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Lietuviai Gudijoje
Istorinė Lietuva, išplėtusi savo valstybę toli į Europos 

rytus, jungė ne tik visą lietuvių tautą, bet ir kitas tautybes. 
Ano meto Lietuva buvo tikra prasme didžioji tiek terito
riniu, tiek gyventojų atžvilgiu. Suirus tai didžiajai Lietuvai, 
jos gyventojai lietuviai nebegalėjo susiburti į vientisą 
valstybinę teritoriją — etnografiniai jų plotai pateko į 
svetimų valdžių rankas. Net ir atstačius nepriklausomą 
Lietuvą 1918 metais, gana dideli etnografiniai plotai liko 
svetimųjų rankose. Užgriuvusios okupacijos — tiek vokie
čių, tiek sovietų nedaug ką tepakeitė. Garsusis Maskvos 
mostas, 1939 metais neva grąžinęs Vilniaus sritį Lietuvai, 
paliko už jos ribų gana didelius etnografinius lietuvių 
plotus. Sovietinėje valdžioje dalyvavę raudonieji lietuviai 
tikėjosi vėliau tuos plotus atgauti sovietinei Lietuvos res
publikai, buvo gavę net konkrečių pažadų iš sovietinės Gu
dijos, tačiau veltui — tie pažadai nebuvo tesėti. Tad ir 
šiandieną nemaži etnografiniai lietuvių plotai tebėra val
domi sovietinės Gudijos. Iš šalies žiūrint atrodo, kad tai 
mažareikšmis dalykas, nes ir Lietuva, ir Gudija priklauso 
tai pačiai prievartinei Maskvos imperijai, kurioje visos 
tautybės vienodai tvarkomos. Visdėlto patirtis rodo, kad 
priklausymas vienai ar kitai sovietinei respublikai turi 
savo reikšmę.

TOJI reikšmė matyti ypač Gudijos lietuvių atveju. Jau 
kelinti metai ateina klaikios žinios apie jų padėtį. 
Pastaraisiais metais tą klausimą pradėjo kelti ypač 
Lietuvos pogrindžio spauda. Ji visą laiką primena, kad 

Gudijos lietuviai kenčia ne tiktai tautinį persekiojimą, bet 
ir naikinimą. Skelbiama, jog ištisi etnografiniai lietuvių 
plotai ten baigia sunykti dėl nepakeliamų sąlygų. Jau ket
virta dešimtis metų dabartinėje Gudijoje gyveną lietuviai 
neturi nei .lietuviškų pamaldų, nei mokyklų, nei spaudos, 
nei organizacijų, nei kokios nors saviveiklos. Jiems už
drausta netgi išsirašyti lietuvišką laikraštį iš sovietinės Lie
tuvos. Atvykstantieji lankytojai iš Lietuvos tremiami ir už
daromi kalėjimuose. Gyva tokio fakto liudininkė yrą An
gelė Ramanauskaitė, kuri pati visa tai išgyveno. Ji ir kiti 
lankytojai matė, kad grynai lietuviškose srityse vietinė 
administracija yra nelietuviška. Lietuviai negali būti net 
kolchozų pirmininkais. Tokios priespaudos lygose'■lietu
viškumas ne tik pradeda nykti, bet ir vietomis yra jau su
nykęs. Jaunimas, negavęs lietuviškos kultūros, neišmokęs 
gimtosios savo kalbos, įsijungia į vietinį gudų gyvenimą 
ir lietuviškai nebekalba. Išsigelbsti tiktai tie, kurie išvyks
ta studijuoti į Lietuvą ir ten pasilieka. Tai faktai, kurie 
liudija mūsų tautos nykimą, neturint laisvos, nepriklauso
mos savo valstybės.

KYLA tad klausimas, ar visa tai žinodami bei maty
dami, turime palinguoti galva ir nieko nedaryti? 
Nejaugi jokia pagalba nėra galima? Pažvelgus į pa
dėtį, visdėlto matyti, kad šis tas įmanoma padaryti. Visų 

pirma į tai turėtų atkreipti dėmesį sovietinė Lietuvos res
publika. Tiesa, gerai žinome, kad jos galia labai menka, 
tačiau gali rasti būdų teikti pagalbą kaimynystėje gyve
nantiems Gudijos lietuviams. Yra žinoma, kad šis tas daro
ma, bet atsimušama į kietą sovietinį “niet”. Vilniaus bal
sas ir Minske, ir Maskvoje nėra stiprus, be to, pačioje kom
partijoje daromi nacionalizmo priekaištai. Visdėlto lietu
viškasis Vilnius neturėtų nuleisti rankų ir nuolat ta kryp
timi veikti. Toje tautinės pagalbos srityje galėtų būti bud
resnė, veiksmingesnė ir mūsų išeivija. Politiniai bei vi
suomeniniai jos veiksniai, organizacijos turėtų aliarmuoti 
tarptautinius forumus, atkreipti jų dėmesį į tautos naikini
mo faktus ir prašyti intervencijos. Gana daug faktų ateina 
per pogrindžio spaudą. Juos derėtų rinkti ir pateikti įvai
rioms tarptautinėms organizacijoms, neišskiriant nė Jung
tinių Tautų ir gudų organizacijų. Bet tokia veikla turėtų 
būti ne atsitiktinė, o nuolatinė. Tik tuomet galima tikėti 
atitinkamo spaudimo į Maskvą ir Minską. Išeivija tai gali 
padaryti, tiktai klausimas ar jos vadai bei veiksniai įstengs 
išjudėti iš patogios ir nenašios rutinos?

Pas au/io /vykiai

KANADOS
ĮVYKIAI Suėmė šnipus
Kanada apkaltino tris Sovie

tų Sąjungos ambasados Otavoje 
pareigūnus špionažu ir pareika
lavo, kad jie išvyktų Maskvon 
per vieną savaitę. Užsienio rei
kalų ministerės F. MacDonald 
pranešimu, špionažan įsivėlė: 
karinis attache kpt. L Bardeje- 
vas, jo pavaduotojas pik. E. 
Akeksajanas ir šoferis V. I. So
kolovas. špionažo veiksmai bu
vo nukreipti ne prieš Kanadą, 
bet prieš JAV. šešiolikos mėne
sių laikotarpyje už vieno Ota- 
von atvykstančio amerikiečio 
technologines paslaptis sovietai 
sumokėjo apie $10.00. Šiuos 
veiksmus išaiškino Kanados 
RCMP saugumiečiai ir apie juos 
painformavo FBI įstaigą. Toli
mesnis sekimas buvo vykdomas 
bendromis jėgomis. Amerikie
čio pavardė tebėra neatskleista. 
Sakoma, kad jis nėra kariškis 
ar valdžios tarnautojas, bet pri
vačios firmos darbuotojas, turė
jęs reikalų su erdvių technolo
gija. Spėjama, kad FBI jį pri

šnekino tapti dvigubu agentu ir 
tas technologines paslaptis teik
ti su specialiai įmaišytomis klai
domis, kurioms išaiškinti reikia 
daug laiko. Dėlto- neatskleidžia
ma jo pavardė ir nekalbama 
apie jo suėmimą.

Užsienio reikalų ministerė F. 
MacDonald pareiškė sovietų am
basadoriui A. Jakovlevui, kad 
trijų šnipų ištrėmimas nėra su
sietas su Kanados reakcija į Af
ganistano įvykius. Juos bus leis
ta pakeisti kitais trim pareigū
nais, ambasadai paliekant lig
šiolinį 64 narių skaičių. Di
džiausio pralaimėjimo sovietų 
šnipai Kanadoje susilaukė 1978 
m. pradžioje, kai buvo įsakyta 
išsikraustyti net 13-kai sovietų 
ambasados pareigūnų. Po jų iš
trėmimo sovietinių šnipų klau
simą federaciniame parlamente 
iškėlė čekų kilmės konservato
rių atstovas Otto Jelinek, pa
teikdamas 14-kos sovietų diplo
matų pavardes. Jo duomenimis,

(Nukelta į 6-tą psl.)

Vokiečiai demonstruoja Bonnoje prie Sov. Sąjungos pasiuntinybės, reikalaudami laisvės Viktorui Petkui. 
Priekyje — katalikų kunigas Pietrek, kuris organizavo šią demonstraciją. Olimpiniai žiedai — iš spygliuotos 
vielos. Jie primena pavergtas tautas, negalinčias dalyvauti olimpiadose Nuotr. A. Viiuckio

Ginkite suimtąjį Terlecką !
Okupuotos Lietuvos žmonių šauksmas, ką tik pasiekęs laisvąjį pasaulį

SNO generaliniam sekretoriui 
p. Kurtui Valdheimui
Helsinkio susitarimų 
baigiamąjį aktą pasirašusių 
šalių vyriausybėms
Tarptautinės Amnestijos 
Organizacijai
Europos ir Amerikos 
Helsinkio grupėms

1979 metų rugpjūčio 23 d. su
kako 40 metų, kai Molotovo ir 
Ribbentropo parašais buvo su
tvirtintas dviejų diktatorių — 
Stalino ir Hitlerio — pasiryži
mas okupuoti keletą Rytų Eu
ropos šalių, tarp jų ir Lietuvą. 
Šio slapto sandėrio protokolų 
įgyvendinimas atnešė žmonijai 
antrąjį pasaulinį karą, o Lietu
vai, Latvijai ir Estijai — nepri
klausomybės netekimą su visais 
iš to sekusiais padariniais, ku
rie iki šiol apsprendžia tų res
publikų politinį, ekonominį bei 
kultūrinį gyvenimą.

Naudodamasi šia proga, 45 
pabaltiečių grupė paskelbė pro
testo memorandumą, adresuotą 
kaikurių šalių vyriausybėms ir 
SNO. Jame buvo prašoma ne tik 
viešai pasmerkti Molotovo-Rib- 
bentropo paktą, bet ir likviduo
ti jo padarinius, t.y. išvesti sve
timą kariuomenę iš Pabaltijo 
respublikų ir suteikti joms ap
sisprendimo teisę.

Pabaltiečių memorandumas 
susilaukė plataus atgarsio visa
me pasaulyje. Dar kartą buvo 
pabrėžta, kad betkokių aneksi
jų nepasmerkimas ar abejingu
mas pavergtų tautų likimui jau 
savaime yra nusikaltimas. VFR 
valstybinis radijas “Vokiečių 
banga” rugsėjo 5 ir 6 d. rusiš
kose laidose perdavė Molotovo 
ir Ribbentropo pasirašytų slap
tų protokolų tekstus, tuo tiesio
giai patvirtindamas pabaltiečių 
memorandumo pagrįstumą. Nei 
TSRS vyriausybė, nei jos masi
nės komunikacijos priemonės 
nepaneigė šio VFR valstybinio 
radijo pranešimo.

Kaip Kremlius reagavo į pra
šymą panaikinti Molotovo-Rib- 
bentropo pakto padarinius? Kol 
kas vienintelis atsakymas į tai 
buvo KGB represijos Lietuvoje 
ir Estijoje. Spalio 3 d. Vilniuje 
įvykdytos kratos Antano Ter
lecko, Algirdo Statkcvičiaus, Ju
liaus Sasnausko, Vlado Šakalio 
butuose, spalio 11d. — Jurbar
ke pas Angelę Paškauskienę, 
spalio 12 d. Kaune pas Arvydą 
Cechanavičių. Visi šie asmenys 
yra pasirašę pabaltiečių memo
randumą, o tai rodytų, kad 
KGB smūgis nebuvo atsitikti- 

. nis, bet glaudžiai susijęs su Mo

lotovo-Ribbentropo pakto pa
smerkimu. Angelė Paškauskie- 
nė ir Algirdas Statkevičius bu
vo tardomi pagrindinai irgi 
šiuo klausiniu Juos, be to, tiki
no, kad raesyM-'aniumc inicia 
torius esąs Antanas Terleckas. 
Suprantama, prieš jį visų pir
ma ir buvo nukreiptas saugu
mo organų kerštas — kerštas 
už tarptautinių nusikaltinimų 
pasmerkimą.

Antaną Terlecką suėmė spa
lio 30 d. Maždaug 12 vai. 30 
min. du saugumiečiai įsiveržė į 
Lietuvos kino studijų sandėlį, 
kur Antanas Terleckas dirbo 
kroviku, ir, pateikę sulaikymo- 
orderį, išsivežė jį į Vilniaus 
KGB. Sekančią dieną papulk. 
Kalakauskas pranešė Antano 
Terlecko žmonai, kad jos vyras 
esąs sulaikytas, tačiau nurodyti 
jam iškeltus kaltinimus atsisa
kė. Kaip vėliau paaiškėjo, susi
dorojimo su Antanu Terlecku 
paruošimas pavestas KGB pa
pulk. Markevičiui, vedančiam 
bylą Nr. 58. Atrodytų, jog šios 
bylos priedanga yra rengiamas 
plataus masto susidorojimas su 
tautiniu pasipriešinimu Lietu
voje. Antanas Terleckas buvo 
vienas to pasipriešinimo entu
ziastų, ir, be abejo, ne paskuti
nė šios represijų bangos auka.

Lietuvoje tebesitęsia fizinis 
naikinimas tų žmonių, kurie 
drįsta naudotis žodžio ir spau

ANTANAS TERLECKAS, suimtas okupuotoje Lietuvoje už pasirašymą bal- 
tiečių memorandumo, reikalaujančio Baltijos valstybėm nepriklausomybės

dos laisve, kaip garantuojama 
visuotinėje žmogaus teisių de
klaracijoje ir Helsinkio susitari
mų baigiamajame akte. Politi
niai susidorojimai su kitamin-

Vis ; L ii įžūlesni- 
Per paskutinius dvejus metus 
Tarybų Lietuvoje buvo suimta 
ir nuteista daug žinomų kovoto
jų už savo tautos teises: Vladas 
Lapienis, Kastytis Matulionis, 
Ona Pranckūnaitė, Henrikas 
Jaškūnas, Henrikas, Klimašaus
kas, Balys Gajauskas, Viktoras 
Petkus, Romas Ragaišis. Ir štai 
dabar naujas areštas, kuris ke
lia teisėtą visų dorų žmonių pa
sipiktinimą.

Savo veikla Antanas Terlec
kas yra plačiai žinomas ir už 
Lietuvos ribų. Pradėjęs protestu 
prieš tarybinių tankų trypiamą 
vengrų sukilimą, jis pusę savo 
gyvenimo paskyrė kovai už tas 
teises ir laisves, kurias užgniau
žė Molotovo-Ribbentropo pakto 
realizatoriai. Jis žinojo, kad ri
zikuoja asmenine laisve ir vėl 
gali palikti vienus savo vaikus 
ir žmoną. Tačiau jis nesustojo, 
nes tikėjo tuo, už ką kovoja. 
Antanas Terleckas niekada ne
slėpė savo įsitikinimų — kovo
jo drąsiai ir atvirai, nors jo 
ginklas tebuvo vienas — žodis. 
Antanas Terleckas nepadarė 
jokio nusikaltinimo, bet vykdė 
tą šventą pareigą, kuri privalo-

(Nukelta į 2-rą psl.)

NOBELIO TAIKOS PREMIJOS LAUREATĄ DR. A. SACHA
ROVĄ kompartija ištrėmė į Gorkio miestą, kurin neįleidžiami 
užsieniečiai. Iš jo oficialiai buvo atimti visi valstybiniai apdova
nojimai ir medaliai, kuriuos jis buvo gavęs kaip sovietų vande
nilio bombos tėvas. Vyriausybės oficiozas “Izvestija” jį netgi ap
kaltino valstybės paslapčių išdavimu vakariečiams. Vėliau betgi 
buvo pareikšta, kad dr. A. Sacharovas nebus teisiamas dėl jo 
praeities nuopelnų Sovietų Sąjungai. Spėjama, kad jo tremtis 
greičiausiai susieta su Kremliaus vadų reakcija į prez. J. Carterio 
griežtą protestą dėl įvykių Afganistane. Labai galimas dalykas, šį 
pagrindinį kovotoją už žmogaus teises norima nutildyti ir dėl ar
tėjančios pasaulinės olimpiados Maskvoje. Griežčiausios reakcijos 
dėl dr. A. Sacharovo ištrėmimo®---------------------------------- ------
Kremlius susilaukė iš Prancūzi
jos — savo viešnagę Maskvoje 
po dviejų dienų nutraukė buvęs 
premjeras J. Chaban-Delmas, 
oficialiai turėjęs viešėti visą sa
vaitę. Helsinkio grupė Maskvo
je jau po dr. A. Sacharovo ištrė
mimo vakariečiams žurnalistams 
įteikė jo ir kitų disidentų pasi
rašytą raštą, protestuojantį 
prieš sovietinę Afganistano in
vaziją, smerkiantį olimpiados 
rengimą Sovietų Sąjungoje. 
Prieš pat savo ištrėmimą dr. A. 
Sacharovas atliko dar vieną pa
slaugą lietuvių tautai, praneš
damas užsieniečiams žurnalis
tams Vytauto Skuodžio suėmi
mą Vilniuje. Jo duomenimis, 
šis Vilniaus universiteto geolo
gijos dėstytojas buvo suimtas 
dėl 45 baltiečių Maskvoje pa
skelbto rašto, reikalavusio at
šaukti gėdingą Molotovo-Rib
bentropo sutartį, suteikti laisvo 
apsisprendimo teises Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Vakarus pa
siekti.' '’i ’ Kiečiu rašte V.
Skuodžio pavardės nebuvo, bet 
jis, matyt, buvo prisidėjęs prie 
šio protesto paruošimo. V. Skuo- 
dys buvo suimtas savaitę prieš 
dr. A. Sacharovo ištrėmimą po 
Vilniuje padarytų kratų.

Ultimatumas
Prez. J. Carteris savo tradici

niame žodyje JAV kongresui 
paskelbė neoficialų ultimatumą 
Sovietų Sąjungai, perspėdamas 
jos vadus, kad Amerika ginklo 
jėga yra pasiryžusi ginti savo ir 
laisvojo Vakarų pasaulio intere
sus Persijos įlankos srityje, kur 
yra pagrindiniai naftos šaltiniai. 
Jis taipgi pabrėžė, kad JAV jau
nimas bus pradėtas registruoti 
karinei prievolei, nors šiuo me
tu jos dar neplanuojama įvesti. 
Pirminiai kandidatų į preziden
tus bandymai buvo pradėti Iowa 
valstijoje. Demokratų eilėse 
triuškinančio pralaimėjimo su
silaukė senatorius E. Kennedis, 
surinkęs tik trečdalį balsų, ku
rių net du trečdaliai teko prez. 
J. Carteriui, dėl dabartinių pa
saulio problemų nedalyvavusiam 
vajuje. Atrodo, senatoriaus E. 
Kennedžio panašus likimas lau
kia ir kitose valstijose. Respub
likonų grupėje pirmon vieton iš
kopė buvęs JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose G. Busch, 
antroje vietoje su nežymia per
svara palikęs buvusį aktorių ir 
Kalifornijos gubernatorių R. 
Reaganą.

Siame numeryje:
Lietuviai Gudijoje

Jie ten persekiojami — aliarmuokime pasaulio opiniją!
Ginkite suimtąjį Terlecką!

Okupuotos Lietuvos žmonių kreipimasis į laisvąjį pasaulį
Tikinčios tautos šauklys

Lietuvio kunigo misija išeivijos gyvenime
Raštas, kuriame kalba faktai

Atviras kovotojo už žmogaus teises pareiškimas Lietuvoje
Jaunos šeimos ir vedybos

Jaunimo keliai į šeimų kūrimą — tikra akrobatika
San Casimiro miestelis Venecueloje

Lietuvos šventojo vardas žinomas ir Pietų Amerikoje
Dideliam užmojui reikia lėšų

Kanados Lietuvių Bendruomenė dalyvauja kovoje už tautų laisvę
"Saulėgrąžų sala"

Toronto aitvariečiai pasirodė scenoje su nauju veikalu
"Amerikos pirtyje" autorystė

Stasio Barzduko atsiliepimas į Pr. Naujokaičio samprotavimus
Lietuviai Baltuosiuose Rūmuose

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono apie priėmimus

Prezidentas
Ajatolos R. Chomeinio valdo

mas Iranas prezidentu išsirinko 
buvusį finansų min. A. Bani- 
Sadrą. Jis yra revoliucinės ta
rybos narys, gerokai nuosaikes
nis už R. Chomeinį. Pagal nau
jąją konstituciją Irano diktato
rium lieka R. Chomeinis, prezi
dentui A. Bani-Sadrui atiduoda
mas tik vykdomąją valdžią. A. 
Bani-Sadras žadėjo išspręsti 
amerikiečių įkaitų klausimą, ku
rį jis laiko dėl pasikarščiavimo 
įvykusiu nesusipratimu, bet se
kančią dieną pakeitė savo nuo
monę. Jis taipgi pažadėjo dides
nę spaudos laisvę. R. Chomei
nis šiuose rinkimuose balsavo li
goninės lovoje, kurion jį pagul
dė širdies sutrikimai. Oficialiai 
skelbiama, kad pavojus jo gy
vybei negresia, nors R. Chomei
nis jau yra 79 metų amžiaus.

Atidėta krizė
Politinę krize Jugoslavijoje 

laikinai atidėjo sėkminga ope
racija prezidentui B. Tito. Po 
kairės kojos nupjovimo jis vėi 
atsigavo ir pradėjo tvarkyti val
džios reikalus. Buvo nuogąstau
jama, kad su jo mirtimi Jugos
lavijoje gali prasidėti vidiniai 
neramumai, kompartijos vadų 
tarpusavio varžybos ir netgi So
vietų Sąjungos invazija, Jugos
laviją siekiant, susigrąžinti savo 
orbiton. B. Tito pasveikimas 
krizę atidėjo tik laikinai, nes jis 
jau turi 87 metus. Valdžios pasi
keitimas neišvengiamas.

Juoda savaitė
Praėjusią savaitę skaudžių 

smūgių susilaukė Sovietų Są
jungos diplomatai Kanadoje, 
Japonijoje ir N. Zelandijoje. 
Dėl špionažo prieš JAV iš Ota
vos buvo ištremti du sovietų 
diplomatai ir jų šoferis. Japoni
joje buvo suimti trys karinin
kai, sovietams teikę karines Ja
ponijos ir komunistinės Kinijos 
paslaptis. Į ryšius su jais buvo 
įsivėlę trys Sovietų Sąjungos 
diplomatai. N. Zelandijos prem
jeras R. Muldoonas per 72 va
landas įsakė išsikraustyti Sovie
tų Sąjungos ambasadoriui V. So- 
finskiui. Jis buvo apkaltintas 
asmeniniu sovietinių lėšų per
davimu N. Zelandijos komunis
tų partijai. Kartu su ambasado
rium lauk buvo išprašytas ir ži
nių agentūros “Novosti” kores
pondentas.
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Tikinčios tautos šauklys

Ginkite sy imta jį Terlecką!

KUN. J. STASKUS

Žmogus be savo krašto, be sa
vo aplinkos, papročių ir tradici
jų — tarsi medis be šaknų: be
lieka jam išvirsti ir supūti. Toks 
yra dažnas išeivio likimas, kai 
jis pasimeta ir pasiduoda nepa
lankių aplinkybių tėkmei. Kiek
vienam asmeniui reikia Įgimtos 
atramos. Kiekvienai žmonių 
bendruomenei reikia savo va
dovo.

Žmonės s d v a m e krašte —• 
kaip avys užtvaroje: kartais net 
ir samdinys jas gali prižiūrėti. 
Tačiau, kai avys išsisklaido, 
joms surinkti reikia gero gany
tojo, kuris, palikęs devyniasde
šimt devynias, eitų šimtosios 
avelės jieškoti. Reikia pasišven- 
tusio žmogaus.

Tokią misiją JAV-se nepa
prastai gražiai atliko lietuviai 
kunigai. Per daugeli metų jie 
buvo tie gerieji ganytojai, jieš- 
ką savų žmonių, vadovai, kurie 
veda savo žmones per svetimo 
krašto dvasines dykumas, kaip 
Mozė Izraelio tautą. Jie vykdė 
tai, nes jautė pareigą, tiesiog 

.(•Įsakymą, kaip pranašas Jeremi
jas, pašauktas pirm prasidėjimo 
savo motinos Įsčiose. Jie jautėsi 
esą pašaukti To, kuris buvo nu
statęs: štai, gimsi iš šių tėvų, 
būsi šios šeimos narys, šios tau
tos dalis. O kaip gali mylėti sa
vo artimą, jei nemyli savo šei
mos? Kaip gali mylėti nemato
mą Dievą, jei išsižadi to kraujo, 
kuris, tąvę atvedė į šį gyvenimą?

