios įrašytos. 
Kanados valdžia ir toliau aiškiai 
kalbėsianti apie žmogaus teises 
ir, kiek įmanoma, padėsianti, 
laisvę mylinčioms tautoms. Dau- 
giakultūriškumas esąs reikalin
gas ne tiktai Kanadai, bet ir vi
siem laisvojo pasaulio kraštam.

Vancouver, B.C.
(Atkelta iš 4-to psl.) 

k., Bubelių valsčiuje. Jauna atvyko 
Kanadon pas savo brolį XXX š. pa
baigoje. Kiek pagyvenusi, grįžo Lie
tuvon. Ten radusi jau skirtingas są
lygas, antrą kartą atvyko Kanadon 
ir ištekėjo už kanadiečio Nicol. Dir
bo daugiausia ūkiuose, kurių turėjo 
net tris. Kurį laiką gyveno Kalga- 
ryje, o pastaruoju metu — Vanku
veryje. L.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID
Naujas adresas: 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

DRESHER-PARAUSKAS S=yNCE
LTD. irW. G. DRESHER

233<3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja —V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENE
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

.'HSunANce[* Namų — Gyvybės
* Automobilių
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<0 TORONTO"
Anapilio žinios

— Šį sekmadieni, vasario 18, šven
čiama Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 61-ji sukaktis. 11 v. r. pa
maldose organizuotai su vėliavomis 
dalyvauja organizacijos. Rinkliavą 
šventovėje daro ir Tautos Fondas 
Lietuvos laisvės reikalams.

— Vasario 16 minėjimas Anapilio 
salėje šį sekmadienį, 3.30 v. p. p. 
Anapilio Moterų Būrelis rūpinasi ka
vute. Kviečiami talkininką? pagelbė
ti sustatyti kėdes salėje po 10 v. pa
maldų. Prašoma tvarkingai statyti 
automobilius autoaikštėje.

— Lietuvos Kankinių šventovės 
statybos skoloms mokėti aukojo 
$600: C. K. Šaltys; $100: V. B. Vai
čiūnai.

— Parapijos rekolekcijos bus ba
landžio 5-8 d. d. Vedėjas — kun. dr. 
J. Gutauskas.

— Prieš Velykas numatytas vargo
nų koncertas. Jis bus jungiamas su 
rekolekcijų užbaigimu.

— Anapilio Moterų Būrelio valdy
ba planuoja suruošti didesnio pobū
džio kultūrini parengimą. Mirusios 
veiklios būrelio narės a. a. A. Šče- 
pavičienės prisiminimui nutarta už
sakyti šventovėje vitražą.

— Baigiami paruošti aukotojams 
sekmadienių ir šventovės statybos 
aukų pakvitavimai.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v. 
r., už a. a. Oną Čerkienę; sekmadie
nį, 11 v. r., Lietuvos laisvės intenci
ja.

Lietuvių Namų žinios
— Nuo vasario 18 d. “Lokys” 

kiekvieną sekmadienį popiečių me
tu veiks be pietų pertraukos tik nuo 
12 v. iki 6 v. v.

— “Atžalyno” tautinių šokių gru
pės tėvų susirinkimas — vasario 20, 
antradienį, 7 v. v., LN Karalienės 
Mortos menėje.

— LN vyrų valdyba: J. Dambaras
— pirmininkas, Z. Rėvas — vice- 
pirm., L. Dūda — sekr., A. Štuopis
— ižd., H. Chvedukas — kultūr. pa- 
reng., Br. Laučys ir V. Bubelis — 
pareng. talkininkai, V. Kulnys — 
visuom. veiki., A. Lukošius — spaud. 
inform., VI. Makuza ir A. Borkertas
— ligonių lankytojai.

— LN nariai, pakeitę adresus, pra
šomi tuoj pranešti LN raštinei tel. 
532-3311 arba rašyti: 1573 Bloor St., 
West, Toronto, Ont.

— Prie LN rastas moteriškas laik
rodis. Kreiptis į LN raštinę.

— LN Jaunimo Būrelio suruošto
je slidinėjimo išvykoje į Mansfield, 
Ont., dalyvavo apie 100 lietuviško 
jaunimo. Alpiniško slidinėjimo var
žybas laimėjo R. Butkevičius iš Ha
miltono ir R. Gustainytė iš Toronto.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 180 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė Paulina Mačiulienė iš 
Argentinos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms šeimi

ninkėms už suruoštą tokį šaunų 
mergvakarį o visoms viešnioms už 
atsilankymą. Taip pat dėkoju po
nioms, kurios prisidėjo, bet dėl susi
dariusių sąlygų dalyvauti negalėjo. 
Jūsų nuoširdumas ir puikios dova
nos pasiliks man brangus ir neuž
mirštamas prisiminimas.

Dėkinga Laima Jagėlaitė
Trijų lietuvių parapijų mote

rų draugijos rengia bendrą kon
certą kovo 18, sekmadienį To
ronto L. Namuose. Programą 
atliks fleitistas Petras Odonis, 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos, sol. D. Sagemueller 
iš Hamburgo operos ir pianistė 
Raminta Lampsatytė.

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Kanados Finansų Ko
mitetas dėkoja sekantiems as
menims ir organizacijoms už 
jų paramą: Juozui ir Elenai In
kratams už $200 auką, P. Vait- 
kūnui — $25, Pirmam Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubui — 
$100, KLK Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyriui — 
$100.

Anapilio knygyne
Kazys Barėnas, KILOGRAMAS 

CUKRAUS, novelės, $9.50. Vincas 
Pietaris, ALGIMANTAS, I ir II dalis, 
istorinė apysaka, $9.75. Prof Vytau
tas S. Vardys, THE CATHOLIC 
CHURCH, DISSENT AND NATION
ALITY IN SOVIET LITHUANIA, 
$15.00. (Autorius savo knygas auto
grafuos po Vasario 16 minėjimo To
ronte). Anapilio knygynas bus ati-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 Mišios, kuriose da

lyvaus kūrėjai-savanoriai ir kitos or
ganizacijos su vėliavomis, bus laiko
mos vasario 18, sekmadienį, 11.30 v. 
ryto.

— Ateinantį sekmadienį, vasario 
18, pirmosios Komunijos pamokų 
nebus.

— Tikinčiosios Lietuvos Diena 
bus minima kovo 4, sekmadienį. Bus 
specialios tai dienai Mišios. Per vi
sas Mišias bus daroma rinkliava reli
ginei Lietuvos šalpai.

— Salės inventoriui ir remontams 
aukojo: J. Astrauskas $100, V. L. 
Pevcevičiai $50, V. D. Simonaičiai 
$40, H. G. Chvedukai $25.

— Muzikinės dramos “Emilija 
Platerytė”, kuri bus vaidinama š. m. 
balandžio 28 d. Toronte, nauji me
cenatai: V. P. Melnykai $100, B. M. 
$100.

— Jono Vitkūno brolis Kazys mi
rė Lietuvoje; Onos Banelienės bro
lis Povilas Povilonis mirė Ameriko
je, Vlado Plečkaičio pusbrolis Vin
cas Kirvaitis mirė Lietuvoje.

— Parapijos biblioteka ir knygų 
kioskas veikia sekmadieniais pamal
dų metu.

— Parapijiečiai lankomi iš anksto 
susitarus telefonu.

— Parapijos choro repeticijos — 
trečiadieniais, 7.30 v. v., jaunimo 
choro repeticijos — sekmadieniais, 
po 10 v. Mišių, Muzikos studijoje.

— Mišios šeštadienį: 8 v. už Adol
fą Giniotį, užpr. L. M. Razgaičiai,
8.30 už Juozą ir Marcijoną Vilimus, 
užpr. B. O. Vilimai, 9 v. Gyvojo Ro
žinio Dr-jos intencija, užpr. valdyba,
9.30 už Eleną Vaidotienę, užpr. R. 
Valickienė, 10 v. padėkos intencija, 
užpr. Šimkų ir Tamošauskų šeimos; 
sekmadienį 8 v. už Steponą Juodikai- 
tį, užpr. J. Juodikaitienė, 9 v. už Ra
polą ir Uršulę Žilėnus, užpr. A. Ži
lėnas, 10 v. už Simą ir Oną Lesniaus- 
kus, užpr. A. Ramonienė, 11.30 pra
šant Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės, 7 v. v. už Vytautą Plačiakį, 
užpr. A. V. Balniai.