Taip išaugo lietuvio kunigo, 
kaip Dievo žmogaus ir tautos 
šauklio, asmenybė išeivijoje. 
Lietuvis kunigas suprato, jog lie
tuviui išeiviui negana betkokios 
katalikiškos šventovės ar para
pijos. Jam reikia lietuviškos 
katalikiškos šventovės bei pa
rapijos! Tik joje lietuvio dvasia 
pilhai atsigauna. Tik joje lietu
vis visapusiškai plėtojasi. Tik 
joje jis tampa pilnu žmogumi, 
tvirtu ir atspariu vilionėms. 
Žmogaus dvasia tik tada stipri 
ir klystkeliais nevaikšto, kai yra 
pilnai Įsijungusi į dieviškąjį 
žmonijos tautų planą.

Tokia dvasia, puoselėjama 
JAV lietuvių išeivijoje, ir įgali
no JAV lietuvius tapti vienais 
aktyviausių pavergtos tikinčios 
Lietuvos rėmėjų (Religinė šal
pa) ir vienais efektingiausių jos 
gynėjų pasaulinėje arenoje (Ka
talikų Tarnyba).

JAV lietuviai kunigai švenčia 
savo 70 m. organizuoto darbo iš
eivijoje sukaktį. Ta proga ver
ta pažvelgti Į rytojų, turint min
tyje dabartinę aplinką ir jos pa
vojus.

Pagrindinis pavojus — pagun
da atsieti tautiškumą nuo religi
jos. Amerikietiškoji aplinka lin
kusi religijos vardan žmogų su- 
tarptautinti, tvirtindama, jog 
tautybė nesvarbu, svarbu tik re
ligija. Lietuviškoji išeivijos ap
linka linkusi tautiškumą pavers
ti religija: esą religija nesvarbu, 
nes tautiškumas yra tikroji re
ligija.

ęXurnitur®£H&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

*

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Jaunoji lietuvių išeivių karta 
auga šių dviejų kraštutinumų 
aplinkoje, ir tie du lygiagretūs 
reiškiniai nevieną jų išstumia 
iš pusiausvyros. Amerikietinė 
religijos samprata Įtaigoja juos 
atsiriboti nuo lietuviškų parapi- 
jų tariamo gilesnio tikėjimo 
vardan. Lietuviškasis kaikurių 
ultrapatriotizmas įtaigoja juos 
atsiriboti nuo religijos tariamo 
tikrojo be priemaišų tautišku
mo vardan. Tokie reiškiniai 
dažnai veikia idealistiškai nusi
teikusius jaunuolius aukotis 
Įvairiais būdais, bet atsisakyti 
dvasinio pašaukimo lietuviškos 
išeivijos tarpe.

Todėl lietuvio kunigo užduo
tis išeivijoje — nurodyti glaudų 
ryšį tarp religijos ir tautiškumo. 
Jeigu prigimtis yra pagrindas 
Dievo malonei, tai prigimtinės 
savybės — būtinos religijai. Tu
rime aiškiai byloti, kad tikėji
mas stiprina žmogų ne jį sutarp- 
tautindamas, ne jį nublukinda
mas, ne jį nuasmenindamas, bet 
aiškiai nurodydamas, kas yra 
žmogus savo prigimtimi ir ko 
jis turi siekti.

Šią tiesą patvirtina ir istorija. 
Kodėl žydų tauta 2000 metų iš
eivijoje išliko gyva ir vėl sukū
rė savo valstybę? Kodėl lenkų 
tauta šiuo metu yra tokia vie
ninga ir atspari okupantui?

Mes negalime leisti, kad me
dis nuo šaknų atplyštų ir virstų. 
Mes turime vesti tikinčius lie
tuvius per svetimybių dykumas 
prie lietuviškų tikėjimo į Dievą 
oazių ir jose gaivinti jų tikinčią 
dvasią, kad jie parlėktų “pTenu 
ir medumi” srūvančio Prisikė
limo džiaugsmą, į kurį plauks 
ne kūną praradusios sielos, ne 
tarpusavio ryšius praradę pavie
niai asmenys, bet “visos tautos, 
nešinos savo lobiais”. Tada kiek
vienas ras džiaugsmą savo tau
tos paūksmėje. Tada kiekvienas 
išeivis tikrai pasijus savas ten, 
kur nėra vietos bėgliams nuo 
savo prigimties, kur nėra vietos 
tiems, kurie tariasi mylį Dievą, 
o atsisako meilės pačių savo ar
timiausiųjų.

Tai šviesa, kurioje ir toliau 
Evangeliją savai išeivijai turi
me skelbti, kad nuvestame ją 
Naujojon Jeruzalėn. (PLKK 
Vienybės “Žiniaraštis’ 1979 m. 
2 nr.)

* LENKIJOS VYSKUPAI SAVO 
GANYTOJIŠKAME LAIŠKE, kurį 
paskelbė 1979 m. gruodžio 23 d„ pa
sisakė prieš ateizmą, pavadindami jį 
svetima ideologija. Laiškas buvo 
skirtas krikščioniškoms šeimoms. Ja
me pareikšta, kad ateizmas Lenki
joje yra tapęs beveik religija be Die- 
vo ir kad jaunimas verčiamas tą re
ligiją priimti.

. .->
* VATIKANO TARNAUTOJU 

ALGOS PAKELTOS Jono-Pauliaus 
II įsakymu. Vatikano spaudos agen
tūros atstovas kun. Romeo Panciroli 
pareiškė, kad tai pirmasis algų pa
kėlimas 10 metų laikotarpyje. Algos 
pakeltos 25% — 50%, nežiūrint fi
nansinių Vatikano sunkumų. Vėliau 
algų lygis bus kas trys mėnesiai ati
tinkamai keičiamas

★

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Ryžtingieji dabartinės Lietuvos kunigai, kovojantieji uz žmogaus ir tikinčiųjų teises, atnašavę Mišias paskutinę 
atlaidų dieną Šiluvoje 1979 metų liepos 15 d. Jų tikėjimas yra stipresnis už kalėjimo baimę

Raštas, kuriame kalba faktai
Iš laisvąjį pasaulį pasiekusio Lietuvos pogrindžio leidinio "Tikinčiųjų Teisėms Ginti

Katalikų Komiteto Dokumentų" 2 nr. (1979 m. liepa-spalis)

Lietuvos TSR prokurorui,
Kauno arkivyskupijos in Vilkaviškio 

vyskupijos apaštališkajam ad
ministratoriui vyskupui Liudvi
kui Poviloniui,

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komitetui

KUN. ALF. SVARINSKO, 
Viduklės R. K. parapijos 

klebono,

PAREIŠKIMAS
Šių metų (1979) rugsėjo 2 d. 

(sekmadienį) apie 10 vai. Rasei
nių rajono prokuratūra įteikė 
šaukimą atvykti rugsėjo 3 d. į 
Lietuvos TSR prokuratūrą Vil
niuje, Gogolio g. 4, kainb. 56.

Sekančią dieną 16 vai. jau bu
vau nurodytu adresu. Saugumo 
organų priežiūros prokuroras 
Bakučionis, kuris dar 1961 me
tais mane teisė už akių Vilniuje 
(tuo kartu buvau Mordovijos la
gery), padarė “ypatingai pavo
jingu reacidyvistu”, apvilko dry
žuotais konclagerio rūbais su vi
somis baisaus režimo pasekmė
mis, nuvedė pas Lietuvos TSR 
prokuroro pirmąjį pavaduotoją 
A. Novikovą. Pastarasis mane 
apkaltino dviem punktais:

1. visuose mano pamoksluose 
raudona gija eina antitarybiš- 
kumas; paaiškino, kad kai sa
kau žodį “bedievis”, suprantu 
tarybinę valdžią;

2. drauge su kitais sukūriau 
ir dalyvauju nelegaliame, taip 
vadinamame, Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Katalikų Komitete, 
kurio paruošti dokumentai pa
tenka į užsienio spaudą bei ra
diją ir atneša didelę žalą TSRS, 
prestižui.

Pagal Lietuvos TSR BK 68 
str. gali būti iškelta baudžiamo
ji byla. Kaltinimas buvo sufor
muluotas “oficialiame” tarybi
niame įspėjime.

Nepagrįsto kaltinimo nepasi
rašiau.

Gerai apmąstęs kaltinimus, 
turiu garbės pasakyti (manau, 
kad tai bus naudinga reikalui 
ir istorijai) štai ką:

1. Lietuvos tikinčiųjų ir ma
no, kaip katalikų kunigo, nelai
mė, kad visi tarybiniai pareigū
nai, su kuriais tenka vienu ar 
kitu reikalu susidurti, pirmiau
sia yra ateistų, o tik paskui — 
tarybinės valdžios atstovai. Ku
nigas negali laimėti prieš parei
gūnų ar bedievių savivalę. 
Lengviausia susidoroti su tikin
čiuoju, o ypač su kunigu, prise
gant jam antitarybininko etike
tę. Šiuo atveju aukomis tapo 
Kybartų klebonas kun. Sigitas 
Tamkevičius ir aš. Vos praėjus 
parai, apie mūsų kvietimą buvo 
painformuota ir visuomenė: 
“Tiesoje” — rugsėjo 5 d., “Vals
tiečių laikrašty” — rugsėjo 6 d., 
Raseinių rajono “Naujame Ry
te” — rugsėjo 8 d. Bet šie skel
bimai turėjo atvirkštinį efektą 
Lietuvoje ir užsieny.

2. Tarybinė spauda ir propa
gandistai dažnai akcentuoja Le
nino 1918. I. 23 dekretą, kuriuo 
valstybė atskirta nuo Bažnyčios, 
o taip pat cituoja LTSR konsti
tucijos 52 str. apie sąžinės lais
vę. Deja, praktikoje yra visai ki
taip:

a. Bažnyčiai nepripažįstama 
juridinio asmens teisių. Atim
tos pačiu tikinčiųjų per 600 me
tų pastatytos bažnyčios. Jos ap
dėtos dideliais mokesčiais.

b. Neleidžiama katalikams jo
kio spausdinto žodžio ar prog
ramos per radiją. Per visą tary
binį laikotarpį neišleista nė vie
no katekizmo. Maldaknygių ti
ražai buvo labai riboti, visai ne
pakankami ir tik propagandi

niais tikslais. “Apeigynas” są
moningai išleistas laikraštinia
me popieriuje ir jau suplyšo.

c. Vienintelė kunigų semina
rija Kaune (prieš karą jų buvo 
4) limituota; pvz. šiemet išėjo 
6 nauji kunigai, o mirė jau 14. 
Kandidatus ir dėstytojus paren
ka bedieviai per religinių reika
lų tarybos įgaliotinį. Be įgalioti
nio žinios vyskupas negali nu
vykti į parapiją atlaikyti šventų 
Mišių. O ką jau kalbėti apie Su
tvirtinimo sakramento teikimą. 
Bedieviai vyskupui nurodo, kur 
jis gali būti teikiamas ir kiek 
kartų per metus. Ir taip tikin
tiesiems su vaikais tenka važiuo
ti net šimtus kilometrų, pvz. iš 
Žagarės į Kauną.

Tikinčiųjų ir katalikų padėtis 
Lietuvoje kasdien sunkėja. O 
norėtųsi bent tiek religinės 
laisvės, kiek jos “eksportuoja
ma” į užsienį.

d. Religinių reikalų tarybos 
įgaliotiniai per eilę metų visiš
kai paralyžavo vyskupų ir val
dytojų veiklą. Faktiškai jie ad
ministruoja Bažnyčią, nors ret
karčiais propagandas tikslais 
skelbiama, kad tarybinė valdžia 
visiškai nesikiša į Bažnyčios vi
daus reikalus, į jos dogmatinę 
ir kanonų sritį. Jau metai kaip 
vyskupas negali paskirti Viduk
lei vikaro. Dėl bedievių saviva
lės kenčia didelė parapija. Bet 
tai tik eiliniai ateistinės ideolo
ginės “kovos” metodai. Rajonų 
vadovai, užsikrėtę nuotaikomis 
“iš augščiau”, nurodo klebo
nams ką reikia kviesti laikytį 
per atlaidus šv. Mišias, sakyti 
pamokslus (Šiluvoje ir kt.).

e. Per radiją ir spaudą (ypač 
rajoninę) varoma grubi, primi
tyvi ir melaginga propaganda 
prieš tikėjimą ir Bažnyčią. Ti
kintieji padaryti ^antraeiliais 
valstybės piliečiais. Todėl jų ne
gina teismai, o redakcijų durys 
jų laiškams uždarytos.

f. Du vyskupai — Julijonas 
Steponavičius ir Vincentas Slad
kevičius jau 20 metų ištremti be 
teismo nežinia kieno įsakymu 
ir kuriam laikui. Ar ne metas 
LTSR prokuratūrai susidomėti 
šiuo skaudžiu reikalu, kuris ta
rybinei valdžiai garbės tikrai 
nedaro, užbaigti šių vyskupų 
kankinių Golgotos kelią ir pa
informuoti visuomenę apie ati
taisymą šios skriaudos.

g. Katalikai moksleiviai prie
varta rašomi į bedieviškas orga
nizacijas, mažinamas elgesio pa
žymys už bažnyčios lankymą. 
Šiuo atveju ir Viduklė ne išim
tis.

h. Jau bandorna vidurinių 
mokyklų salėse šaukti tikinčių
jų susirinkimus ir kurti bedie
viškus bažnyčių komitetus (Kir
deikiuose ir Daugailiuose, Ute
nos rajone).

i. Stengiamasi likviduoti Baž
nyčią “Religinių susivienijimų 
nuostatais”, kurie ateistų para
šyti, užtvirtinti ir tarnauja jų 
tikslams.

Bedieviai naikina bažnyčias 
degindami (Batakiai, Gaurė, 
Šiauliai, Sangrūda, Leipalingis) 
arba apvogdami bei išniekinda
mi visa, kas tikintiesiems bran
giau net už gyvybę — Švenčiau
siąjį Sakramentą (Upyna, Dot
nuva, žemaičių Kalvarija, Seda 
ir ktr.). Galop paskutinis Alsė
džių bažnyčios nusiaubimas nak
tį iš 22 į 23 d. parodė tikrąjį be
dievių veidą. Tikintieji tokius 
bedievių veiksmus kvalifikuoja 
jau ne kaip chuliganizmą, bet 
vadina tiesog satanizmu.

Vasarą buvo teisiami keli jau
nuoliai Druskininkuose už 4 
bažnyčių apiplėšimą. Deja, pro
kuratūra ir spauda visuomenės 
nepainformavo. Tuo tarpu apie 
tariamą dviejų kunigų “nusikal
timą” parašė net keli laikraš
čiai. Tarybinė valdžia tylėjimu 
ir abejingumu skatina nusikals
ti.

Taigi, ar Lietuvos tikintieji 
gali mylėti bedievius ir gerbti 
tarybinę valdžią? Ateityje lietu
vių kalbos žodyne žodis “bedie
vis” bus keiksmažodis. Ir tai ne 
iš tikinčiųjų kaltės.

Man, kaip kunigui, dažnokai 
tenka susidurti su valdžios pa
reigūnais. Jie būna tokie, kokie 
yra rajono vadovai. Raseinių ra
jonas tikintiesiems — vienas iš 
blogiausių Lietuvoje. Pabandy
siu savo tvirtinimą paremti vie
nu kitu faktu iš dabarties.

Dar prieš atvažiuojant i Vi
duklę (1976. VIII. 17), tuometi
nis vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Z. Butkus 
jau koneveikė mane prieš rajo
no kunigus.

Raikomo sekretoriui Z. Gri- 
mailai Viduklės klebonas tapo 
“idee fixe”. Ir dažnai įvairiuose 
susirinkimuose pirmasis sekre
torius jam skiria daugiau dėme
sio, negu ūkiniams reikalams.

Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Skeiveris 1978 m. or
ganizavo Viduklės bažnyčios 
puolimą, kuomet klebonas egza
minavo vaikus pirmajai šv. Ko
munijai. Todėl nenuostabu, kad 
ir apylinkės pirmininkas A. Zig
mantas gali kleboną skųsti ir 
būti tame pačiame teisme liudi
ninku (1977 m.).

Nekartą ūkio vadovai grasi
no tėvus išmesti iš darbo, reika
laudami kad jie patys nuvarytų 
vaikus nuo altoriaus ir iš proce
sijos.

Į mano raštiškus pareiškimus 
rajono vadovai niekada neduo
da raštiško atsakymo, kaip to 
reikalauja tarybiniai įstatymai. 
Dar 1977 m. spalio mėn. pava
duotojas Z. Butkus man pareiš
kė: “Religinėms bendruome
nėms mes niekada neduodame 
raštiško atsakymo (!) ir jums 
niekad neduosime leidimo eiti 
į kapines”. Bedieviai gali eiti 
pagerbti mirusiųjų ar per Vėli
nes, ar per Pergalės šventę, bet 
tikintiesiems draudžiama. Ti
kintieji gali pagerbti savo mi
rusiuosius tik bedieviams vado
vaujant. Už grynai religinę Vė
linių procesiją 1976 ir 1978 m. 
buvau nubaustas pinigine bauda 
50 rublių. Panašiai buvo nu
baustas Kybartų parapijos kle
bonas kun. Sigitas Tamkevičius 
ir Paluomenės klebonas kun. 
Jonas Zubrus.

1977. XL 1 Viduklės paukšti
ninkystės tarybinio ūkio direk
torius E. Zaikauskas bandė su
trukdyti procesiją, išvarydamas 
į gatvę sunkvežimius ir mėšla
vežius, kad sudarytų įspūdį, jog 
tikintieji sutrukdė judėjimą. Be 
to, pats paleido kapinėse garsia
kalbius, kad žmonės negirdėtų 
kunigo pamokslų. Bet Raseinių 
prokuratūra tylėjo.

Pernai XL I. mokytojai Vai
cekauskas ir Mockus bėgiojo 
pagal kleboniją ir trukdė mer
gaitėms persirengti eisenai. Ei
senos metu mokytojas Mockus 
(jis gi Viduklės vidurinės mo
kyklos partijos sekretorius) bė
giojo per žmonių eiles su foto 
aparatu ir fotografavo iš arti 
kunigą ir atskirus eisenos daly
vius. Pasipiktinusiųjų tikinčių- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
ma kiekvienam žmogui. Nusi
kalstamos yra būtent saugumo 
organų vykdomos represijos, 
nes prievarta — betkokių teisių 
ir laisvių nesutaikomas priešas; 
prievarta žlugdo taiką, o taika 
— tai kito teisių gerbimas.

Antanas Terleckas turi būti 
išlaisvintas. Niurnbergo tautų 
teismas pasmerkė ir nubaudė 
hitlerinius nusikaltėlius. Tarp 
kitų, teisingo atpildo susilaukė 
ir buv. Vokietijos reicho užsie
nių reikalų ministras Ribben- 
tropas. Tačiau tas, kuris sėdo 
su juo už derybių stalo dalintis 
Rytų Europos, tebėra laisvas ir 
nenubaustas. O Antanas Terlec
kas, išdrįsęs pasmerkti gėdingą 
diktatorių sandėrį, yra suima
mas ir kankinamas. Ar galima 
šiuo atveju tylėti?! Abejingu
mui neturi būti vietos. Betku- 
riame pasaulio kampelyje vyk
domas žmogaus teisių pažeidi
mas yra iššūkis visos žmonijos 
viltimis ir idealams.

Mes kreipiamės į visus geros 
valios žmones: vardan antrojo 
pasaulinio karo aukų atminimo, 
vardan visų tautų laisvės, var
dan žmogaus teisių įgyvendini
mo — protestuokite ir ginkite 
tą, kuris turėjo drąsos pasmerk
ti baisiausio istorijoje karo su
kėlėjus.
1979 metų lapkričio 8. d.
Pasirašė: kun. Algirdas Močius, 
Mečislovas Jurevičius, Vladas 
Šakalys, Algirdas Statkevičius, 
Julius Sasnauskas, Jonas Pro- 
tusevičius, Kęstutis Subačius, 
Petras Cidzikas, Zigmas Širvins- 
kas, Angelė Paškauskienė, Jo
nas Petkevičius, Jadvyga Petke
vičienė, Jonas Volungevičius, 
Gediminas Rickevičius.

Smerkdami politines represi
mwimii į i inulin wiit !■■■■ i imi ■■ ■iiiiiiiiiii ini ■ i hifi'Mim i rji i mwoi imionrniMMM ■■

Padėka
A+A

VILIUI VILEMBREKTUI
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžia padėką kun. 
klebonui Algimantui Žilinskui už maldas ir pamokslus 
laidotuvių namuose, palydėjimą j kapines ir už jam 
parodytą nuoširdumą iki paskutinės gyvenimo dienos.

Dėkojame dr. Antanui ir dr. Stasiui Pacevičiams, 
dr. Jonui Yčui ir kanadiečiams gydytojams už malonų 
prižiūrėjimą ligos metu.

Nuoširdus ačiū seselėm vienuolėm, ypač seselei 
Michaelei už lankymą, maldas ligoninėje ir laidotuvių 
metu.

Taip pat ačiū visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už užuojautas, lankymą ligoninėje ir lai
dotuvių namuose, už gausų dalyvavimą-palydėjimą į 
kapines.

Nuliūdę — žmona Lydija
6 vaikai ir
19 anūkų

OnaMan Srt Memoriale Oi
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. 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 ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529
BES

jas, mes remiame reikalavimą 
besąlygiškai grąžinti laisvę An
tanui Terleckui.
Parašai: (septyni neišskaitomi) 
ir Algimantas Andreika

Gruodžio 11d. buvo suimtas 
Julius Sasnauskas. Smerkdami 
represijas dėl pažiūriu, reika
laujame paleisti Antaną Terlec
ką ir Julių Sasnauską:
Antanas Račas, Sofija Račienė, 
Henrikas Račas, Veronika Ra
čienė, Gerutė Šakalienė, Riman
tas Matulis, Leonora Sasnaus
kaitė, Vytautas Bogušis, An
drius Tučkus, Algimantas An
dreika, Birutė Burauskaitė, Ona 
Smetonienė, Zita Vanagaitė, 
Angelė Paškauskienė, Elena 
Terleckienė, Vitalija Terleckai
tė, Mart Nikius, Enn Tarto, 
Erik Udam, Albertas Žilinskas 
ir kiti — iš viso<*T51 parašas.

Turner & Porter 
laidotuviii namai

436 Roncesvalles Are., 
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ

A



Raštas, kuriame kalba...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

jų jausmai galėjo pasireikšti ne
pageidaujamu būdu. Ir vėl vie
šosios tvarkos pareigūnai šito 
nepastebėjo, nes abu mokytojai 
veikė pagal nurodymą “iš vir
šaus”.

Š. m. rugsėjo 4 d. Raseinių 
vykdomojo komiteto pavaduo
toja O. Stonienė iškvietė bažny
čios komiteto pirmininką I. 
Paulauską ir ragino bažnyčios 
aktyvui susitarti, neklausyti kle
bono ir per Vėlines neiti Į kapi
nes.

Prieš Šiluvos atlaidus vienus 
vidukliškiečius kvietė apylinkė, 
kitus melioracijos valdybos 
partorgas ir reikalavo, kad žmo
nės savo lengvomis mašinomis 
nevežtų žmonių, ypač vaikų, Į 
Šiluvą.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet vidukliškiai rugsėjo 
12 dienos vakare važiavo i Šilu
vą pasimelsti, atlikti išpažinti ir 
priimti šv. Komuniją. Tuo būdu 
norėjo pagerbti šv. Mergelę Ma
riją ir savo sielas pašventinti 
naujomis Dievo malonėmis. Ties 
Šiluvos bažnyčios durimis sto
vėjo visa eilė “civilių” ir trukdė 
žmonėms, ypač vaikams, praeiti 
į bažnyčią. Vieną moterį nutvė
rę už rankų tempė iš švento
riaus. Tik pradėjus šaukti “gel- 
bėkite, vagys užpuolė” paleido 
ir pasišalino. Žmonės atpažino 
šiuos bedievių “aktyvistus”: iš
raikomo Kvietkienę ir mokyto
ją Mockų, Viduklės paukštinin
kystės tarybinio ūkio partorgą 
Mačiulaitį, komjaunimo sekre
torę Bružienę ir kitus. Sakykite: 
ar jie nepažeidžia LTSR konsti
tucijos 52 str., ar jie nepažei
džia tarptautinių TSRS įsiparei
gojimų? Šitie aktyvistai, o ne 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kata
likų Komitetas duoda užsienio 
spaudai pakankamai medžiagos. 
Tik jie griauna Tarybų Sąjun
gos prestižą pasaulio akyse.