Vasario 16 iškilmės Toronte 
pradedamos šį penktadienį, va
sario 16 d., 10 v. r., Lietuvos vė
liavos pakėlimu prie naujosios 
miesto rotušės. KLB Toronto 
apylinkės valdyba kviečia tau
tiečius gausiai dalyvauti vėlia
vos pakėlime. Tos pačios die
nos vakarą Prisikėlimo salėje 

. KLB krašto valdyba rengia pri
ėmimą kviestiniams svečiams 
— valdžios atstovams, konsu
lams, kitų tautybių veikėjams, 
spaudos žmonėms ir pan. Nu
matyta trumpa lietuviška meni
nė programa ir žodinė dalis 
anglų kalba. Apie kitas Vasario 
16 šventės iškilmes žiūr. skel
bimą.

NENULEISKIME RANKŲ!
Aukokime bent vienos dienos 

uždarbį Tautos Fondui — Lietu
vos laisvės kovai. Vasario 16- 
tosios minėjimo dieną aukos bus 
renkamos prie visų parapijų 
Šventovių, minėjimo salėje ir 
Toronto Lietuvių Namuose. Te- 
nelieka nė vieno lietuvio, neat
likusio pareigos savajam kraš
tui! Tautos Fondo

Toronto apyl. atstovybė
Svarbus “Romuvos” narių susi

rinkimas šaukiamas vasario 25, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėli
mo Parodų salėje. Kviečiami 
nariai ir skautų-čių tėvai daly
vauti. Programoje — praneši
mai, diskusijos, rinkimai į val
dybą, revizijos komisiją. Bus ir 
kavutė. Stovyklavietės vadovy
bė pageidauja nuomonių, naujų 
sumanymų, pasisakymų. “Ro
muva” — jau didelis turtas, ku
riam reikalingas ir atitinkamas 
visų dėmesys.

Metinis VI. Pūtvio šaulių 
kuopos susirinkimas ir valdybos 
rinkimai — vasario 25 d., 3 v. 
p.p. Lietuvių Namuose. Visi šau
liai ir norintieji įstoti į kuopą 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas 
— vasario 25, sekmadienį, 3 v. 
p.p. universiteto salėje (Convo
cation Hall). Priėmimas sve
čiams — vasario 23, penktadie
nį, Estų Namuose.

darytas prieš ir po Nepriklausomy
bės šventės minėjimo. (Knygynas 
yra prie L, Kankinių parapijos sa
lės).

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tek 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

H MONTREAL

Radijo programa - 1.30 v.p.p. ("Tėvynės
prisiminimai")

IŠKILMINGAS AKTAS - 
3.30 v.p.p. ANAPILIO salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas — prof. Vytautas Vardys. 
Angliškoje dalyje (5 v. p. p.) — augštųjų svečių 
sveikinimai. Meninę dalį atliks jungtinis choras, 
tautinių šokių grupė "Atžalynas", solistas Vyt. 
Paulionis.

Visi Toronto ir apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti šiose iškilmėse
KLB Toronto apylinkės valdyba
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo sukakties
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šešiasdešimt pirmoji 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

sukaktis bus minima VSSflliO 18, sekmadienį
PAMALDOS-visose lietuvių 

šventovėse
LIETUVOS VĖLIAVOS pakėlimas 
prie miesto rotušės — vasario 16, 
penktadienį, 10 v. r. (visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti)

AUKOS LIETUVOS LAISVINIMUI bus 
renkamos vokeliais Tautos Fondo ir Bend
ruomenės atstovų. Aukos, įteiktos T. Fon
dui, skiriamos VLIKo veiklai, o įteiktos 
Bendruomenei — eina pastarosios politi
nei veiklai.
ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS daly
vauti iškilmėse (pamaldose ir minėjime) 
su savo vėliavomis.
SPECIALUS AUTOBUSAS nuo Toronto 
Lietuvių Namų išvažiuos vasario 18, sek
madienį, 2.45 v.p.p.

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblio “G I NT ARAS 
Tėvų Komitetas kviečia visus atsilankyti į

vasario 24, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
didžiojoje ANAPILIO salėje

Bilietai užsakomi iš anksto pas A. Nausėdą 231-1423 ir
O. Radzevičienę 827-5620

Sol. Rimas Strimaitis su savo 
mokytoju muz. St. Gailevičiumi 
rengiasi svarbiam solo vaid
meniui muzikinėje dramoje 
“Emilija Platerytė”, kuri bus 
atlikta Čikagoje ir Toronte š. 
m. kovo 30 ir balandžio 28 d. 
Jis taip pat yra pakviestas daly
vauti velykiniame koncerte, ku
rį rengia Toronto latviai š. m. 
balandžio 8 d. Šio koncerto pro
gramą atliks jungtinis latvių 
choras, simfoninis orkestras, so
listai — sopranas ir bosas iš 
JAV ir tenoras R. Strimaitis. 
Be to, pastarasis vasario 18 d. 
su sol. G. Čapkauskiene atliks 
meninę programą Vasario 16 
minėjime Londone, Ont.

rengiamas
š.m. vasario 18, sekmadienį, 3 v.p.p., 
PLATEAU AUDITORIJOJE, 3710 Colixa-Lavallee Ave. 
Kalbės specialiai iš St. Petersburg©, Florida, atvykęs 

visuomenininkas dr. K. Bobelis
Meninę programą atliks Aušros Vartų parapijos choras, 
jaunimo ansamblis "Gintaras" ir deklamatorė Rasa 
Lukoševičiūtė. Lietuviškoji Montreolio visuomenė malo
niai prašoma šioje šventėje gausiai dalyvauti.

KLB Montreolio apylinkės valdyba

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kovo 4 d., 6 v.v., bus iškilmin

gos šv. Kazimiero garbei Mišios Ti
kinčiosios Lietuvos Dienos proga. 
Organizuotai dalyvaus jaunimas ir 
giedos choras. Po pamaldų bus tra
dicinė vakarienė — kazimierinės su 
orkestru, baru ir loterija. Rengia 
parapijos komitetas.

— Jaunimo išvyka į Mount Sut- 
tan pavyko gerai. Diena buvo saulė
ta ir sniego daug. Išvyką organizavo 
parapijos jaunimo klubas.

— Pakrikštytas Laimos ir Stan
ley Rutkauskų sūnus Antano - Vik
toro vardais. Krikšto tėvais buvo 
Teresė ir Antanas Skučas iš Toron
to.

— Parapijos svetainėje sausio 27 
dieną paminėta Genės ir Jono Re- 
meikių 25-kių metų vedybinio gy
venimo sukaktis. Dalyvavo daug 
draugų, pažįstamų bei giminių. Gro
jo Jono Remeikio, jn., grupė.

— Šventovės, svetainės, kleboni
jos apšildymas praėjusią žiemą kai
navo $5.500. Šią žiemą gali būti ma
žiau, nes sudėti nedūžtantys langai 
daug prisideda prie šilimos išlaiky
mo viduje. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Vasario 16 šioje šventovėje mi

nėsime vasario 18, sekmadienį, 11 
v. r. Organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis.

— šeštadieninė mokykla Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo sukaktį 
paminės vasario 17 d., dalyvaujant 
ir mokinių tėvams bei svečiams.

— “Rūtos” klubo nariai Vasario 
16 minės atskiru pobūviu vasario 14 
d., 3 v. p. p. Paskaitą skaitys dr. I. 
Maziliauskienė. Klubo ruošiamas 
Užgavėnių pobūvis bus vasario 27 d. 
AV par. salėje. Bus meninė progra
ma, šokiai ir vakarienė. Įėjimas — 
$3.00.

-— Vasario 2 d. palaidotas a.a. Jo
nas Staniulis, 77 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčias — žmoną ir dvi dukteris 
su šeimomis. Taip pat palaidota a. 
a. Kazimiera Kažukauskienė.

Vasario 16 proga yra renkami pa
rašai peticijai, kuri bus įteikta Ka
nados min. pirmininkui, JT sekre
toriui ir kitoms tarpt, organizaci
joms, prašant pagalbos įkalintą Vik
torą Petkų išleisti į laisvę.

KLK MOTERŲ DR-JOS MONT- 
REALIO SKYRIAUS metinis susirin
kimas buvo sėkmingas, nors tam 
oras buvo labai nepalankus. Susirin
kęs nemažas skaičius narių išklausė 
seselės Olivetos paskaitą ir išrinko 
naują valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis: G. Kudžmienė — pirmininkė, 
D. Staskevičienė — vicepirmininkė, 
M. Malcienė — sekretorė, I. Valkie- 
nė — iždininkė, V. Dikaitienė ir B. 
Rupšienė — narės. Paskirta parama 
AV parapijos remonto reikalams 
$100, seselėms $50.

Vasario 25 d. šaukiamas visuotinis 
susirinkimas, kurio metu bus Jūratės 
Ciplijauskaitės-Tanner paskaita ir 
rodomos skaidrės iš kelionių po Toli
muosius Rytus.