Šiluvos atlaidų metu Įvairūs 
“civiliai” eidavo per pamaldžių 
moterų butus ir darydavo kra
tas.

1979. IX. 12 pačiu atlaidų 
Įkarščio metu Raseinių rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Skeiveris iššaukė Šiluvos 
kleboną kun. Vaclovą Grauslį Į 
Raseinius ir, dalyvaujant pava
duotojai O. Stonienei, prievarta 
išgavo klebono parašą, kad ne- 
leis^Šiluvoje rugsėjo 15 d. atlai
kyti šv. Mišių (Sumos) Tikinčių? 
jų Teisėms Ginti Katalikų Ko
miteto nariams — kunigams. 
Atėjo metas Lietuvos TSR pro
kuratūrai sudrausti Raseinių

Jaunos šeimos ir vedybos
AL. GIMANTAS

Tam tikra pokario ateivių vi
suomenės dalis maždaug šiuo 
metu pasiekė vadinamą “pusės 
amžiaus” ribą. Kartu tai reiškia, 
kad savo metu (rodos, dar taip 
neseniai...) buvusios jaunos 
šeimos nėra jau taip jaunos.

Kalbėdami apie jaunas šei
mas šiandien, turime galvoje 
minėtos kartos atžalas, t.y. jų 
vaikus, apie kurių vedybas da
bar skaitome savosios spau
dos puslapiuose. Savaime su
prantama, tai yra natūralus gy
venimo vyksmas, mums tik dau
giau susirūpinimo keliąs ta 
prasme, kad tos naujos santuo
kos nemaža dalimi yra tik pu
siau lietuviškos. Bet ne apie 
šią problemą šiuo kartu kalba
me.

Atrodo, šiuo metu ar tik ne 
pats didžiausias tėvelių, išlei
džiančių savo vaikus iš namų, 
rūpestis — tai savojo prieaug
lio šeimų kūrimo akrobatika. 
Taip, akrobatika, nekokia ten 
problematika, nes visame tame 
vyksme būna itin daug veiksmo, 
jėgos, įtaigojimo, gal net nesu
tikimų, barnių, o kaikada ir kon
fliktų. Gana dažnai abu tėvai 
(dar daugiau mamutė) būna ne
patenkinti savosios dukros ir sū
naus vedybiniu pasirinkimu: 
perprastas, ne iš “geros” šei
mos, nekokios profesijos, netur
tingas, peržemas, peraugštas, 
perstoras, perplonas, perdaug 
juokiasi, permažai šypsosi, su
rūgęs, negrakštus, negražus, ne
elegantiškas, senu automobiliu 
bevažinėjąs, be ambicijos, per
daug nugeriąs, perdaug rūkan
tis, ausis ir klausą baigiąs suga
dinti su ta savo “rock” muzika, 
visuomet tik “džinsais” apsiren
gęs ... Jam greičiausiai ne mei
lė, bet tik seksas rūpi, tos bliz
gančios akys ar tik ne nuo “žo
lės” rūkymo? ...

Nereikia nė aiškinti, kad 
mes, tėvai, puoselėjame savo 
vaikams pačius geriausius no-, 
rus. Kas gi nenorėtų, kad jų vai-, 
keliai tuoktųsi su “turtingai

bedievius ir Įtikinti, kad Šiluvą 
tvarko vyskupas ir klebonas, o 
rajono vadovai tegul pasirūpina 
apleistomis Maironio ir Stane
vičiaus tėviškėmis arba bent gy
venviečių gatvėmis. TTG Kata
likų Komiteto nariai — kunigai 
šv. Mišias atlaikė, o Šiluvos kle
bonui buvo sugadinta nuotaika 
visiems atlaidams.

Taigi Šiluvos atvejis akivaiz
džiai liudija apie Lietuvos kata
likų turimą “pilną religinę lais
vę”*

Raseinių saugumo poskyrio 
viršininkas Gardauskas tuojau 
po atlaidų šaukė tardymui Šilu
vos kleboną kun. Vaclovą 
Grauslį (IX. 18 išlaikė 3 vai.), 
Raseinių kleboną Vytautą Gri- 
ganavičių (IX. 19), Raseinių vi
karą kun. Antaną Urbanavičių 
(IX. 21) ir Liolių kleboną Joną 
Račaitį (IX. 24). Tarp kitų daly
kų klausinėjo ir apie kun. Jono 
Kaunecko pamokslą Šiluvoje 
IX. 15.

Nežiūrint bedievių ir ateistų 
šantažo, stokos priemonių nu
vykti į atlaidus, religinis atgi
mimas Lietuvoje jau visų paste
bimas faktas: vienus džiugina, 
o kitus — siutina. Bet su šiuo 
faktu tenka skaitytis.

Visa Lietuva pradeda ruoštis 
dviem dideliem jubilėjam: 500 
metų nuo šv. Kazimiero mirties 
(1984) ir 600 metų nuo krikščio
nybės Įvedimo (1987). Ir visų
mūsų vienas tikslas: visa atnau
jinti Kristuje! Atnaujinti dva
sinį tautos veidą, taip skaudžiai 
sužalotą bedievystės per keletą 
pokario dešimtmečių.

Kol bus Tarybų Sąjungoje ti
kinčiųjų diskriminacijos faktų 
(deja, jie nemažėja!), tol bus 
reikalingas Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komitetas. Ir 
vieno ar kelių Komiteto narių 
teisminis susidorojimas jo veik
los neparalyžuos. Katalikų ko
mitetas ir toliau informuos ta
rybinę vyriausybę ir augščiau- 
siąją Bažnyčios vadovybę apie 
skaudžius tikinčiųjų teisių pa
žeidimus Lietuvoje ir kitose ta
rybinėse respublikose.

Esame giliai įsitikinę, kad, 
Dievui laiminant, popiežiui Jo- 
nui-Pauliui II ir viešajai viso 
pasaulio gerųjų žmonių opinijai 
paremiant, mes sulauksime pil
nos religinės laisvės.

“Dievas mūšų prieglauda ir 
stiprybė!” (Ps. 45. 2).

Kun. Alfonsas Svarinskas,
Viduklės klebonas 

TTG Katalikų Komiteto narys 
Viduklė, 1979 m. spalio 1 d.

siais, gražiausiais, įtakingiau
siais, padoriausiais”? Tik, deja, 
to siekdami užmirštame ar ig
noruojame faktus. Juk ir mūsų 
pačių prieauglis neretu atveju 
kažin ar galėtų būti rikiuojamas 
prie tų “turtingų, dailių išskir
tinų, išimtinai gerų”. Tiek mes 
patys, tiek ir mūsų jaunieji tu
rėkime drąsos prisipažinti, kad 
esame eiliniai žmonės, turį, aiš
ku, gerų savybių, bet ir neigia
mybių, kaip ir visi kiti mirtin
gieji. Tikriausiai kiti mato mu
myse ir mūsų vaikuose tokias 
pat neigiamybes, kurias mes 
pastebime kituose.

Tai dviejų krypčių kelias, 
maždaug vienodas abiem kryp
tim važiuojantiems.

Pagaliau, stebėdami ryškes
nius artimesnės ar tolimesnės 
aplinkos atvejus, netaip jau re
tai matome iškylančius konflik
tus tarp tėvų ir vaikų, jiems pa
sirenkant ar jau ir išsirinkus 
gyvenimo draugę-draugą. To
kiais atvejais bent pradiniais lai
mėtojais tikrai nelieka nuolat 
besirūpiną tėvai. Tiesa, senovė
je ir dabarties primityviose tau
tose tėvai be vaikų žinios ar jų 
sutikimo išrenka vedybų part
nerius, ir visas reikalas baigtas.

Neviena mūsų mamytė vis 
dar mėgsta vadovautis iš semi
tų atėjusiu posakiu, kad turtin
gą įsimylėti yra lygiai lengva, 
kaip ir beturtį. Tad ko gi žval
gytis tarp mažiau pasiturin
čių? . .. žinoma, toks reikalo su
pratimas ir vadovavimasis ne
būtinai turi būti laikomas pa
traukiančiai krikščionišku . . .

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Aye.)
Kabineto telefonas

531-4251 4
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Toronto Lietuvių Namuose Kūčių vakarą uždegamos geltonos, žalios ir raudonos žvakės. Iš kairės, neseniai 
iš Lietuvos atvykusi Rita Geringienė, LN atstovas Teodoras Stanulis, jaunosios kartos atstovai — Romas Marcin
kevičius ir Dalia Tunaitytė. *uotr' B' Tarvydo

San Casimiro miestelis Venecueioje
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Įdomu buvo pasikalbėti su 
kunigu Antanu Perkumu, kny
gelės apie šv. Kazimierą leidė
ju, kuris tvirtino, kad buvo la
bai svarbu išleisti šią knygelę 
ispanų kalba: reikėjo atitaisyti 
klaidingas nuomones apie šv. 
Kazimiero asmenybę ir jo kil
mę, dažnai minimą P. Amerikos 
kraštuose.

Atvykęs į Venecuelą sužino
jau, kad čia yra San Casimiro 
miestelis su jo garbei pastatyta 
gražia šventove — pasakojo 
kun. A. Perkumas. Kartą nuva
žiavau ten, norėdamas sužinoti, 
kas paskatino pastatydinti to
kią gražią šventovę ir miestelį 
pavadinti San Casimiro vardu. 
Deja, nebuvo galima gauti isto
rinių žinių; pastebėjau, kad vie
tos gyventojai permažai težino 
apie sąvo globėjo gyvenimą bei 
jo kilmę. Paprastai žmonės jį 
vadina lenkų karalaičiu. Todėl 
man kilo mintis atitaisyti ne
tikslią San Casimiro miestelio 
gyventojų nuomonę apie šv. Ka
zimiero gyvenimą ir jo kilmę.

Savo nuomonę išdėsčiau dr. 
Vytautui Dambravai, kuris tuo 
metu dirbo Venecueioje JAV 
ambasadoje kaip augštas parei-
gurias. Dr. V. Dambrava mano cardo Raudos žodis, kuriame iš- ® Labdarybė, norinti reklamos, 
nuomonę parėmė ir, mano pra- ryškinamas autoriaus noras šiuo nustoja būti labdarybe (Hutton).

Jūs priklausote Kanadai

Lietuvio diplomato knyga apie šv. Kazimierų

šomas, sutiko parašyti ispanų 
kalba knygą apie šv. Kazimierą.

Sekančia proga nuvažiavome 
į San Casimiro miestelį keliese 
susipažinti vietoje ir išklausinė
ti vietos gyventojų apie šio 
miestelio kilmę ir jo šventovę 
pavadintą tuo pačiu San Casimi
ro vardu.

Esu dėkingas autoriui dr. V. 
Dambravai už darbą ir paramą 
lėšomis. Minėtasis leidinys sie
kia supažindinti su Lietuvos 
šventuoju ne tik San Casimiro 
parapijos gyveųtojus, bet ir vi
sas P. Amerikos ispaniškai kal
bančias tautas. Tikiuosi, kad vi
sose P. Amerikos valstybėse at
siras lietuvių, kurie padės man 
išplatinti šį leidinį. Už paramą 
iš anksto dėkoju.

Leidinys turi 94 puslapius, 
iliustruotas daugiausia šv. Kazi
miero paveikslais, tapytais įvai
rių lietuvių ir svetimtaučių me
nininkų. Atspausdintas “Edisar” 
leidyklos Buenos Aires mieste, 
Argentinoje.

Pratartis parašyta Venecue- 
los Lietuvių Katalikų Misijos di
rektoriaus kun. A. Perkumo. 
Įvadas — Salvadoro ir Gvate
malos nuncijaus arkiv. Emma- 
nuele Gerada. Yra ir EI Salva
doro universiteto dr. Juan Ri- 

... o Kanada priklauso 
jums

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

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

Rockiė 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

0 Canadian Government Office de tourisme 
Bs Office of Tourism du Canada

ispanų kalba

darbu pagerbti šv. Kazimiero 
dokumentacijos tyrinėtoją ir 
autoriaus draugą prof. dr. Ze
noną Ivinskį.

Dr. Ramires Rauda sako: 
“Penkiolikto amžiaus šventojo 
lietuvio biografija parašyta 
amerikiečio diplomato paskuti
niame dvidešimtojo amžiaus 
ketvirtyje, ir joje iškeliamas 
kuklumas, skaistybė ir savitvar
da; rašoma, kaip šis kunigaikš
tis pasirinko tikėjimo išpažinėjo 
o ne didžiojo kunigaikščio vai
niką”.

“Edisar” leidyklos direkto
riaus žmona ir Buenos Aires 
universiteto profesorė Cecilia 
de Cordova rašo: “Su dideliu 
susidomėjimu perskaičiau leidi
nį apie šv. Kazimierą. Noriu pa
sveikinti autorių už ryžtą neti- 
kinčiame materialistiniame XX 
amžiuje skirti savo jėgas ir lai
ką leidiniui, atskleidžiančiam 
šventojo gyvenimą šešiuose pla
čiuose skyriuose”.

Leidinio kaina — trys dole
riai; gaunamas P. Amerikos lie
tuvių parapijose. Leidinys jau 
išsiuntinėtas į Ispaniją, Argen
tiną, Braziliją, Kolumbiją, 
Urugvajų, EI Salvadorą, JAV- 
bes ir Venecuelą.
UTT? ---w—-■ r •> n
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Dideliem užmojam reikia lėstį
KLB krašto valdybos pranešimas visiems Kanados lietuviams

Visose Kanados lietuvių apy
linkėse, kurių yra 19, bus iškil
mingai švenčiama Vasario 16 
šventė — 62-ji sukaktis.

Minėjimo metu visuomet ren
kamos aukos Lietuvos išlaisvini
mo reikalams — Tautos Fondui 
(VLIKui) bei minėjimo išlai
doms.

Jau dveji metai KLB krašto 
valdyba taip pat prašo apylin
kių valdybas minėjimų metu 
rinkti aukas visuomeniniams 
KLB-nės reikalams. Vienose 
apylinkėse buvo surenkama au
kų daugiau, kitose mažiau, o 
trečiose net visai nebuvo renka
mos.

1979 m. spalio 20-21 d. d. Ha
miltone įvykusiame KLB X-sios 
tarybos IlI-sios sesijos suvažia
vime šis klausimas buvo gerai 
išdiskutuotas. Daugumos tary
bos narių buvo nubalsuota, 
prieš pasisakius tik 3 tarybos 
nariams, kad Vasario 16 proga 
aukotojui paliekama pilna ap
sisprendimo teisė aukoti kam 
jis nori. Sudaromos sąlygos, kad 
tautiečiai galėtų paaukoti ir 
Bendruomenei, nes ir KLB 
krašto valdyba dirba Lietuvos 
išlaisvinimo darbą Kanadoje. 
KLB, šalia kultūrinių darbų, at
lieka svarbius visuomeninius bei 
politinius darbus, kuriems rei
kia lėšų. Štai keletas tokių dar
bų.

1. Kiekvienais metais (jau 
septinti metai!) KLB krašto val
dyba, bendradarbiaudama su 
JAV krašto valdyba, savo lėšo
mis išleidžia knygą anglų kalba 
“Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” 
500 egzempliorių. Šią knygą 
gauna kiekvienas federacinio 
parlamento narys, federacinė ir 
provincinės vyriausybės, biblio
tekos bei augštieji visų religijų 
atstovai.

2. Kiekvienais metais (jau aš
tunti metai!) Otavoje, parla
mento rūmų salėje, kartu su es
tais ir latviais surengia baltie- 
čių vakarą — “Baltic Evening”. 
Čia sukviečiami ministerial, se
natoriai, parlamento nariai bei 
diplomatijos atstovai. Ta proga 
jiems nušviečiama dabartinė

Atiduok ką privalai!
Tie žodžiai įrašyti žuvusioms 

už Lietuvos laisvę paminkle. Jie 
tinka visiems lietuviams, kurie 
turi atiduoti savo tautai tą, ką 
privalo. Žuvusieji atidavė savo 
tautai gyvybės auką. Mums, 
laisvojo pasaulio lietuviams, to
kios aukos atiduoti šiuo metu 
nereikia. Atiduokime savo tau
tai tokią auką, kokią išgalime ir 
kokią privalome. Lengvai ati
duodame visokias aukas, kurios 
yra reikalingos, o kartais ir ne
labai reikalingos. Atiduodame 
didelę auką gyvenamam kraštui, 
o gal, teisingiau pasakius, atlie
kame savo pareigą!. Kartais ati
duodame didelę auką ir savo 
priešui — mūsų tautos pavergė
jui. Kaip yra žinoma, laisvojo 
pasaulio lietuviai Maskvai kas
met atiduoda apie 7 mil. do
lerių Tai baisiai didelė piniginė 
auka priešui. Tiesa, tenka auką 
duoti ir priešui, kai norima pa
dėti saviesiems, gyvenantiems 
pavergtoje Lietuvoje. Kai siun
čiami į pavergtą Lietuvą siun
tiniai, tenka duoti auką ir Lie
tuvos pavergėjui, nes 'kitos iš
eities nėra. Tik laisvos Lietu
vos valdžią neėmė muitų už do
vanų siuntinėlius.

Duokime auką ir savo pa
vergtos tautos reikalams. Tos 
aukos yra telkiamos per Tautos 
Fondą, kuris remia VLIKo dar
bus. Kartais lietuviai pasako: 
duok man nepriklausomą Lietu
vą, aš Tautos Fondui atiduosiu 
pusę savo turto! Tokio stebuklo 
— staigaus Lietuvos išlaisvini
mo n i e k a s negali pažadėti. 
Maskva ne Londonas, kuris 
lengvai davė laisvę daugeliui 
tautų. Bet dėlto neturime nusi
minti, nustoti vilties. Yra tautų, 
kurios niekad neturėjo laisvės 
arba jos neteko prieš keliolika 
šimtų metų: ukrainiečiai, ma- 
kedoniečiai ir kiti. O ir jie. ko
voja dėl savo tautos likimo, nes 
tautos laisvė yra viena brangiau
sių vertybių pasauly, kurios vi
si privalo siekti.

Yra tautiečių, kurie sako, kad 
Tautos Fondo aukų rinkėjai 
gauna palūkanas. Tai neteisin
gas pasakymas. Tautos Fondo 
darbuotojai negauna jokio atly
ginimo, o kartais dar prideda iš 
savo kišenės. Pelengvinkime 
darbą Tautos Fondo darbuoto
jams: įteikime jiems auką Vasa

Lietuvos, . Estijos ir Latvijos 
padėtis ir parodomas tautinis 
menas bei turimi Kanadoje ta
lentai. Taip pat pristatomi visų 
trijų Baltijos valstybių konsu
lai senate ir parlamente.

3. Svarbus darbas yra atlik
tas, bendradarbiaujant su pa
saulinėmis ukrainiečių, gudų, 
estų, latvių ir lietuvių organiza
cijomis, būtent, paruošta rezo
liucija, paremta svarbiais doku
mentais, knygos forma. Ji buvo 
skirta Jungtinėm Tautom ir pa
vadinta “The Decolonization of 
the Union of Soviet Socialist 
Republics”, kuri jau įteikta vi
siems Jungtinių Tautų nariams. 
Šios rezoliucijos po keliolika eg- 
zemplorių gaus kiekviena KLB 
apylinkės valdyba, kad galėtų 
Vasario 16 proga įteikti įtakin
giems šio krašto pareigūnams 
savose gyvenvietėse. Prisidėji
mas prie šio projekto įvykdymo 
krašto valdybai atsiėjo $3500. 
Antroji pataisyta šio dokumen
to laida jau irgi yra išleista.

4. Krašto valdyba dalyvauja 
Pavergtų Europos Tautų orga
nizacijoje.

5. Netrukus didžiojoje šio 
krašto spaudoje pasirodys ap
mokami Kanados Baltiečių Fe
deracijos pareiškimai.

6. Vasario 9, šeštadienį, 2 v. 
p. p. Toronte yra rengiama Pa
vergtų Europos Tautų organiza
cijos Kanadoje demonstracija 
prie Toronto miesto rotušės, pa
smerkianti Sovietų Sąjungos 
imperializmą.

Visiems šiems užsimojimams 
atlikti Kanadoje yra reikalingos 
lėšos. KLB krašto valdyba ma
loniai kreipiasi į visus Kanadoje 
gyvenančius tautiečius, prašy
dama nuoširdžiai aukoti visuo
meninei, kultūrinei ir politinei 
KLB veiklai paremti. Niekas ki
tas tų darbų Kanadoje neatliks, 
o tik mes patys per KLB krašto 
valdybą.

Tam reikalui visom KLB apy
linkėm bus išsiuntinėti specia
lūs rinkliavų vokai.

Rinkliava Tautos Fondui šiais 
metais Vasario 16 proga bus 
vykdoma senąja tvarka.

KLB krašto valdyba

rio 16 minėjimo proga ar bet- 
kada. Tuo jiems sutaupysime 
daug brangaus laiko ir suma
žinsime išlaidas, nes dabar ir 
automobiliu važiavimas yra 
brangus. Tautos Fondo darbuo
tojai į savo darbą įdeda daug 
nuoširdumo. Padėkime jiems, 
ir tuo jiems bus pareikšta pa
dėka.

Lietuvos okupantai labai ne
patenkinti mūsų, išeivių, veikla, 
kuri stiprina mūsų pavergtą tau
tą. Nesigailėkime aukos tai veik
lai sustiprinti, pagyvinti. Kaip 
nesunkiai auką atiduodame pra
mogai, nesunkiai ją duokime ir 
savo tautos reikalams.

Vienas svetimtautis, kuris pa
sitraukė iš Sovietų Sąjungos at
sakingų pareigų Jungtinėse 
Tautose, pareiškė: “Sovietų Są
junga žlugs. Pavergtų tautų tau-, 
tinis jausmas stiprėja. Reikia 
stebėti reiškinius savo tėvų že
mėje, veikti prieš akis turint 
ateitį, plėsti ratą kovojančių už 
pavergtų tautų išlaisvinimą”. 
Tai skatina ir mus toliau kovoti 
už mūsų tautos laisvę bei aukoti 
jos reikalams.

“Redde quod debes!”
J. Vaičeliūnas, 

Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirmininkas

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštog 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

“Merkelis 
Giedraitis” -

! nauja knyga apie šį didvyrį ir 
;; jo nuostabius laikus; gaunama 
I; pas platintojus ir tiesiai iš 
i! leidyklos:

Amberland Publishing Co., 
1813 Larchwood Ave.,

Troy, Mi. 48084.
I; Kaina: $7.00 minkštais virše- 
• ! liąis, $11.00 — kietais.

$
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TELEFONO BŪDELĖS

R. Gasparaitytė “Komjaunimo 
Tiesos” sausio 3 d. laidoje feljetoni- 
niu stiliumi prašneko apie telefono 
būdeles Vilniuje: “Važiuoju Vilniaus 
gatvėmis troleibusu. Nieko nuosta
baus. Iš neturėjimo ką veikti — dai
rausi pro langą. Tik staiga. . . neišsi
gąskite, neįvyko jokia avarija, nie
kam neištiko infarktas. Tik vienas 
vyriškis, neatidaręs durų, įėjo j te
lefono būdelę. Nuostabu! Staiga pri
siminiau, kad kažkada mačiau seną 
užsienietišką kino filmą “žmogus, 
pereinantis kiaurai sieną”. Galvo
jau, kad tai fantazija, o pasirodo, to
kių ir Vilniuje esą! Nugalėjo smal
sumas. O galvoje stukseno kaip ge
niai mintys: kaip čia yra? Gal ir aš 
šitaip sugebėsiu! Ir ką jūs visi ma
not?! Sugebėjau ne tik įeiti, bet ir 
išeiti iš telefono būdelės neatidariu
si durų. Apskritai prisipažinsiu, kad 
taip sugebėtumėt ir jūs visi, gerbia
mi vilniečiai. Juk duryse stiklo tai 
nėra, tikrai nėra. Tai kam be reika
lo save varginti, jėgą durų atidary
mui naudoti. Tai vienas nuostabiau
sias XX a. patogumas. O bendrai, tai 
su draugu ar gera pažįstama gali 
kalbėtis nors ir visą dieną: oro ga
rantuotai užteks, ventiliacija užtik
rinta. Ir dar vienas nemokamas pa
togumas: jūsų pašnekovas girdės ne 
vien tik jūsų balsą, bet ir jam pri
tariančiu pravažiuojančių automobi
lių variklių ūžimą, įvairių signalų 
kaukimą. Kas dar nematėt, negirdė
jot ir nesinaudojot tokiais gerais ir 
gana įdomiais patogumais — ne
snauskite!”

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Sausio 3 d. laidoje “Tiesos” redak

cija džiaugiasi 1979 m. iš skaitytojų 
gautais laiškais. Iš 19.390 laiškų at
spausdinta buvo 3.660. Beveik visi 
tie laiškai prašė redakciją pagalbos, 
kai jų autoriai susidurdavo su kom
partijos biurokratais, komunistinio 
gyvenimo negerovėmis. Tokiu atve
ju redakcijai dažnai tenka beveik 
milicijos vaidmuo. Pradėdama 1980 
m., redakcija primena skaitytojams, 
kad šiemet bus švenčiamas 110-tasis 
VI. Lenino gimtadienis ir sovietina- 
mos Lietuvos keturiasdešimtmetis.

KELIONĖS UŽSIENIN
“Tiesa” sausio 3 d. paskelbė pasi

kalbėjimą su Respublikinės Profsą
jungų Tarybos užsienio turizmo sky
riaus vedėju J. Koženiausku apie 
profsąjungų organizuojamas išvykas 
užsienin. Teigiama, kad 1979 m. apie 
10.000 Lietuvos gyventojų viešėjo 
35-kiose pasaulio šalyse. Šiemet di
džiausias turistų skaičius lankysis 
komunitinėje Bulgarijoje, kurios tu
ristinė firma “Balkanturist” siūlo 
apie 30 skirtingų kelionių. Turisti
nis 1980 m. sezonas bus pradėtas 
baldų pramonės ir buitinio gyvento
jų aptarnavimo darbuotojų grupės 
kelione Lenkijon, o žemdirbių gru
pės laikysis Suomijoje ir Kuboje. 
Numatomos turistinės kelionės: Ru
munija — Bulgarija, Vengrija — Ju
goslavija, Lenkija — Čekoslovakija. 
Ekskursantams bus sudaryta proga 
iš karto aplankyti po dvi šalis. Ta
ryba kasmet skiria 75 nemokamus 
kelialapius ir apie 200 lengvatinių.

CIRKO VETERANAI
Prieš 35 metus buvo įsteigtas lie

tuviškas cirkas, pavadintas “Vilniu

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
METINIS SUSIRINKIMAS. 1979 

m. gruodžio 16 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje įvyko KLB 
Delhi apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas, kurį pradėjo apylin
kės pirm. Stasys Beržinis. Susirin
kimui pirmininkavo B. Stonkus, sek
retoriavo K. Lukošius. Pranešimus 
padarė: Stasys Beržinis iš KLB apy
linkės veiklos, Petras Augaitis iš 
KLB krašto tarybos posėdžio Hamil
tone ir Gediminas Rugienis Tautos 
Fondo aukų rinkimo reikalu.

Buvo iškelti neaiškumai dėl Lie
tuvių Dienų aukų rinkimo. Juzė 
Žiogienė paaiškino, kad ji surinktus 
1000 dolerių perdavė kun. Jonui 
Staškui, bet iš LD rengėjų negavo 
pakvitavimo.

Susirinkimo prašomi sutiko dar 
dvejų metų kadencijai pasilikti pirm. 
Stasys Beržinis ir valdybos nariai — 
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo sukakties

i miejirwI; rengiamas
j š.m. vasario 16, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
į TILLSONBURGE "Recreational Hali" 

(45 Hardy Ayc., Tillsonburg, Ontario).*
MENINĘ DALĮ atliks Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
choras. Bus bufetas, loterija, šokiai; gros geras orkestras. 
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti.! I Apylinkės valdyba

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 $14,000,000.

mi”. ši sukaktis neseniai buvo pami
nėta Vilniaus meno darbuotojų rū
muose cirko veteranų vakaru “Try
likos metrų planeta”. Savo atsimini
mais dalijosi veteranai — Jadvyga ir 
Jonas Ramanauskai, Alfonsas Ginei- 
ka, Petras Pipiras, Vita ir Zigmas 
Černiauskai. Benediktas Lingaila 
“Tiesos” 1979 m. gruodžio 19 d. lai
doje atskleidžia vieną pagrindinių 
“Vilniaus” cirko laimėjimų: “Stip
rus atletas tvirtai laiko iškėlęs aukš
tą strypą su didžiuliu ratu, kuria
me ‘mirties kilpas’ drąsiai suka žva
li dviratininkė. . . Dvidešimt metų 
šis “Vilniaus” cirko ekvilibristų due
to Jadvygos Ramanauskienės ir Pet
ro Pipiro numeris, bene vienintelis 
pasaulyje, puošė pasirodymus are
noje. Ant besisukančio rutulio vien
ragiu pravažiuota daugiau kaip pu
sė milijono kilometrų, žemyn galva 
praleista apie 80 tūkstančių valan
dų. . .” Sukaktuvini vakarą savo nu
meriais papildė Vilniaus geležinke
lininkų kultūros rūmų liaudies cir
kas “Jaunystė”, treniruojamas buvu
sio žonglieriaus, oro gimnasto ir ek
vilibristo A. Gineikos. Buvo parodyta 
kino filmų ištraukų apie “Vilniaus” 
cirką, surengta lietuviško cirko pla
katų paroda.

MOTINŲ VAKARONĖ
Motinų vakarone “Širdį atiduodu 

vaikams” surengė Skuodo rajono 
moterų taryba, vadovaujama pirm. 
Liucijos Zalepūgienės, sukvietusi 
daugiavaikių šeimų motinas. Jas 
sveikino kompartijos Skuodo rajono 
komiteto I sekr. č. Sabanskis. Pa
tarimus motinoms teikė gydytojai, 
pedagogai ir kiti svečiai. Barstytiš- 
kių Virkečių ir mosėdiškių Petraus
kų šeimos padainavo dainų, senųjų 
lopšinių. Vakaronės dalyvių vardu 
pirm. L. Zalepūgienė pasiuntė laiš
ką Anai Kaširinai į Riazanę, išaugi
nusiai 10 vaikų. Jos sūnus Alioška 
žuvo kautynėse prie Skuodo ir yra 
palaidotas Skuodo kapinėse.

METALO LAUŽAS
Radviliškio rajono Daugėlaičių 

sovchozo liaudies kontrolės grupės 
pirm. R. Buivydas “Tiesos” 1979 m. 
gruodžio 27 d. laidoje skundžiasi: 
"Šiais metais susidarė daug keblu
mų, pristatant metalo laužą į Šiau
lių antrinių žaliavų surinkimo punk
tą. Labai dažnai pakrautos metalo 
laužu automašinos, prastovėjusios 
visą dieną punkte, grįžta neiškrau
tos. Vien tik antrame šių metų pus
metyje pakrautos automašinos grįžo 
dvylika kartų. Priežastys: neveikia 
iškrovimo mechanizmai, nėra kur iš
krauti metalo laužo. Vairuotojai su
tinka patys iškrauti automašinas, bet 
jiems nepaskiriama aikštelė. O jei ir 
priima laužą, tai eilėje išstovėti rei
kia visą dieną. Paskutinį kartą maši
na neiškrauta iš Šiaulių antrinių ža
liavų surinkimo punkto grįžo š. m. 
lapkričio 15 d. Vairuotojui pasakė, 
kad iki Naujų metų gali ir nebeva
žiuoti, vis viena nebus kas iškrauna. 
Tą pačią mašiną lapkričio 16 d. pa
siuntėme į Panevėžio antrinių žalia
vų surinkimo punktą. Iš Panevėžio 
taip pat mašina grįžo neiškrauta, 
atseit, ne tas rajonas. Metalo lau
žui išvežti yra nustatyti planai, ku
riuos privalome įvykdyti. Tačiau, 
esant tokiai padėčiai, užduotys gali 
būti sužlugdytos. Ir visiškai ne dėl 
ūkio kaltės.” V. Kst.

Gediminas Rugienis ir Antanas 
Steigvilas. Į pasitraukusių Karolio 
Lukošiaus ir Alfonso Kairio vietą 
išrinkti Jonas Lukšys ir Vytautas 
čiuprinskas.

NAUJA ĮMONĖ. Delhi apylinkės 
lietuvis Jonas Vieraitis su dalinin
kais C. de Klark ir Jak M. Chinnick 
tarp Tillsonburgo ir Aylmerio atida
rė “Soybeans, Dark, Red” ir “White 
Kidney’s” bei visų kitų pupelių rū
šių priėmimo ir rūšiavimo punktą 
vardu: “Canadian Distributor Oxford 
Seeds Ltd.”, P.O. Box 292, Tillson- 
burg, Ont. N4G 2Z9. Įmonės pasta
tas ir įrengimai kainavo $500,000.

plonas Vieraitis yra pasiryžęs šį 
verslą plėsti, pereinant prie kukurū
zų ir kitų ūkio gaminių priėmimo bei 
rūšiavimo. Mielam tautiečiui linki
me geros sėkmės. Stepas Jakubickas

g HAMILTON
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

jaunimo koncertas įvyks š.m. kovo 
9, sekmadienį, Scott Park mokyklos 
auditorijoje. Atvyksta iš Argentinos 
“Žibučių” oktetas ir iš Urugvajaus 
tautinių šokių grupė “Ąžuolynas”. 
Šie du meno vienetai koncertuos ne 
tik Hamiltone, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Koncerto rengėjai kvie
čia visus hamiltoniečius ir apylin
kių lietuvius dalyvauti. Po koncerto 
Jaunimo Centre Įvyks svečių pager
bimo vaišės. Visi kviečiami dalyvau
ti. Vaišių reikalu kreiptis: L. Skrip- 
kutė tel. 529-4811; G. Breichmanie- 
nė tel. 627-1420; V. Stanevičienė tel. 
627-0624; J. Pleinys tel. 529-5372. 
Pagerbkime svečius iš P. Amerikos 
gausiu dalyvavimu koncerte ir vai
šėse.

KLB SALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus komitetas sausio 16 d. nu
tarė vėl pravesti piniginį rudens va
jų ir jį užbaigti tradiciniu parengi
mu lapkričio pradžioje. Pernykštis 
vajus praėjo su gražiu pasisekimu, 
surinkta per $1.600 ir išsiųsta per 
1979 m. arti 100 siuntinių Suvalkų 
trikampio lietuviams, iš kurių 20 pa
siųsta Punsko gimnazijos moki
niams. Paskirta Vasario 16-tosios 
gimnazijai $125, Kanados lietuvių 
laikraščiams “NL” ir “Tž” po $25. 
1979 m. pabaigoje į šalpos darbą įsi
jungė jau ankščiau dirbęs ir vadova
vęs Hamiltono Šalpos Fondo skyriui 
Z. Pulianauskas.

“AIDAS” -smarkiai ruošiasi išvy
kai į Kaliforniją; repeticijos vyksta 
kas sekmadienį nuo 1 iki 3 v.p.p. pa
rapijos salėje. Choras išvykta kovo 
14 d. ir grįžta kovo 25 d. Numatyti 
koncertai Los Angeles ir San Fran
cisco lietuvių kolonijose. “Aido” tė
vų rėmėjų komitetas ta proga ruo
šia "Aido” dieną vasario 10, sekma
dienį, po visų pamaldų Jaunimo 
Centre. Visi atilankusieji galės pa
sivaišinti įvairiais valgiais, pyragais 

Buvusių Lietuvių Namų Hamiltone 
akcinės bendrovės likvidacinės 

komisijos

SKELBIMAS
Komisija nori pranešti Hamiltono Lietuvių Namų bend

rovės akcininkams, kad bendrovės likvidavimo procedūra 
jau atlikta.

Dabar komisija pradės išsiuntinėti pinigus tiems akci
ninkams, kurie dar neatsiėmė jiems priklausančių dividen
dų ir jų nuošimčių.

Pinigus už pačias akcijas, kurių vertė pagal bendrovės 
finansinį stovį yra $84.34, komisija išmokės, prisiuntus 
akcijas.

Siunčiant akciją, prašom kitoje jos pusėje, kartu su 
liudininku, pasirašyti. Po liudininko parašo prašom para
šyti jo pavardę ir adresą. Akcijas ir visus susirašinėjimus 
tuo reikalu prašom siųsti sekančiu adresu:

"The Liquidation Committee for Lithuanian Home 
in Hamilton, 128 West 2nd. St., Hamilton, Ontario 
L9C 3E7."

Akcijas pametę nariai prašomi informuoti komisiją, 
kuri atliks reikalingas įstatymines procedūras pinigams 
išmokėti.

1971 metais bendrovės valdyba nutarė ir išmokėjo iš 
bendrovės kapitalo kiekvienai akcijai po $120.00, nes tokia 
suma pagal tų laikų įstatymus buvo neapmokestinama.

Federacinės valdžios mokesčių įstaiga, patikrinusi bend
rovės finansinį stovį, nusprendė, kad kapitalo paskirstymas 
buvo teisingas, tačiau peraugštas, ir todėl dalis turi būti 
dividendai, gauti tais metais už akciją. Valdžios mokesčių 
įstaigos nepripažintas pinigų skirtumas privalo būti apmo
kestintas, todėl bendrovės auditorius užpildė mokesčių 
T-5 formas, kurias komisija išsiųs visiems, tuos pinigus 
gavusiems 1971 m. akcininkams.

Adomas Buinys, Petras Pranckevičius,
pirmininkas sekretorius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

TALKA

ir kava. Be to, bus įdomi loterija. 
Gautasis pelnas skiriamas šiai kelio
nei. Kiekviena didesnė ar mažesnė 
išvyka pareikalauja daug darbo ir 
lėšų. Todėl kviečiama visa lietuvių 
visuomenė prisidėti prie šios kelio- 
nas atsilankęs galės įteikti vasario 10, 
nas galėsnas galės įteikti vasario 10, 
sekmadienį, Jaunimo Centre. “Ai
das” visiems bus labai dėkingas už 
parodytą nuoširdumą bei meilę lie
tuviškai dainai. J. P.

SKAUTĖS IR SKAUTAI 1979 m. 
užbaigė bendromis Kūčiomis su tė
vais. Rimtoji dalis, sesės Juodelienės 
ir draugininkių paruošta, praėjo su
sikaupime, besiklausant pritaikytų 
eilėraštukų, papročių apibūdinimo ir 
jautriai nuskambėjusių, kanklėmis 
atliktų kalėdinių giesmių. Nuošir
džiai dėkojame A. Matulienei, kuri 
jau daug metų moko skautes kank
liuoti. Kūčiose dalyvavęs prel. dr. J. 
Tadarauskas sukalbėjo maldą. Pasi
dalinę plotkelėmis, pasikeitę linkė
jimais, susėdome prie gražiai paruoš
to Kūčių stalo. Žvakutės mirgėjo, 
rimtis gaubė dalyvius ir gal nevieno 
vyresnės kartos dalyvio mintys skri
do į praeitį, prisimenant Kūčių va
karą, praleistą kuklesnėse sąlygose, 
bet — tėvynėje. Pasistiprinus apie 
eglutę susėdę mažieji ir didieji kar
tu padainavo, linksmai užbaigdami 
to džiaugsmingo pasauliui įvykio — 
Kristaus gimimo prisiminimą.

Vasario 10, sekmadienį, yra numa
tyta Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga dalyvauti 10 v. pamaldose. 
Po jų parapijos salėje įvyks iškil
minga sueiga. Visos skautės privalo 
sueigoje dalyvauti apsivilkusios tvar
kinga uniforma. Medžiagą uniformai 
ir reikalingus priedus galima gauti 
pas ūkio skyriaus vedėją I. Zubienę 
(tel. 545-5933). Tėvai prašomi nedel
siant tuo pasirūpinti.

Vasario 22 yra viso pasaulio skau
čių susimąstymo diena. Tą dieną 
skautės žada pasikviesti esčių bei 
latvių skautes ir bendrai vakarą

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 12%
term, depozitus 1 m. 121Ą % 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 11 Vi °/o 
IMAME UŽ;
nekiln. turto pask. 13 JĄ % 
asmenines paskolas 14% 

praleisti, pažinti vienos kitų papro
čius ir skautavimo būdą. Kovo 9, 
sekmadienį, įvyks tradicinė Kaziuko 
mugė.

Skaučių eilės padidėjo — įstojo 
naujų mergaičių. Jeigu yra norinčių 
dukreles įjungti į skaučių organiza
ciją, prašome skambinti vakarais A. 
Pietrantonio tel. 522-4739 arba L Zu- 
bienei. “Širvintos” vadija

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” užbaigė 1979 m. su 
$14.345.591 balansu, paaugdamas be
veik dviem mil. dol. daugiau negu 
1978 m. Narių įnašai irgi atitinkamai 
padidėjo: šėrai sudaro $10.485, če
kių sąskaitos $978.187, taupomosios 
sąskaitos $5.225.701, terminuoti in
dėliai 1 m. ir 3 m. laikotarpiui 
$5.760.000, registruotas pensijų pla
nas $1.828.778. Nariams išskolinta 
asmeninių paskolų $877.143 ir nekil
nojamo turto $11.139.607. Kasa ir 
pinigai bankuose bei OCU Lygoje 
siekia beveik du milijonus dol., ku
rių pilnai su kaupu užtenka visiems 
narių pareikalavimams bei pasko
loms patenkinti. 1979 m. nariams iš
mokėta palūkanų už laikomus pini
gus “Talkoje” įvairiose sąskaitose 
$1.214.427. Pilna pajamų-išlaidų apy
skaita bus išspausdinta ir pateikta 
nariams per metinį narių susirinki
mą, kuris įvyks 1980 m. kovo 15, 
šeštadienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centro 
salėje.

Pakilus rinkoje palūkanoms, "Tal
ka” atitinkamai jas padidino už visas 
sąskaitas. Dabar moka už čekių 
sąskaitas su nemokamu čekių rašy
mu 6%, taupomąsias sąskaitas 12%, 
terminuotos indėlius 1 m. 12*Zi%, 
3 m. — ll'Ą%, registruotą pensijų 
taupymo planą 1116 %; už asmeni
nes paskolas ima 14%, nekilnojamo 
turto 13% %.

Kredito komitetas leido išduoti 
naujų paskolų per 1979 m. lapkričio 
mėn. $63.084, gruodžio mėn. — 
$166.399. Paskolų išdavimas per 
pastaruosius du mėnesius gerokai su
mažėjo dėl buvusių švenčių ir dėl 
pakilusių palūkanų.

Per gruodžio mėn. įstojo 15 asme
nų, išstojo — 6, mirė — 1 (Juozas 
Petkūnas). Per visus metus “Talkon” 
įstojo 142 nariai, išstojo 46, mirė 14. 
Dabar yra 2205 nariai. Gruodžio mė
nesį valdyba paskyrė ir išmokėjo 
Vysk. M. Valančiaus lituanistinei mo
kyklai Hamiltone $3.000, Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje $1.000, sporto 
klubui “Kovas” $1.000, Londono lie
tuvių šeštadieninei mokyklai $500, 
“Tėviškės Žiburiams $100, “Nepri
klausomai Lietuvai” $100. Iš viso 
per 1979 m. lietuviškai veiklai pa
remti įvairiomis aukomis išmokėta 
$9.150.

“TALKOS” VALDYBOS posėdis 
sausio 12 d. priėmė metinį balansą 
bei pajamų-išlaidų apyskaitą ir pa
keitė 25 metų įsteigimo minėjimo 
programą. Prieš tai buvo numatyta 
šią sukaktį minėti dvi dienas: metinį 
narių susirinkimą šaukti kovo mėn., 
o minėjimą-vakarienę balandžio 
mėn. Tačiau tai paskelbus, daugelis 
narių teiravosi ir prašė valdybą, 
kad visos tos iškilmės būtų atliktos 
tą pačią dieną. Atsižvelgdama į narių 
pageidavimus, valdyba nutarė metinį 
narių susirinkimą sušaukti kovo 15 
d. ir tą pačią dieną po susirinkimo 
suruošti 25 mętų sukakties minėjimą 
bei vakarienę. Narių registracija pra
sidės tą dieną 3 v.p.p., susirinkimas 
— 4 v.p.p., iškilminga vakarienė — 
7 v.v. Smulki programa bus pranešta 
vėliau. Stasys Dalius

St. Catharines, Ont.
APYLINKĖS VALDYBA rengia 

iškilmingą Vasario 16 minėjimą va
sario 17, sekmadienį. Minėjimo tvar
ka: 10 v.r. iškilmingos pamaldos už 
laisvę žuvusius, tautos kankinius, 
partizanus. Jas laikys kun. Juvenalis 
Liauba Tėvų pranciškonų koplyčio
je (Carlton — Rolls Avė.) 2 v.p.p. 
daugiakultūriame centre, Folk arts 
salėje, 185 Bunting Road, bus iškil-. 
mingoji dalis, meninė programa ir 
banketas-pietūs. Paskaita skaitys reži- 
sorė Elena Dauguvietytė-Kudabienė. 
Meninę programą atliks ir per pa
maldas giedos Hamiltono “Aukuro” 
dainos grupė, vadovaujama E. Dau- 
guvietytės-Kudabienės. Vasario 16, 
šeštadieni, 10 v.r., prie miesto rotu
šės (City Hali) bus Lietuvos vėlia
vos iškėlimas, dalyvaujant miesto 
burmistrui Roy Adams, kuris tars 
žodį ir paskelbs Vasario 16 proga de
klaraciją. Į minėjimą-banketą bilie
tai platinami iš anksto. Jie gaunami 
pas valdybos narius. Kaina — suau
gusiems — $5, studentams — $4, 
vaikams nemokamai.

Valdyba nuoširdžiai prašo visus 
Niagaros pusiasalio lietuvius ir to
liau gyvenančius gausiai dalyvauti 
minėjime ir vėliavos pakėlime. Ypa
tingai valdyba prašo atsivesti jauni- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

JA Valstybės
PLB VALDYBA pakvietė prie Či

kagos gyvenanti visuomenininką 
Leoną Raslavičių rūpintis pastovios 
lituanistinės katedros įsteigimu prie 
kurio nors S. Amerikos universiteto. 
Nutarimas steigti tokią katedrą bu
vo padarytas 1978 m. PLB seime To
ronte, o jam pritarė JAV LB taryba 
savo sesijoje Klevelande 1979 m., 
pažadėdama savo valdybos bei švie
timo tarybos talką. L. Raslavičius 
dabar renka atitinkamas informaci
jas iš universitetų, lietuvių profeso
rių ir institucijų. Savo pasiūlymus 
jis pateiks PLB valdybai, JAV LB 
ir Kanados LB valdyboms.

DVI VASARIO 16-JAI SKIRTAS 
RADIJO PROGRAMAS paruošė JAV 
LB krašto valdyba. Pirmoji, stipriau 
pabrėžianti politinį momentą, trun
ka 15 minučių. Antroji yra 25 minu
čių ilgio, kultūrinio pobūdžio, su pa
grindiniu dėmesiu lietuviškai muzi
kai. Abiejų programų magnetofono 
juostelės gaunamos šiuo adresu: Li
thuanian-American Community, 
Inc., 708 Custis Rd., Glenside, Pa. 
19038, USA.

ALTos VALDYBOS POSĖDYJE 
sausio 11 d. Čikagoje pranešimą apie 
VLIKo seimą padarė pirm. dr. K. 
Šidlauskas, jame dalyvavęs su vice- 
pirm. T. Blinstrubu. Seimo metu 
Įvyko VLIKo ir ALTos pasitarimas 
dėl bendrų veiklos pianų. čikagiš- 
kiame posėdyje buvo sudarytos įvai
rios ALTos komisijos specialiems 
darbam, svarstytas Įsijungimas į 
Tautos Fondą. Kun. dr. J. Prunskis 
kalbėjo apie Čikagoje įvykusius įvai
rių tautybių tarporganizacinius pasi
tarimus žmogaus teisių ir Madrido 
konferencijos klausimu, dalyvaujant 
JAV valstybės departamento Euro
pos reikalų skyriaus pareigūnui M. 
McClean.

KULTŪROS FONDĄ nutarė 
Įsteigti Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas — viena seniausių JAV lietu
vių organizacijų, juo pagerbdama ke
turis savo veikėjus — kun. Alek
sandrą Burbą, Leonardą šimutį, Ma
tą Zujų ir prel. Joną Baltusevičių- 
Boll. Pagrindinis LKS Kultūros Fon
do tikslas — remti kultūrinę lietu
vių veiklą bei kūrybą premijomis, 
stipendijomis, vienkartinėmis pašal
pomis. Ši parama bus teikiama as
menims arba organizacijoms. Fondas 
bus įregistruotas Illinois valstijoje. 
Į jo direktoriatą išrinkti: prel. J. 
Balkūnas, S. Kuprys, Juozas B. 
Laučka, LKS pirm. T. E. Mack ir dr. 
L. šimutis. Fondas savo lėšas gaus 
iš LKS direktorių tarybos skiriamų 
sumų, kuopų ir paskirų asmenų au
kų, testamentinių palikimų. Kultū
ros Fondo direktorius rinks LK Su
sivienijimo direktorių taryba.