Mūsų Draugija neteko savo garbės 
narės M. Motuzienės, kuri mirė pa
likusi nuliūdusią dukterį ir jos šei
mą. M. Motuzienė buvo išrinkta vice
pirmininke per stegiamąjį Draugijos 
susirinkimą. Reiškiame gilią užuo
jautą jos artimiesiems.

Nijolė Bagdžiūnienė
Metinis visuotinis “Lito” narių 

susirinkimas įvyks kovo 17, šeštadie
nį, 4 v.p.p., Aušros Vartų parapijos 
salėj, šiais metais savo kadenciją už
baigė valdyboje Algis Kličius, Vincas 
Piečaitis ir Vytautas Z. Kudžma (mi
ręs), kredito komisijoje — Jonas 
Adomonis ir revizijos komisijoje — 
Kostas Toliušis. Kvietimus į susirin
kimą ir apyskaitas numatoma išsiun
tinėti vasario mėnesį.

“Lito” skyrius Rosemonte nuo va
sario 1 d. pirmadieniais nebedirba. 
Penktadienio valandos pakeistos — 
dirbama 12-6 v.v. Inf.
O “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Kaina: $6.00
ir $4.00

8 Maloniai kviečiame visus atsilankyti į TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
ren
gia- 
mą- tradicinį užgavėniŲ

1979 m. vasario 24, šeštadienį,

Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor Street West
Baras ir salė atidaromi 7 valandų vakaro

Gros 4 asmenų orkestras, bus loterija, tradicinis Įėjimas: suaugusiems $4.00,
Užgavėnių maistas ir kitos staigmenos. pensininkams ir studentams $3.00.

Toronto Lietuvių Namai

Mažosios Lietuvos fe fgį s i g OiGraQICiniS

vasario 27, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

— $7.00 (su 
vakariene) 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija, 
baras 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia — 
RENGĖJOS

8 valandų vakaro

Toronto Lietuvių Namų Jaunimo Būrelis kviečia visus 
turinčius 18 metų amžiaus arba subrendusio amžiaus kortelę, į

Jie bus rengiami kas antrą penktadienį nuo 
1979 m. vasario 9 d. Toronto Lietuvių Namuose,
Gedimino pilies menėje (III augšte). Pradžia

Būsimos programos: "Charlie Chaplin", 
lietuviški tautiniai vakarai, lietuviškų 
filmų vakaras (veiks ir baras)
Jeigu turite sumanymų, pasiūlykit TLN 
Jaunimo Būreliui

PROGRAMA:
vasario 23 d.: pavėlinti Valentino dienos šokiai 
kovo 9 d.: filmas "Charlie Chaplin"
kovo 24, šeštadienį, nemokama rogių iškyla į 
Albion Hills (priklausys nuo oro)

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

ALDONA’S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 533-2904

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

PŪKINĖS ARBA PLUNKSNINĖS 
ANTKLODĖS (kaldros) visų rūšių 
ir dydžio gaminamos pagal užsaky
mą. Skambinti teL 787-9021 Toronte.

VIENAM NERŪKANČIAM ASME
NIUI vakarų Toronte reikalingas 
butas be baldų. Pageidautina High 
Park rajone. Skambinti po 5.30 v. v. 
tel. 536-5498 Toronte.

Kvietimas Visus maloniai kviečiame j 

ZYEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲKLUBO ' 'MfDA”

.sezono B A f Iff uždarymo ĮfALIU
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1979 m. vasario 24 d., 7 vai. vakaro,
Aušros Vartų parapijos salėje

PROGRAMOJE: tauriu bei pažymėjimų įteikimas. Otavos 
"RAMUNĖLĖS". Muzikos talentai. Gera vakarienė, 

baras, šokiai, loterija. "PEGASUS" orkestras.
Įėjimas — $6, jaunimui — $4. Valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONISINSURANCE AGENCY INC.

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

3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL, QUE.

“LITAS’ ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s*tas .........
Taupomąsias s-tas ......
Pensijų planas ...........
Term. ind. 1 m.............

........... 6.0 %

........... 9.25%

........... 8.5 %

........ 10.25%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ....................
Nekiln. turto ..................
Čekių kredito ...............
Investacines nuo ..........

........... 11.5%
...........11 %
.......... 12 %
.........12 %

Duoda nemokamą gyvybės apdraudę 
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.