Brazilija
ATEITININKŲ SUSIRINKIME 

1979 m. gruodžio 16 d. Sao Paulo 
mieste naujon valdybon išrinkti: 
pirm. Milda Rcmenčiūtė, vicepirm. 
ir ižd. Douglas Saldys, sekr. Stasys 
Žutautas. Metinėje veiklos apžvalgo
je buvo iškeltas nepakankamas susi
rinkimų skaičius. Nutarta ir studen
tų, ir moksleivių susirinkimus šauk
ti kiekvieno mėnesio iš anksto nu
matytą sekmadienį. Pirmasis šieme
tinis susirinkimas bus vasario mėne
sį. Jaunimo šventė greičiausiai bus 
surengta rugsėjo mėnesį.

ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖ 
N. Metų sutikimą surengė Sao Pau
lo seselių pranciškiečių salėje. Da
lyvių, be paslaugų tarnybos, buvo 
156. Ypač visus išjudino gausus jau
nimo dalyvavimas — skautų, “Rūte
lės” ir “Volungės” ansamblių narių. 
Nuotaikingus šokius jaunimas papil
dė lietuviškomis dainomis. Vidur
naktį visus pasveikino Šv. Juozapo 
bendruomenės pirm. kun. J. Šeške
vičius. Kitą N. Metų sutikimą Dr. J. 
Basanavičiaus salėje surengė Vila 
Anastazijos mokyklos rėmėjų būre
lis N. Metų diena būrelis suorgani
zavo pietus ir iki 10 v. v. trukusį pa
silinksminimą.

AUKSINĘ VEDYBŲ SUKAKTĮ 
š. m. sausio 1 d. atšventė Juozas ir 
Teresė Pranckevičiai, apsupti savo 
šešių dukrų ir dviejų sūnų šeimų 
narių. Padėkos Mišias jų namuose 
atnašavo kun. P. Urbaitis, SDB.

Argentina
VASARIO 16 MINĖJIMAS .Bue

nos Aires vasario 17, sekmadienį, 
10 v. r„ bus pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis šio miesto katedroje. 
Mišias atnašaus Lomas vyskupas. Ki
tos Mišios už Lietuvą 5 v. p. p. bus 
laikomos Aušros Vartų parapijos 
šventovėje. Po šių pamaldų įvyks 
minėjimas parapijos salėje. Pagrin
diniu lietuviškosios dalies kalbėtoju 
bus V. Kleiza, svečias iš JAV.

IMIGRANTŲ DIENA 1979 m. 
gruodžio 2 d. buvo paminėta Bokos 
katalikų imigrantų centre, Buenos 
Aires mieste. Mišias su centro vado
vu konceiebravo 15-kos tautybių ku
nigai. Lietuviams atstovavo kun. A. 
Lubickas. Kiekvienas jų skaitė mal
das savo gimtąja kalba. Altorių supo 
visų tų tautų atstovai su savo vėlia
vomis. Ypač gražiai atrodė tautiniais 
drabužiais pasipuošęs “Inkaro” an
samblis. Du jo nariai prie altoriaus 
atnešė Mišių auką. Po pamaldų salė
je įvykusiame koncerte lietuviškų 
tautinių šokių programą atliko “In
karas”.

ARGENTINOS LIETUVIŲ SENE
LIŲ ŽIDINIO sodyboje Adrogue, 
Buenos Aires priemiestyje, 1979 m. 
gruodžio 9 d. buvo surengtas gražus 
argentiniško pavasario sutikimas, 
pradėtas Mišiomis už mirusius sene
lius bei jų rėmėjus sodybos koply
čioje. Vaišės vyko po atviru dangu
mi. Inž. Jonas ir Katalina Čekanaus
kai ĄLS Židiniui paaukojo 200.000 
pezų, kurie nėra jų pirmoji auka. 
Visiems laimingų N. Metų palinkėjo 
pirm. V. Grigaitis.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ FEDERACIJA XIV-jj sa
vo suvažiavimą surengė 1979 m. 
gruodžio 28-30 d. d. Sydnėjuje. Jis 
buvo susietas su šios organizacijos 
sidabrine veiklos sukaktimi. Pradi
nes Mišias Lidcombc šventovėje lai
kė visi suvažiavime dalyvavę kunigai
— dr. P. Bačinskas, P. Butkus, P. 
Martūzas, A. Spurgis, MIC, ir dva
sios vadas Pr. Vaseris, pasakęs su
kakčiai skirtą pamokslą. Pats suva
žiavimas buvo pradėtas gausiais svei
kinimais parapijos salėje. Federaci
jos valdybos pirm. V. Laukaitis pa
darė pranešimą, apimantį pastarųjų 
dvejų metų veiklą. Vienas pagrindi
nių uždavinių yra savaitraščio “Tė
viškės Aidai” leidimas. Siam tiks
lui įsigyta pilna spaustuvė, įrengtas 
administracijos kambarys ir “TA” 
archyvas. Federacijos iniciatyva 
kiekvienais metais gegužės mėnuo 
yra skiriamas sovietų persekiojamai 
Lietuvos Katalikų Bendrijai. Visose 
lietuvių kolonijose organizuojamos 
specialios pamaldos, renkamos au
kos religinei šalpai, rašomi laiškai 
Australijos vyskupams. Iš ižd. E. 
Šemetienės pranešimo paaiškėjo, 
kad pastarųjų dvejų metų laikotar
pyje ALK Federacijos vaidyba turė
jo $65.621 pajamų ir $65.347 išlaidų. 
Federacijai suvažiavime po S500 pa
aukojo klebonas kun. A. Spurgis, 
MIC, ir Adelaidės parapijos taryba, 
$200 — Adelaidės Katalikių Moterų 
Draugija, $100 — Adelaidės ateiti
ninkai.

SIDABRINĘ FEDERACIJOS 
VEIKLOS SUKAKTĮ paminėjo Pr. 
Pudešris savo paskaita “Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacija ir 
mes”. Diskusijose ilgiau buvo susto
ta prie jaunimo įjungimo lictuviško- 
jon veiklon. Kitą dieną buvo išklau
sytas red. kun. P. Dauknio praneši
mas apie “Tėviškės Aidus”. Nutarta 
priedais leidžiamus skyrius įjungti į 
pati savaitraštį, jo spausdinimą iš 
penktadienio perkelti į pirmadienį. 
Platų pranešimą apie “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką” skaitė 
kun. dr. P. Bačinskas. Naujon ALK 
Federacijos valdybon išrinkti: V. 
Laukaitis — 45 balsais. V. Žemaitis
— 44, H. Statkuvienė — 43, V. Vai
tiekūnienė — 40, V. čižauskas — 
40, J. Keblys — 40, E. šemetienė — 
39, J. Jurgelaitis — 26. Baigminia
me posėdyje nutarta parašyti laišką 
Australijos min. pirm. M. Fraser, 
pasisakantį prieš su KGB veikla su
sijusio asmens paskyrimą Sovietų 
Sąjungos ambasadorium Australijai. 
Kiti laiškai bus pasiųsti popiežiui 
Jonui-Pauliui H, Sydnėjaus kardino
lui Freemanui ir Australijos vysku
pų konferencijai, prašant maldų už 
persekiojamą Lietuvą. Suvažiavimas 
užbaigtas giesme “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himnu.

Britanija
TRADICINES KŪČIAS Bradfordo 

lietuviams surengė Vyčio klubas, 
vadovaujamas pirm. V. Gurevičiaus, 
tarusio sveikinimo žodį. Vaišių sta
lus palaimino kapelionas kun. J. 
Kuzmickis, prie maldos pridėdamas 
ir Sibiran ištremto partizano eilė
raštį “Prie Kūčių stalo”. Prie vieno 
stalo buvo palikta garbės vieta par
tizanui su eglės šakute ir degančia 
žvake. Kūčių dalyvius sveikino klu
bo sekr. St. Grybas, DBL Sąjungos 
skyriaus pirm. A. Bučys. Švento va
karo nuotaiką sustiprino Kūčių da
lyvių giedamos kalėdinės giesmės 
lietuvių, anglų ir netgi lenkų kalbo
mis. Iškilmė užbaigta kitame salės 
gale kapeliono kun. J. Kuzmickio at
laikytomis Mišiomis. Kalėdų dieną 
Mišios buvo atnašaujamos Šv. Onos 
šventovėje, giedant vyrų sekstetui.

Belgija
VOERENO KULTŪROS CENT

RE 1979 m. gruodžio 23 d. flamams 
koncertavo žymusis belgų tenoras 
Kurt Fleming ir sol. Br. Gailiūtė- 
Spies, sopranas. Be tarptautinių kla
sikų, ji padainavo ir pluoštą S. Šim
kaus harmonizuotų mūsų liaudies 
dainų. Koncertas užbaigtas trim ka
lėdinėm giesmėm — vokiška, lietu
viška ir flamiška. šį koncertą tris 
penktadienius garsino namiškoji ra
dijo laida, transliuodama abiejų so
listų dainas. Visos Br. Gailiūtės- 
Spiess dainos buvo lietuviškos.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJA Kalė

dų atostogas užbaigė sausio 14 d. Jų 
metu daug moksleivių keliavo po 
Vokietiją, Austriją ir Italiją, o kiti 
atostogavo pas savo tėvus. Laukia
ma naujų mokinių iš JAV ir vieno 
iš Australijos. Į centrinį Vasario 16 
minėjimą Romuvoje yra pakviesti 
V. Vokietijos parlamento (Bundesta
go) nariai, programos atlikėja — 
montrealietė sol. Gina čapkauskienė. 
Tikimasi, kad ji galės dalyvauti ir 
Vasario 16 minėjime Londone.



Saulėgrąžų sala”
Pagirtinos jaunųjų

C. SENKEVIČIUS

Toronto teatras “Aitvaras”, 
nebe naujokas pasirodymuose, 
palankių vėjų blaškomas, vis ky
la augštyn. Jei taip eis, greitai 
niekas nebesistebės, jei jis bus 
matomas ir iš toliau, nes aitva
ras, juo augščiau pakilęs, juo iš 
toliau matomas. Svarbu tik, kad 
virvutės gale stovintieji klaidų 
vengtų — žinotų kada patempti, 
kada virvelę atleisti.

“Aitvarą” dar daugiau kilste
lėjo nuo “Saulėgrąžų salos” pūs
telėjęs stiprokas ir malonus vė
jas š. m. sąusio 13 d. Lietuvių 
Namų kar. Mindaugo menėj, 
kurioj pritrūko vietų. ŠĮ kartą 
“punktualumą” mėgstančiai 
publikai teko sėdėti balkonuose 
arba pristatytose kėdėse. Tie
siog buvo nuostabu ir Toronte 
nedažnai matyta, kad lietuviško 
vaidinimo pasižiūrėti susirinktų 
tokia gausi publika. Kas galėjo 
juos visus čia suvesti? Priežas
čių gal būta Įvairių: žinomas ra
šytojas ir dramaturgas Vytau
tas Alantas, šio veikalo autorius, 
iš Detroito atvykęs ir dalyvavęs 
vaidinime, niekam ir niekur dar 
nematyta komedija (žmonės šį 
žanrą mėgsta), nauji “Aitvaro” 
aktoriai, ypač jaunesnieji, pui
ki nešalta popietė ir vienintelis 
tos popietės renginys. Be abejo
nės, rengėjai džiaugėsi ir stebė
josi tokia žiūrovų gausa, kuri 
gali jaudinti ir labiausiai užsi
grūdinusį “scenos vilką”.

“Saulėgrąžų sala”, kaip po 
spektaklio iš autoriaus teko pa
tirti, yra perdirbta komedija 
“Žmonos portretas”, kuri jau 
senokai buvo suvaidinta Detroi
to mėgėjų. Komedijos tematika 
paprasta, gyvenimiška, artima 
kiekvienam, kiek su lyriniu at
spalviu. Rodomi charakteriai ir 
ydos, jei jau ne savos (sunku 
prisipažinti), tai lengvai ir, ži
noma, visada lengviau pastebi
mos kaimynuose ar drauguose. 
Simbolinis “Saulėgrąžos salos” 
vardas yra kiekvienas ramybės 
kampelis kūrėjui, kuris dažnai 
tokių “salų”- ilgisi, kad pečių 
nebeslėgtų dienų monotonija ir 
savo darbu galėtų pasidžiaugti.

Pirmose veikalo scenose daili
ninkas Saulius Vešiota (Eimutis 
Birgiolas), komanduojamas savo 
mylimos žmonos Vidos, visaip 
jai pataikauja. Keli kaprizingos 
žmonos Įsakymai ir paklusnus 
jų vykdymas žiūrovui iš karto 
atskleidžia kad ir riebiau patu- 
šuotą kasdienybę, kuria galima 
susižavėti dėl jos tikrumo. Vida 
Vešiotienė (Ramūnė Jonaitienė) 
— lengvabūdė, gražutė, trokš
tanti geresnio gyvenimo, kurio 
jos vyras, nors ir mylimas, duo
ti negali.

Jų draugai tai žino ir nujau
čia Vidos svajones. Užtat toks 
turtingas ir senyvas viengungis 
Stasys Stasionis (Stepas Rama
nauskas) meilinasi Vidai ir tie
siog atvirai bando ją pavilioti. 
Neatsilieka nė dr. Dalinda (Jur
gis Račys). Tuo tarpu Sauliaus 
Vešiotos draugas Zigmas Riauka 
(Vytautas Štuikys), taip pat me
nininkas, bet valkata ir girtuok
lis, “Nuvytusios rožės” klubo 
narys, tikras plevėsa, išnaudoda
mas meilinimosi intrigas, pakei
tęs sienoje kabančius portretus, 
galutinai supykdo Vidą, kuri 
apsisprendžia palikti savo vyrą 
ir išvažiuoja su Stasioniu.

Prasiskolinęs dailininkas, li
kęs be mylimos žmonos, pasi
duoda draugo įtakai ir išeina Į 
valkatyną. Suktas draugas tada 
perima jo studiją ir ryžtasi pra
dėti gyvenimą iš naujo. Miru
sio meno galerijos savininko 
Juozo Vytarto (Algis Kairys) 
žmona Lionė (Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz) susideda su Zigmu 
ir Įsteigia naują galeriją, pava
dintą “Zigmalionė”.

"Kronika” ivariomis kalbomis
6-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai Leisti Sąjunga jau iš
leido “LKB Kronikos” ispanų 
kalba pirmą tomą; spausdina
mas lietuvių kalba . penktas to
mas; greitai bus spausdinami 
prancūzų ir anglų kalbomis pir
mieji tomai.

Maloniai prašome visus lietu
vius savo aukomis remti “Kro
nikos” knygų leidimą, nes lei
dėjams trūksta didelių sumų lė
šų. Paaukojusieji $100 ar dau
giau, jei sutiks, bus įrašomi lei
džiamose knygose ir laikomi 
amžinais Sąjungos nariais. Už 
visus aukotojus kasdien laiko
mos šv. Mišios. Aukos atleidžia
mos nuo federacinių JAV mo
kesčių.

Kviečiame, lietuvius užsisaky
ti “Kronikos” knygas lietuvių ir

aktorių pastangos lietuviškoje scenoje

Lionės Vytartienės duktė 
Vaiva (Vaida Kuprevičiūtė- Jay) 
susižieduoja su ūkininkaičiu 
Robertu Dauka (Marius Rusi
nas), nors dėl Sauliaus Vešiotos, 
jam vienam likus, ji beviltiškai 
bandė rungtis su savo mama. . .

Pabaigoje Vida grįžta, randa 
studijoje naujus žmones, viskuo 
nusivylusi atsiprašinėja savo 
vyrą, ką tik parėjusį iš “Nuvy
tusios rožės” klubo, nuvylusio 
ir jį savo menkyste. Abu nusi
vylusieji nelemtais bandymais 
po aštresnių pasiaiškinimų susi
taiko.

Aktorių įdėtas darbas ir pa
stangos scenoje neliko nepaste
bėtos. Matyta viso kolektyvo 
pažanga ii- ypač žavėtasi faktu, 
kad didesnę pusę vaidintojų su
darė jaunimas. Eimutis Birgio
las, atlikęs pagrindinį dail. Sau
liaus Vešiotos vaidmenį, naujo
kas scenoje, bet jon įžengė gerai 
pasiruošęs ir su doze aktoriaus 
savybių. Gal kiek skirtingose si
tuacijose buvo perdaug vieno
das, bet šiaipjau debiutas tikrai 
pavykęs. Ramūnė Jonaitienė, 
dailininko žmona, buvo tikra sa
vo vaidmenyje, gerai supratusi 
charakterį ir ji tinkamai perda
vusi. Algirdas Kairys savo trum
pame meno galerijos savininko 
vaidmenyje keliais judesiais ir 
tartais žodžiais žiūrovus įtikino 
esąs didelis ir turtingas ponas. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
Marių Rusiną, vaidinusį ūkinin
kaitį. Natūralumas ir nepersi- 
stengimas čia jam daug.padėjo.

Iš jaunųjų visais atžvilgiais 
išskirtinį įspūdį paliko Vaida 
Kuprevičiūtė-Jay. Ji ryškiausiai 
vartoja sceninę kalbą, kur išta
riami žodžiai atskiriami vienas 
nuo kito ir logiškas sakinio kir
tis buvo derinamas su judesiais.

Vyresnio amžiaus ketveriukė 
— Stepas Ramanauskas, Vytau
tas Stuikys, Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz ir Jurgis Račys 
kiekvienas savaip buvo įdomūs. 
Gal kaikuriem trūko pradinio 
“apšilimo”, nes paskutiniame 
veiksme jautėsi savesni. Vytau
tui Štuikiui, jau nemažą prakti
ką turinčiam mėgėjų teatruose, 
buvo dėkingas vaidmuo, leidęs 
plačiai pasireikšti. Jis tuo pasi
naudojo. Kenkia tik jam ta ne
lemtoji “kulkosvaidinė” kalba.

Ir aplamai visų aktorių kalbi
nė sritis buvo menkesnė už vai
dybinę. Vaidintojams labai svar
bu prisiminti, tiesiog į galvą įsi
kalti, kad scenos dialoguose kal
bama ne tik su savo pašnekovu, 
bet ir su visa publika. Net ir į 
ausį pašnibždėjimas turi būti 
salėje girdimas. Turint menkes
nę ir keistą akustiką (Lietuvių 
Namuos pertvarkant kada nors 
salę, reikėtų rimtai apie tai pa
galvoti), juo labiau būtina šne
kėtis arčiau rampos, vengti sce
nos gilumos, jau nekalbant apie 
neleistinus pokalbius, visai nu
sigręžus nuo publikos. Labai at
mintina, kad aktoriui yra skir
ta sceninė kalba, kur visi žo
džiai aiškiai ir garsiai tariami, 
sakiniai išsakomi su tiksliais kir
čiais ir su rūpesčiu, kad paskuti
niai sakinio žodžiai nepasileistų 
kaip nutrūkęs virvagalis. Varto
jant scenoje kasdieninę kalbą, 
sumenkinamas autoriaus kūri
nys, nes argi poezija gali būti 
skaitoma kaip laikraščio kores
pondento žinutė apie pasisekusį 
banketą. . .

“Aitvaro” režisorė Aldona 
Dargyte-Byszkiewicz ir visa to 
teatro vadovybė sceninio darbo 
ir visų užmojų rėmuose nejučio
mis skiepija meilę savajai kal
bai, ją plečia ir stiprina jauno
joj kartoj. Tai nepamainoma 
mokykla. Linkėtina dar daugiau 
telkti jaunimo, nes savasis teat
ras visais laikais yra buvęs stip
riu tautinio auklėjimo ir susi
pratimo veiksniu.

kitomis kalbomis. Dar neatsi
lyginusieji už gautas knygas 
prašomi greitai atsilyginti.

“Kronikos” knygų kaina viso
mis kalbomis: $5 minkštais ir 
$7 kietais viršeliais.

Aukas siųsti ir čekius rašyti: 
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6825 So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Kur veikia Sąjungos skyriai, 
aukas galima įteikti jų valdy
boms.

Sąjungos valdyba

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

Argentinos lietuvaičių dainos vienetas “Žibutės”, kuris š.m. vasario-kovo mėnesiais koncertuos Š. Amerikoje 
drauge su Urugvajaus šokių grupe “Ąžuolynas”. Koncertas Toronte — kovo 8, Hamiltone — kovo 9

Atsiliepimas j Pr. Naujokaičio samprotavimus

"Amerikos pirtyje” autorystė
STASYS BARZDUKAS \

Atsiliepdamas į 1979 m. pa
sirodžiusią Birutės Vilkutaity- 
tės-Gedvilienės knygą “Tikra
sis Keturakis ir jo raštai”, Pr. 
Naujokaitis “Tėviškės Žiburių” 
1979 m. gruodžio 13 d. 50 nr. 
paskelbė recenziją “Amerikos 
pirtyje’ autorystės problema”, 
Recenzijos autorius kai kur re
miasi knygoje paskelbtais duo
menimis, tačiau nuostabu, kad 
prieina prie kitų išvadų, negu 
duomenys rodo. Jis rašo: “Kny
gos sudarytoja, gindama tik sa
vo tėvo garbę, įtikino mane, gal 
ir nenorėdama, kad ir Juozas, ir 
Antanas Vilkutaičiai — abu yra 
garsiosios komedijos “Amerika 
pirtyje” autoriai.”

Tėvo garbės gynimas juk nė
ra koks nusikaltimas: garbė ir 
autorystė šiuo atveju yra du 
glaudžiai susiję dalykai — gin
dama autorystę, knygos autorė 
kartu apgina ir savo tėvo garbę. 
Labai gerai, kad tam gynimui ji 
yra radusi autoritetingų ir pati
kimų liudininkų duomenų, su
griaunančių abejotinus teigi
mus.

Iš tikrųjų liudininkas nelygu 
liudininkui, nes vieni arba spė
liojo arba kalbėjo bendrybėmis, 
o kiti Juozą Vilkutaitį-Keturakį 
ir jo brolį inž. Antaną Vilkutai- 
tį pažinojo, su jais vienaip arba 
kitaip turėjo artimesnių ryšių. 
Tokie abejotini liudininkai, pvz', 
yra Amerikoje gyvenęs ir Dar
bininko slapyvardžiu pasirašinė
jęs nežinomas autorius ir Rusi
joje gyvenę prof. E. Volteris ir 
Silvestras Baltramaitis — žiem- 
kentis. Dėl to ir jais rėmimasis 
yra problematiškas. Kas kita 
yra tokie liudininkai, kaip žino
mi anų laikų lietuvių visuome
nės ir kultūros veikėjai: buvęs 
Lietuvos prezidentas dr. Kazys 
Grinius ir teisingumo ministe- 
ris. prof. Petras Leonas. Jie, 
aktyviai dalyvaudami lietuviška
me gyvenime, taip pat gerai ži
nojo ir kitus šio gyvenimo daly
vius. Štai kodėl jie turi lemiamą 
reikšmę ir Juozo Vilkutaičio- 
Keturakio autorystės byloje.

Dr. Grinius rašo 1909 m. 
“Lietuvos Žiniose” 22 nr. Ketur
akio komedijos “Amerika pirty
je” pastatymo dešimtmečiui pa
minėti straipsnį, kurį pavadina: 
“Juozas Vilkutaitis — G. Ketur
akis. (Jis parašė kom. “Ameri
ka pirtyje”).” .Straipsnį šitaip 
pradeda: “Švenčiant 10-ties me
tų suėjimo nuo pirmutinio atvi
ro pasirodymo mūsų teatro Lie
tuvoje, neprošalį bus paminėjus 
autorių garsiosios lietuvių ko
medijos “Amerika pirtyje”. 
Valstiečio sūnus, gimė kovo 1 
d. 1869 metais Gulbiniškių kai
me, Liudvinavo parapijos, Ja- 
navo gminos, Kalvarijos pavie
to. Mokinosi namie, pats per 
save ir yra dabar gana apsišvie
tęs žmogus.” (. . .) “Juozas Vil
kutaitis savo komedija “Ameri
ka pirtyje” padarė tvirtą pradžią 
lietuvių teatrui” ir t. t.

Kada S. Baltramaitis — Žiem- 
kentis 1908 m. pasiūlė sutvar
kyti ir papuošti tariamo “Ame
rika pirtyje” autoriaus inž. An
tano Vilkutaičio kapą Petrapily
je, tai čia minėtasis dr. K. Gri
nius atsiliepė į siūlymą “Vil
niaus Žiniose” 1908 m. 46 nr. 
tokiu atitaisymu: “Užmanymas 
neišpildomas, nes autorius tos 
komedijos dar gyvas yra. Para
šė ją ne inžin. Antanas Vilku
taitis, bet brolis jojo Juozas Vil
kutaitis (G. Keturakis), kuris gi
mė 1869 m. ir dabar gyvena, 
kaipo ūkininkas, Gudelių baž
nytkaimyje, Senapilės pav.”

Prof. Petras Leonas sakosi 
taip pat Juozą Vilkutaitį pažino
jęs, todėl “Vilniaus Žiniose” 
1908 m. 44 nr. paneigia S. Bal- 
tramaičio — Žiemkenčio prasi
manymus ir rašo: “Gerbiamas 
Redaktoriau. “Vilniaus Žinių” 

N-je 34 (872) p. Žiemkentis ko
medijos “Amerika pirtyje” au
torium skaito mirusi inžinierių 
Antaną Vilkutaitį. Tai klaida, 
kuri man teko pataisyti dar ke
li metai atgal užsienio spaudoje. 
Autorium šito veikalo yra a.a. 
Antano Vilkutaičio brolis, ku
rio vardo aš dabar neatsimenu 
ir kuris tebegyvena Gudelių pa
rapijoje, Balbieriškio valsčiaus, 
Senapilės pav. Kuomet “Ameri
ka pirtyje” buvo pirmąkart pa
statyta ant scenos Kaune ir Se- 
napilėje, teatran buvo atvykęs 
ir jos autorius, apie ką savo lai
ke buvo rašyta laikraščiuose. 
Apart to iš gyvo pasikalbėjimo 
su tebegyvenančiu Vilkutaičiu 
aš žinau, kad jis tos komedijos 
autorius. Pažinau a. a. Antaną 
Vilkutaitį ir manau, kad jis ne
turėjo tam tikros kibirkšties, 
kad parašyti tokią komediją. 
Aukštai gerbdamas a. a. Antano 
Vilkutaičio atmintį ir labai 
brangindamas jo darbštumą ir 
nuopelnus prieš mūsų visuome
nę, aš manau, kad mums pride
ra žinoti, ką jisai yra padaręs. 
Jo paties veiksmo mūsų tautos 
naudai užtenka, idant jo neuž
mirštume. Bet suum cuique”.

Tad kokių dar kitokių įrody
mų Pr. Naujokaičiui reikia? 
Juk čia kalba žmonės, žinoję, 
kad komedijos “Amerika pirty
je” autorius, Vra Juozas Vilku
taitis. Negi rejfiętų, kad .jie.pri
sikeltų iš numirusių ir atvažiuo
tų į Ameriką iš naujo Pr. Nau
jokaičiui paliudyti Juozo Vilku
taičio autorystę? Kyia taip pat 
klausimas, kodėl anais, laikais 
niekas neneigė dr. K. Griniaus 
ir prof. P. Leono pareiškimų?

Savo recenzijoje Pr. Naujo
kaitis sąmoningai ar nesąmo
ningai klaidina skaitytojus to
kiais tvirtinimais, kad Juozas 
Vilkutaitis pasirašinėjo įvairiais 
slapyvardžiais. Jis tepasirašinė- 
jo tik tuo vienu Keturakio (ar
ba G., Gulb. Keturakio) slapy
vardžiu. Antanas V. gi Ketur
akio slapyvardžio niekados ne
vartojo.

Toks pat skaitytojų klaidini
mas yra ir Pr. Naujokaičio tvir
tinimas, kad prof. V. Biržiška 
paneigęs Juozo Vilkutaičio au
torystę, neįtraukdamas “Ame

rikos pirtyje” į Amerikos lietu
vių spaudos bibliografiją, čia 
suminėdamas “tik smulkiuosius 
Juozo Vilkutaičio raštelius”. . . 
Kaip prof. V. Biržiška galėjo 
“Ameriką pirtyje” įtraukti į 
Amerikos lietuvių spaudą, jeigu 
ji čia niekada nepriklausė? į 
Amerikos lietuvių spaudą 1892 
m. pateko tik vienas Keturakio 
apsakymėlis “Gaisras”, kuris ir 
buvęs visų nesusipratimų pra
džia.

Aš pats taip pat su komedija 
“Amerika pirtyje” ir jos auto
riumi esu susidūręs. Kai ji ėjo 
per klojimų teatrus, tada, būda
mas dar mokinys, kartu su vi
sais kitais į žinojau, kad jos auto
rius yra “šviesus kaimietis”, ta
pęs teisėju, Juozas Vilkutaitis. 
1930-1938 m. dirbau Prienų 
“Žiburio” gimnazijoje, tad ir 
arčiau Juozą Vilkutaitį pažino
jau. Niekam tada nekilo abejo
nių, kas yra komedijos “Amerij 
ka pirtyje” autorius: juo laikė
me didžiai ramų, kuklų ir tei
singą žmogų, Prienų Taikos 
Teismo teisėją ir vėliau notarą 
Juozą Vilkutaitį. Ir tiesiog rei
kia stebėtis, kaip tokį aiškų da
lyką kai kam ateina į galvą 
neigti, nematyti aiškiausių įro
dymų ir iš naujo “ieškoti Ame
rikos, kuri jau seniai atrasta”.

Atsiųsta paminėti
Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIU

ZIJA. Marksizmas teorijoje ir prak
tikoje. Antrasis tomas. Išleido Gra
žina Juodeikienė. Spausdino pran
ciškonų spaustuvė Brooklyn — New 
York 1979 m. 687 psi.

Vytautas-Antanas Dambrava, SAN 
CASIMIRO. Leidinys ispanų kalba 
apie šv. Kazimierą. Leidėjas: EDI- 
SAR, S.R.L. Paraguay 609, 40 piso, 
Buenos Aires, Argentina. Išleista 
Caracas — San Salvador 1979 m., 
94 psl.

TĖVYNĖS SARGAS 1979 m. 3 
(44) nr. Redaktorius — Petras Mal- 
deikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, 
Arkansas 71901, USA. Administrato
rius — Antanas Balčytis, 6819 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, III. 60629, 
USA.

A. P. Bagduons, MEDVIEGALE 
PASAKA, Išleido Kražiškių Sambū
ris (2440 W. 69 th St., Chicago, Ill. 
60629, USA). Tiražas — 500 egz. Či
kaga 1979 m., 101 psl. Kaina — $4.

Australijos lietuvių pastatytas lietuviškas paminklas Adelaidėje prie Šv. 
Kazimiero šventovės ir LK Centro. Jame įdėta sauja žemės iš Lietuvos
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KŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ bus su
rengta 1980 m. rugpjūčio 9-16 d.d. 
Austrijos Innsbrucke, “Haus' der Be- 
gegnung” patalpose, Tschutsčhen- 
thalerstr. 2. Šis pastatas yra prie 
Inno upės ir miesto parko, apsuptas 
Alpių kalnų. Savaitės vadovu pa
kviestas Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius. Rengėjų 
komisiją sudarė: I. Naudžiūnaitė- 
Joerg iš Austrijos, dr. A. Kušlys iš 
Šveicarijos ir A. Griniuvienė iš V. 
Vokietijos, šiuo metu komisijos po
sėdžiuose aptariami organizaciniai 
reikalai, svarstomi paskaitų, meni
nių renginių ir ekskursijų klausimai.

ČIKAGIETĖS MARYTĖS GAIŽU- 
TIENĖS keramikos darbų parodą 
Detroito Lietuvių Kultūros Centre 
surengė LB Detroito apylinkės val
dyba. Rengėjų vardu viešnią iš Čika
gos pasveikino valdybos kultūros 
reikalų vadovė L. Rugienienė, o bio
grafinius dailininkės bruožus at
skleidė L. Gražulienė. Pasirodo, M. 
Gaižutienė, gimusi Lietuvoje, yra 
biochemijos mokslų daktarė, studi
javusi Mundeleino kolegijoje, vals
tybiniame Wayne universitete ir 
Illinois technologijos institute. Ke
ramikos kursus ji lankė Hydc Parko 
meno centre bei Čikagos meno insti
tute. Detroitan ji atsivežė apie 300 
rodinių — iš deginto molio pagamin
tų dekoratyvinių plokščių, indų, va
zonų, vazų ir žvakidžių, porceliani
nių dubenių, lėkščių, skulptūrų, va
zų ir dėžučių. Buvo ir vienas melsvas 
molio servizas, turintis apie 80 vie
netų.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, Bavarijos 
operos Muenchene sopranas, prieš 
Kalėdas sėkmingai gastroliavo Lon
dono Covent Garden teatre, čia ji 
dainavo šešiuose naujai pastatytos 
W. A. Mozarto operos “Cosi fan tu- 
te” (“Visos jos tokios”) spektak
liuose. Palanki recenzija, įvertinanti 
sol. L. Šukytės vaidybą bei dainavi
mą, buvo paskelbta laikraščio “Eve
ning Standard” 1979 m. gruodžio 3 
d. laidoje,

VYDŪNO FONDO JAUNIMO pre
mija už 1979 m. paskirtą Akademi
nio Skautų Sąjūdžio nariui kun. An
tanui Saulaičiui, SJ, kuris taipgi yra 
dabartinis čikagiškio Jaunimo Centro 
vadovas. Kun. A. Saulaitis yra daly
vavęs visuose keturiuose pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresuose, 1972- 
75 m. ėjęs Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirmininko pareigas, 
vadovavęs III-jo kongreso ruošos 
komitetui. Darbuojantis tarp Brazi
lijos lietuvių, jam teko būti PLB 
valdybos švietimo atstovu, o dabar 
yra PLB valdybos vicepirmininkas 
ir švietimo komisijos pirmininkas. 
“TŽ” jis turi savo skiltį apie Čikagos 
lietuvių veiklą. Sveikiname savo 
bendradarbį.

MINDAUGO PILAITĘ Putname, 
Conn., savo rankomis pastatė kun. 
Stasys Yla. Joje neseniai buvo baig
ta įamžinti karaliaus Mindaugo šei
ma. Tris mozaikas pilaitei sukūrė 
dail. Aleksandra Kašubienė, užfiksa
vusi Mindaugą, sėdintį soste, krikš
tą ir jo nužudymą. Dail. Vytautas 
Kašuba sukūrė bronzinę Mindaugo 
sūnaus Vaišvilko statulą. Jis taipgi 
baigia kurti mindauginių laikų Lie
tuvos vyskupo Kristijono statulą. 
Trimis Mindaugo šeimos vitražais į 
pilaitės papuošimą įsijungė ir dail. 
Albinas Elskus. Šviesia) rožinio ats
palvio vitraže — karalienės Mortos 
veidas, žalsvo atspalvio vitraže — 
Mindaugo sūnaus ir numatyto įpėdi
nio — Ruklio, gelsvo atspalvio vit
raže — sūnaus Rupeikio. Vitražai 
padaryti iš storo stiklo. Figūrų atsi
sakyta ir veidais pasitenkinta dėl ri
boto pilaitės langų dydžio.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS Niujorko židinys 
šimtąjį kalbininko Kazimiero Būgos 
gimtadienį paminės gegužės 11 d. 
apatinėje Kultūros Židinio salėje. 
Paskaitininku yra pakviestas prof, 
dr. Antanas Klimas.

DEVENIŲ KULTŪROS FONDAS 
išleis J. Andriaus paruoštą Lietu
vos žemėlapį. Jis bus neperdidelis, 
bet pakankamai smulkus, trijų spal
vų su atspalviais. Žemėlapis skiria
mas šeimoms ir jaunimui. Spausdi
namas J. Kapočiaus spaustuvėje Bos
tone. 1956 m. Lietuvių Enciklopedi
jos leidyklos išleisto Lietuvos žemė
lapio jau visa laida yra išparduota. 
Spragą užpildys naujasis Devenių 
kultūros fondo leidinys.

DAIL. LEONAS URBONAS, gyve
nantis Australijoje, JAV ir Kanados 
lietuviams yra pažįstamas iš ilgesnės 
viešnagės šių šalių kolonijose. Jis 
taipgi turi talentingą ž u rn'alist o 
plunksną: mūsiškėje spaudoje yra 
paskelbęs įdomių rašinių ir ypač re
portažų. Netoli Bowral miestelio dail. 
L. Urbonas yra įsigijęs “Aro” sody
bą, kurią stengiasi paversti muzėju- 
mi bei meno galeriją. Pernykštės va
saros (mūsiškės) metu, kai Bowra- 
lyje buvo surengtas tulpių festivalis, 
dail. L. Urbonas “Aro” sodyboje ati
darė savo naujausių kūrinių parodą. 
Kaimyninis Beridar Manor sveika
tos centras jo parodai aplankyti su
organizavo specialią ekskursiją. Cen
tro direktorius dail. L. Urboną pa
prašė jin perkelti parodą, kuri ten 
veikė iki 1979 m. pabaigos. Toje pa
rodoje dail. L. Urbonas skaitė pa
skaitas; vadovavo diskusijoms meno, 
filosofijos bei kitomis temomis.

PASKUTINIAJAI 1979 M. PREM
JERAI gruodžio 29 d. Vilniaus ope
ros ir baleto teatras pasirinko vo 
kiečio Alberto Lortzingo (1801- 
1851) komišką operą “Brakonie
rius”. Spektaklį paruošė muzikinis 
vadovas V. Viržonis, dirigentas D. 
Samėnas, rež. V. Mikštaitė, scenogra
fas M. Percovas, drabužių eskizus 
sukūrusi dail. G. Rcmeikaitė, chor
meisteris Č. Radžiūnas ir baletmeis
teris Č. Žebrauskas. Operą A. Lort- 
zingas buvo parašęs 1842 m. Jo ko
miškos operos dabar yra retas sve
čias užsienio teatrų scenose.

RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS 
BIBLIOTEKOJE pirmą Kalėdų die
ną specialiu vakaru buvo prisimin
tas žurnalisto ir humoristo Augusti
no Griciaus-Pivošos 80-tasis gimta
dienis. Apie jo kūrybą kalbėjo filo
logijos kandidatas A. Bučys, prisimi
nimais dalijosi sūnus J. Gricius, J. 
Paleckis, žurnalo “šluota” vyr. red. 
J. Bulota. A. Griciaus kūrinius skai
tė dramos aktoriai. Bibliotekoje 
taipgi buvo surengta jo kūrybą bei 
gyvenimą atspindinti paroda. A. Gri
cius buvo ištremtas Sibiran ir Lie
tuvon grįžo tik pokario metais.

KLAIPĖDOS PAVEIKSLŲ GALE
RIJOJE buvo surengta įdomi senųjų 
laikrodžių paroda, kuriai rūdiniai 
buvo gauti iš Lietuvos dailės muzė- 
jaus Vilniuje, Kauno M. K. Čiurlio
nio ir Klaipėdos kraštotyros muzėjų 
bei privačių asmenų rinkinių. Se
niausiais žmonijos istorijoje yra lai
komi saulės, vandens ir ugnies laik
rodžiai. Parodoje buvo nemažai laik
rodžių, Lietuvon atkeliavusių iš JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, Austrijos ir 
Šveicarijos. Parodos lankytojus jie 
supažindino su laikrodininkystės vys
tymusi tose šalyse XVI — XX š. 
Buvo išstatyta ir senųjų lietuviškų 
laikrodžių.

LIETUVOS KINO STUDIJOJE 
buvo užbaigtas 13-kos serijų spalvo
tas filmas “Meškutės Nidos nuoty
kiai”, skirtas jauniesiems žiūrovams. 
Filmo rež. P. Abukevičiui pagrindi
ne aktore sėkmingai pavyko padary
ti meškutę Nidą iš Kauno zoologijos 
sodo. Jos nuotykius sudaro susitiki
mai su šernais, lapėmis, elniais, brie
džiais, šeškais ir netgi su gyvatėmis. 
Užsakymas šiam filmui buvo gautas 
iš centrinės televizijo'š Maskvoje. 
Filmo kūrėjams talkino biologai, 
miškininkai, gamtos apsaugos spe
cialistai ir moksleiviai. “Meškutės 
Nidos nuotykiai”- jaunuosius žiūro
vus supažindins su Lietuvos gamto
vaizdžiu, jos girių gyventojais.

VAIKO METŲ PROGA paskelb
tam vaikiškų dainti konkursui ver
tintojų komisija buvo gavusi apie 
200 kūrinių. Pirmoji premija paskir
ta kompoz. G. Vanagaitės ir poete 
L. Gutausko choriniam ciklui “Ak 
varelės”, dvi antrosios premijos — 
kompoz. B. Kutavičiui ir poetui S 
Gedai už dainą “Peliukas Mikimau- 
zas”, kompoz. I. Paukštytei ir poetei 
J. Degutytei už dainą “Samanėlės”. 
Trečiąsias premijas laimėjo: kom. 
poz. B. Gorbulskio ir poetės V. Pal
činskaitės “Dainos paradas”, I. 
Paukštytės ir V. Palčinskaitės “Lie
tučio pasaka”, propagandine duokle 
išsiskyrusi kompoz. V. Juozapaičic 
ir poeto P. Gaulės daina “Mes myli
me Leniną”.

VELIONIS PRANAS GUDYNAS, 
tapytojas ir dailėtyrininkas, šešias
dešimtojo gimtadienio proga buvo 
pagerbtas jubilėjine jo darbų paro
da centriniuose Vilniaus dailės pa
rodų rūmuose. Parodos atidaryme 
kalbėjo Liaudies Meno Draugijos 
pirm. J. Glemža, Lietuvos Dailinin
kų Sąjungos pirmininko pavaduoto
jas K. Bogdanas. Parodai buvo su
telktos P. Gudyno paruoštos mono
grafijos, dailės albumai, reprodukci
jų aplankai, parodų katalogai bei ki
ti leidiniai. Nemažą jos dalį užėmė 
P. Gudyno nutapyti peizažai.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO re
pertuarą papildė rež. A. Ragauskai
tės kompozicija “Iš ten aš ateinu”, 
sukurta pagal V. Rimkevičiaus pje
sę “Vandens lelijai’. Joje vaizduoja
mos pokario kovos sovietų okupuo
toje Lietuvoje, gvildenamos drau
gystės, meilės ir moralės problemos.

VILNIAUS FILHARMONIJOS se
nosios muzikos ansamblis “Musica 
humana” su Vilniaus operos sopranu 
G. Kaukaitė gastroliavo Rusijos res
publikoje. Oriole, Belgorode, Kurs
ke, Voroneže, Tambove, Riazanėje ir 
Maskvos srityje surengta 17 kon
certų. Jų programose — tarptauti
niai klasikai.

FOTOGRAFIJOS MUZĖJUS ati
darytas Šiaulių “Aušros” muzėjaus 
patalpose. Jam prieš keliolika metų 
rūdinius pradėjo telkti fotožurnalis
tas Antanas Dilys. Pradžioje tie se
nieji negatyvai, nuotraukos, įvairi 
fotografavimo technika, įvairūs lei
diniai apie fotografiją tilpo jo bute. 
Vėliau iš A. Dilio rinkinių išsivystė 
visuomeninis fotomuzėjus, o dabar 
jis tapo “Aušros” muzėjaus skyriu
mi, kurio projektą paruošė vilnietis 
architektas F. Samūkas. Fotomuzė- 
jaus aprašyme minimi praėjusio 
šimtmečio dagerotipai, gelstelėję 
1863 m. sukilimo vadų bei dalyvių 
portretai, pirmųjų Lietuvos fotogra
fų darbai. Daug vietos yra skirta da
bartinėms fotografų nuotraukoms. 
Atskirą skyrelį turi Šiauliuose gyve
nantys fotografai. V. Kst.
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MKU R. CHOLKAN & CO. LTD.
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ISLINGTON - EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vjenaaugštis; vi
sai nauji kilimai, užbaigtas rūsys, 2 prausyklos, garažas su privačiu 
įvažiavimu; tuojau galima užimti. Turim dar keliolika namų tame 
pačiame rajone.
PRINCE EDWARD DR. - BLOOR, dviejų augštų 6 kambarių atskiras 
namas, kvadratinio plano, užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu.
BABY POINT rajone, 6 kambarių atviras namas, moderni virtuvė, už
baigtas rūsys, kvadratinis planas, 2 prausyklos, dvigubas garažas, pra
šoma kaina $89,900.
JANE - ANNETTE, 6 kambarių mūrinis namas; alyva šildomas; gara
žas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina tik $59,900; skubus parda
vimas.
INDIAN ROAD - HIGH PARK, palikimas, 7 kambarių atskiras namas, 
kvadratinis planas, 2 prausyklos, vandeniu-alyva šildomas; dvigubas 
garažas.
SCARLETT ROAD • LAMBTON SQUARE, 6 kambarių bendranamis 
(condominium) — “penthouse”; 2 prausyklos, centrinis vėsinimas-šil- 
dymas; didžiulis balkonas; vaizdas į golfo aikštyno pusę, puikus vaizdas.
SOUTH KINGSWAY, 6 kambariai bendranamyje (condominium), 2 
prausyklos, plaukiojimo baseinas, pirtis ir t.t.; arti susisiekimo bei 
krautuvių.

NEMOKAMAS ĮKAINOJIMAS.

2336 Bloor Street West - Tei. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356

Prof. ROMAS VAŠTOKAS, dėstantis Trentono universitete prie Peterbo
rough, Ont., vėl kandidatuoja j federacinį Kanados parlamentą, remiamas 
liberalų partijos A'uotr. V. Maco

Kanados Įvykiai

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

999 College St., Toronto, 
M6H 1A8

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

ANAPILYJE skyrius veikia

Ont. • Telefonai: 532-3400 
o_____ 532-3414

- virš 17 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų ll3/*% 
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tas 12 %
taupomąja s-tą.................10 %
spec. taup. s-tą ll’/2% 
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IŠ:
asmenines 13'/2%
mortgičius 13 %
sekmad. 9.30 v.r. — 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. 
Nemokamos 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

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 patarnausi A. Bliūdžius 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
jie esą Įsivėlę Į špionažą. Tame 
sąraše buvo dabar ištremti kpt. 
I. Bardejevas ir pik. E. Alek- 
sanjanas. Atrodo, tas sąrašas 
tada buvo gautas iš patikimų 
RCMP saugumo šaltinių. Juo, 
matyt, norėta atkreipti anuome
tinio min. pirm. P> E. Trudeau 
vyriausybės dėmesį Į sovietinio 
špionažo grėsmę Kanadai. Pas
tarųjų dviejų dešimtmečių lai
kotarpyje iš Kanados buvo iš
prašytas net 21 sovietų ambasa
dos pareigūnas, nutvertas šnipi
nėjant.

Rinkiminiame federacinio 
parlamento vajuje didžiule bal
sų persvara vis dar pirmauja li
beralai su savo vadu P. E. Tru
deau. Televizijoje CTV tinklo 
užsakytame viešosios nuomonės 
tyrime apsisprendusieji rinkė
jai liberalams pažadėjo 51% 
balsų, konservatoriams — 31%, 
NDP socialistams — 16%. Tarp 
abiejų pagrindinių partijų bu
vo didokas 20% skirtumas libe
ralų naudai. Panašius rezulta
tus atskleidė ir Gallupo institu
tas kiek vėlesniame tyrime: už 
liberalus pasisakė 49% apklaus^ 
tųjų, už konservatorius — 289<, 
už socialistus — 20%. šiame 
tyrime nuošimtis liberalų nau
dai paaugo iki 21. Socialistų va
das E. Broadbentas turbūt dėl 
šių tyrimų rezultatų dabar stai
ga pakeitė savo taktiką. Užuot 
puolęs daugiausia tik konserva
torius ir min. pirm. J. Clarką, 
savo aštrią kritiką jis dabar nu
kreipė į liberalus ir jų vadą P. 
E. Trudeau, primindamas, kad 
daugelio dabartiniu negerovių 
pradžios reikia jieškoti ilgame 
jų valdymo laikotarpyje. Tele
vizijos bendrovėms nepavyko 
susitarti dėl numatytų trijų va
dų debatų. Šį kartą debatų aiš
kiai vengia liberalai su P. E. 
Trudeau. Pirmiausia jiems ne
patiko pernykštis debatų forma
tas, 'klausimus leidęs kelti žur
nalistams. Vėliau televizijos 
bendrovės, siekdamos kompro

miso, pasiūlė tik vieną žurna
listą debatų vadovu, bet ir šį
kart liberalų sutikimo nesusi
laukė. Dėl atsisakymo viešai 
diskutuoti rinkiminius klausi
mus P. E. Trudeau bei liberalus 
dabar puola ir J. Clarkas, ir E. 
Broadbentas.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų, pramogų ir sporto min. S. 
E. Paproskis, viešėdamas To
ronte, pranešė sustabdymą 
keitimosi sportininkais su So
vietų Sąjunga. Prieš mėnesį lai
ko pasirašyta sutartis paliečia 
apie 120 sportininkų. 1980 m. 
ji buvo numačiusi Kanadoje ir 
Sovietų Sąjungoje abiejų šalių 
sportininkų varžybas laisvo sti
liaus imtynėse, gimnastikoje, 
dailiajame čiuožime, šuoliuose 
į vandenį, ledo ritulio rungtynė
se. Sutartis buvusi atšaukta dėl 
sovietinės invazijos į Afganista
ną. Pasak S. E. Paproskio, ji pa
žeidžianti draugiškumą ir bend
radarbiavimą tarp Kanados ir 
Sovietų Sąjungos. Kanados 
sportininkų dalyvavimas Mask
vos olimpiadoje vis dar palieka
mas atviru klausimu be katego
riško sprendimo. Olimpiadai be
siruošiantiems sportininkams 
ir toliau būsianti teikiama fe
deracinės valdžios parama.

Atvirų durų politikos dėl 
olimpiados laikosi ir min. pirm. 
J. Clarkas. Jo nuomone, Kana
da nenorėtų boikotuoti olimpia
dos, tačiau galutinis sprendimas 
nesąs padarytas. Prješ olimpia
dos boikotavimą griežtai pasisa
kė liberalų vadas P. E. Tru
deau, reikalaudamas sporto ne
maišyti su politika. Į šį pareiš
kimą specialiu vedamuoju rea
gavo dienraštis “The Toronto 
Sun”, primindamas liberalų va
dui P. E. Trudeau olimpiadą 
Montrealyje, kurion jo anuome
tinė vyriausybė, pataikaudama 
komunistinei Kinijai, neįsileido 
Taiwano sportininkų. Dienraš
čio nuomone, tokiu sprendimu 
tada į sportą buvo įvelta politi
ka.

Ateitininkų žinios
“Mūsų idėjos dabarties šviesoje” 

— tai Ateitininkų Federacijos su
planuotų straipsnių serijų tema. 
Viena tema “Evengelija ir kultūra” 
jau pasirodė “Ateities” 7-8 nr. At
skirų asmenų pasisakymai tame pa
čiame numeryje lyg ir apvilia skai
tytoją, nes visi tiek daug filosofuoja, 
ir ta filosofija gana humanistiška. 
Atrodo, kad mes paprastus dalykus 
esame linkę vis komplikuoti, jieško- 
me kažko naujo, naujų idėjų, lyg 
sektume madas.

Ar nereikėtų daugiau atkreipti dė
mesį į tai, ką jau turime, bet nesi- 
naudojame. Pavyzdžiui: “Vatikano 
susirinkimo dokumentai”, S. Sužie
dėlio “Pasaulėžiūra”, R. Dovydaičio 
“Tris pamatiniai klausimai”, J. Gir
niaus “Idealas ir laikas”.

Norisi pakartoti, ką 1971 m. Aug. 
Girdauskas, būdamas MAS CV pir
mininku, rašė: “Tiktai dabar aš pra
dedu matyti, kiek klaidinga ir tuščia 
“originalumo dėl originalumo” ma
da gali būti. Tas “originalumas” ir 
tos mados tragedija yra, kad ji gąs
dina mus visus nuo praeities. Tikrai 
ironiška, bet taip, kaip ir aprangos 
madomis, vis norint ką nors naujo iš
galvoti, aš galvočiau, kad ir mes su
grįžtume toliau į praeitį ideologiniu 
atžvilgiu ir ta praeitis būtų kitaip 
aprengta. Mūsų pareiga šiuo klausi
mu turėtų būti atnaujinti praeitį, o 
ne bandyti būti originalais.”

Bet ko labiausiai šiuo metu stinga, 
tai “nuoširdaus įsitikinimo, jog “vi
sa atnaujinti” reikia vykdyti Kristu
je” (G. Ivaškienė).V. K.

Skautų veikla
® Skaųtininkų-kių ramovės suei

ga sausio 13 d. A. J. Empakerių na
muose buvo įdomi Vilniaus un-to 
skaidrėmis, kurias rodė A. N. Kul- 
pavičiai. Išrinktas renginių k-tas, 
kuris rūpinsis metiniais ramovės 
renginiais.

a Vasario 16 sueiga — vasario 3, 
sekmadienį, 5.30 v.p.p., didžiojoje 
Prisikėlimo salėje. Po sueigos — iš
kilmingos Mišios. Vienetai su vėlia
vomis renkasi 5 v.p.p. Kviečiama vi
suomenė šitame minėjime dalyvauti.

a Skautų vyčių susitikimas su 
vyr. skautėm, linksmas ir neforma
lus pabendravimas — vasario 2 d. 
Informacijos teikia tuntininkai.

9 Pianisto Vytauto Smetonos kon
certas įvyks kovo 29, šeštadienį, 7 v. 
v,. Prisikėlimo auditorijoje, o ne 
kovo 30, sekmadienį, kaip anksčiau 
buvo paskelbta. Koncerto laikas pa
keistas, atsižvelgiant į KL Centro 
organizuojamą Tikinčiosios Lietuvos 
Dieną kovo 30 d. su iškilmingomis 
pamaldomis Toronto katalikų kate
droje.

® Posėdžiai: vasario 6 d., 7.30 
v.v., skautų būkle skautininkų-kių 
ramovės renginių k-tas; vasario 10 
d.,11 v.r., skautų būkle sk.-vyčių ir 
vyr. skaučių sąskrydžio organizavi
mo dalyviai, č. S.

10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 
St. Petersburg, Florida 33706, USA

Tel. (813) 360-0490
Savininkė ROTA KRIAUČ1ŪNAITĖ,

Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 

~ nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

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.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

laupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame M
TORONTO LIETUVIŲ FMK
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA: IMA:

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 4
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

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

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

Simons TELE VISION
Savininkas — V. SIMINKEV1ČIUS

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. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,

Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place) 

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tradicinis naujametinis bėgimas 
nuo Naujųjų Verkių popieriaus fab
riko į Vilniaus “Žalgirio” stadijoną, 
surengtas ketvirtą kartą, susilaukė 
net 154 bėgikų. Sį 11,6 km bėgimą 
laimėjo Kauno politechnikumo dėsty
tojas K. čiūta. Moterys bėgo trum
pesnį 5 km nuotolį. Laimėtoja tapo 
Vilniaus pedagoginio instituto ket
virto kurso studentė L. Simonavi- 
čiūtė. N. Metų išvakarėse jėgas 42 
km Pabradės — Vilniaus ruože iš
bandė ir ėjikai. Baigmę pirmieji 
kartu pasiekė du vilniečiai — A. Ša
kalys ir V. Kazlauskas, treneris ir 
jo auklėtinis.

Lietuvos sporto žurnalistų federa
cija kasmet išrenka geriausias' vyrų 
ir moterų komandas, atsižvelgdama 
į tais metais pasiektus laimėjimus. 
Geriausia 1979 m. moterų komanda 
sporto žurnalistai paskelbė Vilniaus 
“Kibirkšties” krepšininkes, geriau
sia vyrų komanda — Vilniaus “Sta
tybos” krepšininkus.

Tarptautinį šachmatų turnyrą Balt
stogėje, Lenkijoje, laimėjo kaunietis 
A. Butnorius, iš 11 galinių taškų su
rinkęs 9.5.. Antroji vieta teko var
šuviečiui R. Hasui su 8 taškais. Pen
ki turnyro dalyviai, jį užbaigę su 5 
taškais, dalijosi III-VII vietomis.

mas; 3. Aleksandras Antipovas — 
bėgimas; 4. Algirdas Jančiauskas — 
boksas; 5. Robertas Žulpa — plauki
mas; 6. Stasys Brundza — automo
bilių sportas; 7. Voldemaras Chomi
čius — krepšinis; 8. Jonas Zautra — 
baidarių ir kanojų irklavimas; 9. Vol
demaras Novickis — rankinis; 10. Al
gimantas Pavilonis — krepšinis.

Tarptautinės rankinio varžybos N. 
Metų proga buvo surengtos: vyrams 
— R. Berlyne, moterims — Halėje, 
R. Vokietijoje. Vyrų grupėje rungė
si Kauno “Granitas”-, moterų — Kau
no “Žalgiris”. Abi kauniečių koman
dos išsikovojo antrąsias vietas. “Gra
nito” rankininkai pralaimėjo baig
minį susitikimą su R. Berlyno “Dina
mo” komanda, “Žalgirio” rankinin
kės — su “Leipzigo” komanda.

BALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

S.m. baltiečių slidinėjimo pirme
nybės įvyks vasario , 9-10 d.d. Moon
stone, Ont, Kanadoje. Rengia Estų 
Sporto Sąjunga.

Kalnų varžybos bus vasario 9 d. 
Registracijos pradžia — 9 v.r. Slalo
mas ir didysis slalomas šiose klasė
se: vyrų 17-44, veteranų — virš 44 
m., jaunių 13-16, jaunučių — žem. 
13 m., moterų ir mergaičių amžius 
neribotas.

Lygumų varžybos , bus vasario 10

12 % už 6 mėn. term, indėlius
111/2% už 1 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namą planą
111/2% speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas

6 % už čekią s-tas (dep.)

131/2%

13 %
15 %

už asm. paskolas 
už mortgičius 
už perviršio 
kreditą
(line of credit)

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą nariu gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitą 
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

Tarp jų buvo Lietuvos šachmatų ve
teranas V. Mikėnas.

Laikraštis “Sportas” kasmet pa
siunčia anketas savo skaitytojams ir 
iš gautų atsakymų sudaro geriausių 
sportininkų sąrašą. Į geriausių Lie
tuvos 1979 m. sportininkų dešim
tuką buvo įtraukit: 1. Lina Kačiušy- 
tė — plaukimas; 2. Natalija Kalaš- 
nikova — baidarių ir kanojų irklavi-

d. nuo 10 v.r.: vyrams 10 km, jau
niams 5 km, veteranams 10 km, jau
nučiams 2,5 km, moterims 5 km ir 
mergaitėms 5 km.

Lietuvių pirmenybių pasekmės bus 
išvestos iš baltiečių varžybų; atskirų 
rungčių nebus. Dalyvavimas yra at
viras viešiems lietuviams slidinėto- 
jams, sumokėjusiems SALFASS me
tinį nario mokestį. To neatlikę, galės 
sumokėti vietoje.

Informacijos reikalu kreiptis į 
Mečį Empakerį tel (416) 231-1487. 
Lygumų varžybos gali neįvykti dėl 
blogų sniego sąlygų. Patartina iš to
limesnių vietovių atvykstantiems pa
sitikrinti prieš išvykimą.

AUŠROS ŽINIOS
Klevelando žaibo 3 krepšinio ko

mandos vasario 24 d. atvyks į Toron
tą 1 ir žais draugiškas rungtynes su 
Aušros klubo komandomis.

Baltiečių slidinėjimo pirmenybės 
— vasario 9-10 d.d. Moonstone. In
formacijų teirautis pas klubo slidi
nėjimo vadovą A. Gatavccką 766- 
8311 arba K. Sapočkiną 762-0455.

Krepšinio rungtynės tarp Hamil
tono Kovo I ir II ir Aušros vyrų ir 
jaunių komandų įvyko sausio 20 d. 
Prisikėlimo salėje. Aušros vyrai, be 
abiejų savo centro žaidėjų S. Žulio 
ir I. Kongats, pralaimėjo “Kovui” 
pirmą pusiaikį. Rungtynės buvo ge
ro lygio ir įdomios. Keturios minu
tės iki rungtynių pabaigos Aušra ve
dė 89:72, bet R. Underys su penkio
mis baudomis turėjo palikti aikštę. 
Komandoje pasidarė didelė spraga, 

■ir rungtynes laimėjo Kovas 112:106. 
Aušros komandoje labai didelę pa
žangą padarė jaunieji A. Abromavi
čius ir S. Arlauskas. Aušros koman
doje žaidė: S. Arlauskas 15, A. 
Abromavičius 34, V. Dementavičius 
2, E. Norkus 14, V. Gataveckas 2, 
K. Bartusevičius 11, R. Underys 13, 
S. Ignatavičius 15, I. Miečiųs.

Aušros jauniai pradėjo gan nesėk
mingai, ir Kovas II vedė 11:2. Ap
šilę pradėjo greitą žaidimą, vadovau
jant V. Gataveckui, V. Stončiui ir 
I. Gcnaučiui. Jiems talkino R. Bud
rys, V. Greičiūnas, V. Vaidila ir J. 
Putrimas. Pusiaikį baigė 51:45. Ant
rą pusiaikį, nepaleisdami iniciaty
vos, rungtynes laimėjo 96:75. Aušros 
komandoje žaidė: V. Vaidila 5, V. Ga
taveckas 41, V. Stončius 26, V. Grei
čiūnas 12, J. Putrimas 5, J. Genantis 
7, R Budrys.

HAMILTONO KOVAS
Toronto Prisikėlimo salėje sausio 

20 d. įvyko draugiškos krepšinio 
rungtynės. Hamiltono vyrų krepši
ninkai nugalėjo Aušros vyrus 110: 
105. Hamiltono komandoje žaidė: 
Kalvaitis 30, Kaknevičius 27, But
kevičius 6, Stukas 9, Tatti 8, Anta
naitis 10, Riekus 16, Zubas 4.

Tą pačią dieną Aušros jauniai A 
nugalėjo Kovo jaunius 96:78. Kove 
žaidė: Juodelė 12, Pilipaitis 8, Kal
vaitis 20, Šeštokas 4, Meškauskas 6, 
Tatti 6, Wesolowski 6, Tirilis 4, An
tanaitis 4. R. S.

E D. 10 H D R A T A S, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
■H JI JmL Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojimas

RE AT IB A«gelė E. Kamiene llUllJU REALTOR • o • BROKER « • • NOTARY
"E1 Q HP A ?701 Boulevard,H. Petersburg Beach, Fl. >5706
ILO JL A A Aj Telefonai (81M 56O-244S . vakare (8I>)|545—2.7)8

DUFFER1N RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. ° LE 1-3074 • Sav. P. Užbalis

QTEDIOArQ 406 Roncesvalles Avė.
rygld Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

PARKSIDE x;ET
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių • 
® Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas •

ANKA & PETER/photogrdphers

2.374 Bloor Street A'est,Toronto, m6s ipv 7^9.4433

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų ir kitų 
fotografinių darbų.

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

it



Kanados Lietuvių Diena
KLB Hamiltono apylinkės’ 

valdyba sudarė 25-tosios Kana
dos Lietuvių Dienos rengėjų ko
mitetą: garbės pirm. — inž. J. 
Kšivickas, pirmosios Lietuvių 
Dienos rengėjų komiteto pirmi
ninkas; rengėjų komiteto pirm.- 
— M. Gudinskas; protokolų sek-, 
retorius ir informacija — J.' 
Pleinys, iždininkas — J. Stan
kus; sekmadienio koncerto va
dovė — G. Breichmanienė ir dr. 
V. Kvedaras; religinės dalies va
dovas — prel. dr. J. Tadaraus- 
kas ir D. Deksnytė-Powell; šeš
tadienio susipažinimo vakaro 
vadovas — P. Kanopa, padėjė
jai — K. Mikšys ir A. Patamsis; 
sporto vadovė — Z. Rickienė; 
parodos vadovė — R. Bagdonie
nė; sekmadienio banketo vado
vė — L. Skripkutė; dramos ir 
poezijos vakaro vadovė — E. 
Kudabienė; leidinys — dr. V. 
Kvedaras; jaunimo šokiai — M. 
Gudinskas, patalpų koordinato
rius — K. Deksnys, komiteto 
narys — J. Krištolaitis.

Rengėjų komitetas sausio 11 
d. aptarė sekmadienio koncerto 
reikalus; sudarė koncerto pro
gramos metmenis: numatyta

ligai lauktoji apyskaita
Pasaulio Lietuvių Dienų, įvy

kusių 1978 metais Toronte, ka
nadiečių buhalterių firmos pa
ruošta apyskaita Kanados val
džios įstaigoms buvo priimta 
PL Dienų organizacinio komite-

Sudbury, Ontario
KANADOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENES Sudburio apylinkės val
dyba 1980 m. vasario 16, šeštadienį, 
6 v.v., 130 Frood Rd., ukrainiečių 
salėje rengia Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 62-os sukakties pa
minėjimą. Pradžioje — oficiali dalis, 
trumpa paskaita; meninę programą 
atliks “Antroji jaunystė” — mote
rų sekstetas iš Toronto. Akompa
nuos muz. J. Govėdas. Po to — šo
kiai, gera muzika, įvairus bufetas. 
Kviečiami dalyvauti visi vietos ir 
apylinkės lietuviai su savo kviestais 
svečiais. Apylinkės valdyba

London, Ontario
VASARIO 16-JI bus iškilmingai 

paminėta vasario 17, sekmadieni, 3 
v.p.p., Elbom kolegijos salėje, Wes
tern gatvėje, prie universiteto. Mi
nėjimą-koncertą rengia KLB Lon
dono apylinkės valdyba. "Ji kviečia 
visus lietuvius Londone ir iš plačių
jų apylinkių, geruosius kaimynus iš 
Rodney, West Lome, Delhi, Tillson- 
burgo, Sarnijos, Ingersollio, Wood- 
stocko ir kitų vietovių. Koncertinę 
dalį atliks Toronto “Volungė”, solis
tė Irena Černienė, Londono choras 
“Pašvaistė”, tautinių šokių vienetai 
“Baltija” bei “Sugrįžki jaunyste”. 
Sekmadienio rytą, 11 vai., iškilmin
gos pamaldos lietuvių katalikų šven
tovėje, giedant “Pašvaistei” ir mer
gaičių choreliui. Pajuskime savo tė
vynės meilę giliau savo širdyse, Lie
tuvai kenčiant nedalią, suglauskime 
savo gretas, nežiūrint skirtumų ar 
įsitikinimų, širdies ir darbų vieny- 

\ bėję. E.
PADĖKA

Mano Tėveliui Viliui Vilembrek- 
tui iškeliavus amžinybėn, reiškiame 
didelę padėką visiems londoniškiams 
ir Londono organizacijoms už iš
reikštas užuojautas.

Ypač esame labai dėkingi klebo
nui kun. Jonui Staškevičiui už Mi
šias ir dalyvavimą laidotuvėse.

Nuliūdę — sūnus Rudolfas
- ir šeima

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

p

NAMAI
VASARNAMIAI
ŪKIAI •

ĮSTAIGOS 233-3323 

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

a Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
c 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

OE/AtJDA (jįr) 
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

chorai, tautinių šokių grupės ir 
solistė. Koncertas Įvyks “Hamil
ton Place” salėje. Vėliau bus 
paskelbti dalyvaujančių grupių 
vardai. Didysis susipažinimo va
karas Įvyks Hamiltono kareivių 
salėje, kur daug vietos. Taip 
pat numatyta suorganizuoti me
no parodą “Hamilton Place” pa
talpose. Visi menininkai, norin
tieji dalyvauti, registruojasi pas 
parodos vadovę R. Bagdonienę, 
11 Talisman Ct., Hamilton, Ont. 
Norintieji gauti smulkesnių in
formacijų šiuo reikalu prašomi 
skambinti parodos vadovei te
lefonu 385-0041. Jaunimo šo
kiai numatyti Jaunimo Centre 
penktadienio vakare, o suaugu
siems tą patį vakarą numatytas 
dramos ir poezijos vakaras ma
žojoje “Hamilton Place” salėje. 
Šventė bus užbaigta banketu.

Paruošiamieji darbai 25-tajai 
Lietuvių Dienai, kuri įvyks š.m. 
spalio 10-12 d.d., vyksta sklan
džiai. Komitetas prašo visus iš 
anksto ruoštis.

Sekantis rengėjų komiteto 
posėdis įvyks š.m. vasario 22, 
penktadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje. J.P.

to posėdyje 1979 m. birželio 2 
d. Galutinė PL Dienų apyskaitų 
suvestinė, pasirašyta V. Biretos, 
E. čuplinsko, J. Nešukaičio ir 
J. R. Simanavičiaus, buvo pa
teikta PLB valdybai 1979 metų 
pabaigoje. Tą apyskaitą PLB 
valdyba patvirtino 1980 sausio 
9 d. posėdyje ir ją skelbia visuo
menei.

PL Dienų organizacinis komi
tetas turėjo:
pajamų.................. $283,425.92
išlaidu/ ................. 244,223.77
Pelno liko ...........  $ 38,202.15

Likęs pelnas taip paskirstytas:
11. Kanados LB krašto

valdybai .............  $17,000.00
2. Pasaulio LB valdybai 9,000.00
3. ŠALFASS (Sporto

Sąjungai) ............. 7,000.00
4. IV-jam PL Jaunimo

Kongresui ...... ,.... 3,000.00
5. 1980 metų tautinių

šokių šventei ....... 1.000.00
6. Sumokėtos kontrolės

komisijos išlaidos . 542.00
7. Likutis įneštas į

Kanados LB iždą 660.15
Iš viso ...................... $38,202.15

Iškilus nuomonių skirtumams 
dėl apyskaitų sudarymo ir kai- 
kurių nesklandumų tarp PL 
Dienų organizacinino komiteto 
ir specialios PL Dienų kontro
lės komisijos, PLB valdyba nu
tarė gautus dokumentus ir ak
tus perduoti PLB kontrolės ko
misijai peržiūrėti ir savo nuo
monę pareikšti. Galutinę apy
skaitą nutarta paskelbti dabar, 
nes to pageidavo ir PL Dienų 
organizacinis komitetas, ir PL 
Dienų kontrolės komisija.

Antrosios Pasaulio Lietuvių 
Dienos įvyks 1983 metais Šiau
rės Amerikoje, greičiausia Jung
tinės Amerikos Valstybėse.

• “TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 dįį 
— $14. Naujiem prenumeratoriam 
-510- ■

Stayner, Springhurst,
Wasaga, Collingwood

(705) 445-8819
atstovas MARIO TURCO
NAMŲ 743-0100

Nuotr. A. šeškausKalėdų senelis neaplenkė ir Toronto lietuvių vaikų

Lietuviai Baltuosiuose Rūmuose ■
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Po įvykių Irane ir Afganista
ne smarkiai pasikeitė JAV už
sienio politika. Po atolydžio 
staiga pereita į vadinamąją 
“kietąją politiką” Sovietų Są
jungos atžvilgiu, vėl primenan
čią šaltojo karo metus. Dar taip 
neseniai, praėjusį pavasarį ir 
vasarą, į Baltuosius rūmus bū
davo kviečiami įvairių sluogs- 
nių amerikiečiai ir etninių gru
pių atstovai, kur augšti vyriau
sybės ar Baltųjų Rūmų štabo 
pareigūnai aiškindavo, kaip 
svarbu Amerikai, kad senatas 
ratifikuotų SALT II sutartį. Da
bar gi į Baltuosius Rūmus taip 
pat kviečiamos įvairių ameri
kiečių ir etninių grupių atsto
vų grupės, kur jau kalbama ne 
apie antrąją strateginės gink
luotės ribojimo sutartį — SALT 
II, bet apie “kietąją politiką”.

Šiuo metu į Baltuosius Rū
mus Vašingtone kviečiamos 
maždaug šimto asmenų gru
pės. Pakviestiesiems būna pa
ruošti priešpiečiai ar pietūs ir 
po to seka įvairių augštų par
eigūnų informaciniai praneši
mai apie bėgamojo laikotarpio 
politiką, jos kryptis. Sausio 11 
d., šalia kitų, į Baltuosius Rū
mus buvo pakviesti ir penki bal- 
tiečiai, jų tarpe trys lietuviai: 
PLB ryšininkas Vašingtone Alg. 
Gureckas, žurnalistas V. Raste
nis ir JAV LB veikėjas, prez. 
J. Carterio rinkiminio vajaus 
narys inž. R. česonis. Pakvies
tuosius apie dabartinę JAV už
sienio politikos kryptį informa
vo prezidento patarėjas krašto 
apsaugos reikalams Z. Bžezins- 
kis ir kiti augšti pareigūnai.

Sausio 15 d. Baltųjų Rūmų 
priėmime vėl dalyvavo trys 
kviestiniai lietuviai: JAV LB 
krašto valdybos visuomeninių 
reikalų komisijos pirm. inž. A. 
Gečys, PLB visuomeninių rei
kalų komisijos narys dr. K. 
Ambrozaitis ir Bostono lietuvių 
veikėjas inž. R. Bričkus. šį kar
tą pakviestuosius informavo 
JAV valstybės sekretorius C. 
Vance, žemės ūkio ministeris 
ir kiti augšti pareigūnai. Infor
maciniam pokalbiui pasibaigus, 
trys lietuviai Baltijos kraštus 
liečiančiais reikalais turėjo pro
gos pasikalbėti su Z. Bžezinskio 
pavaduotoju Aaronu.

Dar taip neseniai, kai Ame
rikos lietuvių delegacijas priim
davo JAV prezidentas, žinia 
apie tai mūsų spaudoje būdavo 
paskelbiama riebiausiomis ant
raštėmis. Su prezidento Carte
rio atėjimu Į Baltuosius Rūmus 
lietuvių lankymasis, sakytu
mėm, toje “pasakų pilyje” pa
sidarė gana dažnas. Tiesa, pa
skirų lietuvių nebepriiminėja 
pats prezidentas, bet su jais 
kalbasi augštieji šios šalies par
eigūnai, kurie ir įtaigoja toli
mesnę Amerikos užsienio polu 
tikos kryptį.

Nepriklausomos Lietuvos fi
nansiniai ištekliai užsienyje vi
sai baigiasi, ir susidaro pavo
jus Lietuvos diplomatinės tar
nybos išlikimui. Nemažai mūsų 
bendrinių organizacijų vadovų 
bei atstovų paskutinių kelioli
kos mėnesių laikotarpyje lankė
si Vašingtone ir tarėsi su Lie

INSURANCC

tuvos atstovu dr. S. Bačkiu, ką 
daryti, kad nepriklausomos Lie
tuvos diplomatų dienos nepasi
baigtų su lėšų išsėmimu. Konk
rečiausių žygių tuo reikalu ėmė
si buv. JAV LB krašto valdyba 
su savo pirm. inž. A. Gėčių, da
bartiniu LB visuomeninių rei
kalų komisijos vadovu. Buvo 
kreiptasi į eilę kongreso atsto
vų, ypač tų, kurie atstovauja 
apygardoms, kur lietuviai be
veik negyvena. Jiems remiant, 
kongresui yra pateikta rezoliu
cija, kurioje prašoma, kad at
eityje Lietuvos diplomatijos to
limesniam išlaikymui būtų ski
riamos lėšos jau iš JAV biu
džeto.

ST. CATHARINES, ONTARIO
(Atkelta iš 4-to psl.) 

mą į minėjimą ir vėliavos pakėlimą, 
kad galėtume gražiai sugiedoti Ka
nados himną ir tuo parodyti miesto 
burmistrui bei kitiems valdžios at
stovams, kad dalyvaujame visi — 
senimas ir jaunimas. Vasario 16 
proga bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Valdyba

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA
CIJOS pietūs-diskusijos įvyko gruo
džio 30 d. “Esquire” viešbutyje, da
lyvaujant 75 atstovais iš lietuvių, 
latvių' estų, ukrair./ C j.. lenkų, veng
rų ir čekoslovakų tautinių grupių. 
Maldą sukalbėjo estų vyskupas dr. 
H. Raudsep. Pietūs užtruko apie va
landą laiko, po to diskusijoms pir
mininkauti buvo pakviestas Brock 
universiteto latvis profesorius dr. 
Juris Dreifelds. Į visą eilę klausi
mų, liečiančių Baltijos ir kitų so
vietų pavergtų tautų reikalus, išsa
miai atsakinėjo du parlamento na
riai — Joe Reid ir Allan Pietz. Abu 
pripažino būtiną reikalą kelti vie
šumon Baltijos tautų pavergimo bei 
laisvo apsisprendimo teisės reikalus’, 
nurodė gaires Kanados vyriausybės 
veiklos ateinančioje Madrido kon
ferencijoje bei atsakė į klausimus, 
liečiančius Kanados vidaus politiką. 
Gale iškėlė veiklos svarbą Pavergtų 
Tautų Organizacijos St. Catharines 
mieste. Tuo būdu jie gali geriau ži
noti, kas rūpi tautoms, gyvenan
čioms po sovietų jungu.

Buvo papildomų klausimų ir iš 
šio renginio dalyvių pusės. Keli klau
simai buvo tiek svarbūs, kad visi su
sirinkę už jų iškėlimą smarkiai pa
plojo. Būtų buvę ir daugiau paklau
simų, bet ir taip viskas užtruko per 
3 valandas.

Tuo būdu gražiai ir sėkmingai pra
ėjo trečiasis toks renginys, kurin su
ėjo septynių pavergtų tautų žmonės 
aptarti bendros laisvės reikalų, da
lyvaujant Kanados parlamento na
riams. Gaila tik, kad dėl vietos sto
kos tokie pobūviai negali būti pla
tesnio masto.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA- 
XCIJOS posėdis, sukviestas aptarimui 
naujos sovietų agresijos Afganista
ne, įvyko sausio 10 d. Paderewskio 
salės patalpose. Dalyvavo septynių 
tautybių atstovai ir svečiai, suinte
resuoti šios org-jos veikla. Iš Port 
Colborne dalyvavo vengras katalikų 
kunigas Laszo Fejes.

Kaip butfęs Indijos universiteto 
profesorius ir Pietų Azijos reikalų 
žinovas dr. Victor Fic padarė platų 
pranešimą apie galimas sovietų agre
sijos pasekmes. Po to buvo priimtas 
pasiūlymas, kad jis paruoštų memo
randumą Jungtinėms Tautoms bei 
įvairių kraštų vyriausybėms. Jam 
talkinti šiame reikale sutiko dr. Ju
ris Dreifelds. Lietuvių atstovo pa
geidavimu, memorandumo santrau
ka bus pasiųsta ir St. Catharines bei

Šiuo metu rezoliucija yra 
kongreso užsienio reikalų komi
sijoje, kuri galbūt' tuo reikalu 
tariasi ir su valstybės departa
mentu. žinant, kad Lietuvos fi
nansiniai ištekliai baigiasi su šių 
metų pabaiga, labai svarbu, kad 
rezoliucijos svarstymas nebūtų 
uždelstas, šiame reikale akty
viai budi JAV LB visuomeninių 
reikalų komisija. Rezoliucijai 
šiuo metu politinės pasaulio' 
nuotaikos palankios. Bet, antra 
vertus, juk paliečiami pinigai 
— JAV iždas. Netolimoje atei
tyje rezoliucijos likimas paro
dys, kiek Lietuvos klausimu rū
pinasi šio krašto įstatymų lei
dėjai bei jų vykdytojai.

Niagara Falls dienraščiams.
Ukrainiečių atstovas teisininkas 

B. Dolishny pranešė, kad vasario 10 
d. į St. Catharines atvyks jų pagar
sėjęs disidentas Valentin Moroz, ne
seniai išleistas iš sovietų kalėjimo. 
Jis taip pat pakvietė tautybes daly
vauti Ukrainos nepriklausomybės mi
nėjime. Kor.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką už ma

nęs lankymą ligoninėje, dovanas ir 
linkėjimus’ greitai pasveikti: p.p. B. 
P Racevičiams. kun. Juvenaliui 
Liaubai, J. Kalainiui, P. Lukšio kuo
pos pirm. Ad. Setikui, įteikusiam 
man narių vardu linkėjimus ir dova
ną, p.p. Skeivelams (J. Skeivelas ra- 
movėnų vardu pasveikino ir Įteikė 
dovaną), P. Polgrimui, K. Gegeckui, 
p.p. Ališauskams, T. Boyd, H. Du- 
chettei. Nuoširdus ačiū visiems ir 
visoms. Jonas Girevičius

Windsor? Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS atstatymo minėjimas rengia
mas KLB Windsoro apylinkės vasa
rio 17 d. 10.30 v.r. vėliavos pakėli
mas prie miesto savivaldybės, 11 v. 
pamaldos Šv. Kazimiero šventovėje 
(808 Marion Ave.), 12.30 — iškil
mingas minėjimas Dę Santis mo
kyklos auditorijoje, 930 Marion 
Ave. Pagrindinis kalbėtojas — inž. 
Vyt. Kutkus, JAV krašto valdybos 
pirmininkas. Meninę programą atliks 
Detroito tautinių šokių grupė “Au
dinys”, vadovaujamas Rusnės Balt
rušaitytės, ir Windsoro jaunimas. 
Bus renkamos aukos Kanados LB 
politiniams - visuomeniniams reika
lams ir Tautos Fondui.

Kovo 2 d., tuoj po pamaldų, para
pijos salėje,, bus rodomos skaidrės 
apie lietuvių jaunimo kongresą, įvy
kusį praėjusią vasarą Europoje.

Visi apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Apylinkės valdyba

St, Petersburg? Fla.
LIETUVIŠKOS KŪČIOS buvo lie

tuvių klubo surengtos savoje salėje. 
Dalyvavo 462 asmenys. A. Kranienė 
poetiškame Įžanginiame žodyje iškė
lė Kūčių vakaro prasmę. Pirminin
kas Kl. Jurgėla savo kalboje palietė 
Kūčių nuotaikų ryšį su mūsų trem
ties lietuvybės gyvenimu, šv. Kazi
miero misijos vadovas kun. K. But
kus sukalbėjo maldą. Prieš maldą 
buvo uždegtos žvakutės. Pati vaka
rienė buvo labai skoningai paruošta. 
P. Armonui vadovaujant, dalyviai 
pakilia nuotaika pagiedojo keturias 
kalėdines giesmes. Visas vakaras 
praėjo didelio draugiškumo dvasio
je. L. ž.

® NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės Žiburiai” — tik §10 metams.; 
Reguliari prenumerata — S14.
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Palaidotas a.a. J. Matulionis
Po ilgos ligos 1980 m. sausio 

24 d., 4 v. p. p., Queen Elizabeth 
ligoninėje Toronte mirė a. a. 
Jonas Matulionis, buvęs pirmi
ninkas Kanados Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto. Atsisveikinimo 
vakaras įvyko sausio 27, sekma
dieni, 8 v. v., Prisikėlimo šven
tovėje. Kalbėjo: vakarui pirmi
ninkavęs dr. J. Sungaila, gen. 
Lietuvos konsulas dr. J. žmuid- 
zinas, kūrėjų-savanorių skyriaus 
pirm. prof. Alf. Zubrys, PLB 
pirm. Vyt. Kamantus, VLIKo 
atstovas — St. Lūšys, Tautos 
Fondo atstovas J. Vaičeliūhas, 
JAV Liet. Bendruomenės pirm. 
V. Kutkus, KLB pirm. J. R. 
Simanavičius, ateitininkų atsto
vė dr. O. Gustainienė, krikščio
nių demokratų atstovas J. Pabe
dinskas, buvęs Ontario ministe
ris Velionies bičiulis J. Yarem- 
ko. Atsisveikinime dalyvavo 
pilnutėlė Prisikėlimo šventovė 
— apie 500 žmonių.

Laidotuvių pamaldas sausio

VLIKo nutarimai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo, įvykusio 1979 
m. gruodžio 8-9 d.d. Baltimorės Lietuvių Namuose, rezoliucijos

1. Vyriausio Lietuvos išlais
vinimo Komiteto seimas, išklau
sęs VLIKo valdybos, tarybos, 
kviestųjų pranešėjų ir atstovų 
pasisakymus, pažymi, kad lais
vės kovą reikia dar stipriau ir 
paveikiau išvystyti.

Todėl VLIKo seimas ragina 
viso pasaulio lietuvius veikliai 
dalyvauti savo gyvenamo kraš
to visuominėje bei politinėje 
veikloje, pačioje šalies admini
stracijoje ir tuo būdu įmanomai 
didesnėje plotmėje paremti Lie
tuvos laisvės bylą, žmogaus bei 
tautos teisių gynybą.

2. Artėjant Madrido konferen
cijai, visų kraštų lietuvių ir ap
lamai baltiečių * pagrindiniai 
veiksniai turėtų suderintomis 
pastangomis išnaudoti progas, 
kad Lietuvos bei kitų Baltijos 
šalių laisvės byla, o taip pat 
žmogaus ir tautų teisės būtų iš
keltos tame tarptautiniame fo
rume.

3. VLIKo seimas skatina VLI
Ko valdybą ir tarybą siekti lie
tuviškos visuomenės platesnės 
talkos ir suderintų veiksmų, su
darant sąlygas dažnesniais 
veiksnių ir vadovybių pasitari
mais.

4. Seimas prašo VLIKo val
dybą ir tarybą sudaryti pilnesnį 
bei platesnį veiklos planą, sie
kiant visuotinesnio tarptautinė
je plotmėje Lietuvos interesų 
atstovavimo ir jos bylos gynimo.

5. VLIKo seimas savo sesijoje 
atkreipė dėmesį į būtiną reikalą 
išlaikyti, remti ir stiprinti Di
plomatinę Lietuvos Tarnybą.

Seimas įpareigoja VLIKo val
dybą visomis priemonėmis rū
pintis Lietuvos diplomatinių pa
siuntinybių bei konsulatų išlai
kymu ir kviečia lietuvių visuo
menę šias pastangas remti.

6. VLIKo seimas su dideliu 
susirūpinimu žiūri į neseniai iš
kilusį incidentą tarp VLIKo val
dybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ir ra
gina VLIKo ir PLB valdybas 
imtis visų galimų priemonių 
šiam nesusipratimui išlyginti. 

W. G. DRESHER
TTX INSURANCEĮ)rESHER-JjARAUSKAS agency

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

Lietuvių kalba patarnauja. — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

FIVE STAR TRAVEL
3830 B BLOOR STREET WEST ® ISLINGTON, ONT. 

Telefonas 233-5871
Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuva). Teirautis nuo 1 1 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

28 d. laikė vysk. V. Brizgys su 
kunigais — prel. J. Tadarausku, 
P. Ažubaliu, Aug. Simanavi
čiumi, B. Pacevičiumi, B. Mika
lausku ir J. Staškumi. Pamokslą 
pasakė vysk. V. "Brizgys, išryš
kindamas nueitąjį Velionies ke
lią bei jo nuopelnus.

Pamaldose giedojo solistai —
S. žiemelytė, J. Sriubiškienė, V. 
Verikaitis, A. Simanavičius, 
vargonavo J. Govėdas.

Lietuvių kapinėse su Velio
niu atsisveikino artimųjų drau
gų vardu B. Žukauskas iš JAV 
ir giminių vardu — J. Stonkus 
iš Hamiltono. Pietūs laidotuvių 
dalyviam buvo suruošti Prisikė
limo par. salėje. Visur dalyvavo 
labai daug žmonių.

A. a. J. Matulionis paliko liū
dinčius: žmoną Anicetą, dukrą 
Juditą, žentą inž. E. Čuplinską, 
4 vaikaičius, brolį Antaną su 
šeima JAV-se, brolį bei seserį 
Lietuvoje ir vieną seserį Lenki
joje.

Velioniui skirtas nekrologas 
bus išspausdintas sekančiame 
“TŽ” numeryje. M.

7. Ryšium su 45 baltiečių 
Maskvoje iškeltu reikalavimu 
panaikinti Molotovo-Ribbentro- 
po dalybų padarinius, VLIKo 
seimas ragina VLIKo valdybą ir 
Pasaulinę Baltiečių Santalką tą 
reikalavimą paskleisti po visą 
pasaulį.

8. VLIKo seimas atkreipė dė
mesį į Sovietų Sąjungos įvykdy
tą Mažosios Lietuvos genocidą 
ir įpareigoja VLIKo valdybą šį 
nusikalstamąjį faktą kelti viešo
sios pasaulio opinijos forume.

9. VLIKo seimas pritaria su
derintoms VLIKo valdybos pa
stangoms perduoti Lietuvos rei
kalavimus valstybių vyriausy
bėms ir visuomenėms.

10. VLIKo seimas labai nuo
širdžiai dėkoja visiems Baltimo
rės lietuviams, taip vaišingai 
priėmusiems VLIKo seimą.

11. VLIKo seimas dėkoja val
dybos pirmininkui dr. Kaziui 
Bobeliui ir valdybos nariams, 
Lietuvių Žmogaus Teisių Komi
sijos pirmininkui dr. Domui 
Krivickui už kruopščius paren
giamuosius darbus Madrido 
konferencijai.

Rezoliucijų komisija

Šypsenos
Pagal papročius

Donatas: Pagaliau ir mes ta
pome Kanados piliečiais!

Marija: Puiku! Dabar jau tu 
galėsi plauti lėkštes.

Adenaueris ir gydytojas
— Aš ne magikas, negaliu pa

daryti jūsų jaunu, — paaiškino 
gydytojas V. Vokietijos kancle
riui Konradui Adenaueriui.

— Aš ir neprašau to, — atkir
to Adenaueris. — Aš tik noriu 
eiti senyn ir senyn . . .

Pas kirpėją
Kirpėjas klientui: Jūsų plau

kai jau pradeda žilti.
Klientas: Jei dar ilgiau taip 

krapštysies, galva ir nupliks, ne 
tik pražils . . .

Parinko Pr. Alš.

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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® TORONTE
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios
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B MONTREAL®
nuoširdų krikščionį ir labai aktyvų 
visuomenininką a. a. Joną Matulionį. 
Esame jam dėkingi už parodytą nuo
širdumą, steigiant lietuviškas kapi
nes.

— Sausio 27 d. įvyko metinis Ana
pilio Moterų Būrelio susirinkimas. 
Būrelis rūpinasi sekmadieninėmis 
kavutėmis, ruošia meno parodas ir 
rūpinasi įvairiais kultūriniais bei 
socialiniais reikalais. Bene svarbau- 
sias būrelio uždavinys šiais metais — 
užbaigti kilimą, į kurio audimą yra 
įdėta tūkstančiai valandų. Kilimo 
projektą paruošė dail. A . A. Tamo
šaičiai. Išrinkta nauja valdyba, ku
riai šiais metais pirmininkaus Danu
tė Garbaliauskienė. Buvusios valdy
bos pirmininke buvo Birutė Mažei
kienė.

— KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus susirin
kimas — vasario 3, sekmadienį, po 
11 v. pamaldų. Paskaita — adv. Vido 
Augaičio teisiniais šeimos klausi
mais.

— Pakvitavimai už sekmadienines 
ir vienkartines aukas šventovės išlai
kymui ir statybos skoloms mažinti 
jau iššiuntinėti. Jei kas pakvitavimo 
nebūtų gavęs ar pastebėjęs netikslu
mų, prašoma kreiptis į kleboniją. 
Sekmadienines rinkliavas šventovė
je atlieka A. Aulinskas ir J. Jasine- 
vičius. Aukų surašymu į knygas bei 
pakvitavimų išsiuntimu rūpinosi A. 
Aulinskas su keliais talkininkais. <

— Šią savaitę Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidoti: a. a. Jonas Matu
lionis ir a. a. Marija Velkienė.

— Šį sekmadienį pamaldos: 10 v. 
už a. a. Petronėlę Prastinienę, 11 v.
— už a. a. Adolfą Klemką, a a. Ago
tą Cervokienę ir a a. Antaną Banylį.
Lietuvių evangelikų liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Sekmadienį, 9.45 v.r., pamaldos 

su sekmadienio mokykla.
— Pirmadieniais 7.30 v.r. repetuo

ja parapijos choras.
— Visuotinis metinis parapijos su

sirinkimas įvyks vasario 10 d. Pa
maldos su šv. Komunija bus 10.30 
v.r., kuriose pamokslą pasakys sino
do prezidentas kun. Wm. Huras. Po 
pamaldų — pietūs ir susirinkimas^ 
Lietuvių Namuose. Visų narių daly
vavimas būtinas.

— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
buvo prisiminta a.a. Ela Krukšaity- 
tė-Schanzanbach, kuri tragiškai mi
rė 1980 m. sausio 14 d. ir buvo pa
laidota 19 d. Vokietijoje, būdama 
50 m. amžiaus.

Lietuvių Namų žinios
— LN Jaunimo Būrelio renginiai.

1. Tarpmiestinės futbolo rungtynės
— vasario 9, šeštadienį, 1 v. p. p., 
Park Lithuania aikštėje (į šiaurę 
nuo Bloor). Kviečiamas kitų lietu
viškų kolonijų jaunimas sudaryti 
bent 8 vyrų komandas ir dalyvauti 
rungtynėse. Po rungtynių jaunimas 
dalyvaus Užgavėnių kaukių vakare 
LN Karaliaus Mindaugo menėje 7 v. 
v. su kaukėmis ir maskaradiniais 
drabužiais, kurie bus premijuojami.

2. Kazino vakaras įvyks LN Gedi
mino pilies menėje kovo 1 d., 8 v. v.

3. Slidinėjimo savaitgalis — Mans
field Forest Club vietovėje kovo m. 
7-8-9 d. d. Penktadienį, kovo 7, įvyks 
susipažinimo vakaras. Sekančiomis 
dienomis — alpiniškasis slidinėji
mas, slidinėjimo rungtynės, šokiai ir 
kt. Maistas, nakvynė ir parengimai 
vienam asmeniui — $25. Užsiregis
truojant reikia įmokėti $10 iki va
sario 24 d. pas šiuos LN jaunimo bū
relio narius: M. Yčas, 25 Traymore 
Cresc., Toronto, Ont. M6S 4K4, tel. 
766-7300; R. Grigaliūnaitė, 6 Crown 
Court, Toronto, Ont. Tel. 259-5770.

4. Trečioji studentų savaitgalio 
stovykla Wasagoje — gegužės 17-18 
d. d.

— Tautinių šokių grupės “Atžaly
nas” metinis tėvų susirinkimas įvy
ko LN Karalienės Mortos svetainėje 
sausio 20 d. Į naują valdybą išrinkti: 
V. Dauginis, J. Bubulis, Pr. Dovy
daitis, I. Drcšeris, J. Greičiūnas, S. 
Macijauskas, G. Morkūnas, A. Podsa- 
deckis, P. Šturmas, J. Vitkūnas; į 
revizijos komisiją — Lelis ir Jurė
nas.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo 200. Svečių knygoje pa
sirašė: Stasys Lūšys iš Bostono, Ele
na Szewczuk iš Montrealio, Elena 
Šakienė iš Buffalo, Joana, Algirdas 
ir Darius Zubrickai iš St. Catharines, 
Juozas Gėlas iš Niagara Falls.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
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 yrą 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

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. 
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

— vasario 1. Lankomi seneliai ir li
goniai. Šventoji valanda — 7 v.v., 
Mišios 7.30 v.v.

— Pirmas mėnesio sekmadienis
— vasario 6 d. Antroji rinkliava — 
parapijos skoloms mokėti.

— Parapijai aukojo: B. Trukana- 
vičius $200, .K. Z. Žebrauskai $100, 
J. Pacevičienė $100, B. Mikšys $50.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus vajui liturginiams 
drabužiams pirkti aukojo: parapijos 
pensininkų būrelis $100, ateitininkų 
tėvų komitetas $50, M. Pečiulienė 
$40, A. Evask $25, M. Basalykienė 
$20, J. Ruslienė $20, M. Astrauskie
nė $20, E. Mačionienė $10.

— Pianinui pirkti aukojo: ateiti
ninkų tėvų komitetas $50, J. Dragū- 
nienė $25. Naujas pianinas bus pa
šventintas parapijds metinės vaka
rienės metu kovo 23 d. Pianistas 
Kuprevičius iš Klevelando duos kon
certą. Toronto vyrų choras “Aidas” 
atliks meninę programą.

— Pirmai Komunijai besiruošian
čių vaikų tėvams posėdis — ateinan
tį sekmadienį, vasario 3, po 10 v. 
Mišių seselių namuose.

— “The Land of Crosses” knyga 
apie Lietuvą, parašyta kun. M. Bor
deaux, gaunama parapijos knygyne. 
Kaina — $7.00.

— Pakrikštyta: Tomas Vytautas, 
Gailiaus ir Marytės Skrinskų sūnus; 
Stasys Mykolas, Rimo ir Linos Ku- 
liavų sūnus.

— Mišios šeštadienį: 8 v. davėjo 
intencija, 8.30 už Mykolą ir Algirdą 
Slapšius, užpr. V. Slapšienė, 9 v. už 
Mariją Valiulienę, užpr. V. L. Štui- 
kiai, 9.20 už Joną Kalinauską, užpr. 
O. Kalinauskienė, 10 v. už Antaną 
Mirskį, užpr. J. V. Pusvaškiai; sek
madienį 8 v. už Antaniną Dubininkie- 
nę. užpr. S. A. Kavaliauskai, 9 v. už 
Joną ir Marijoną Gegužius, užpr. L. 
A. Dromatai, 10 v. už Aušrą ir Anta
ną Sapijonius, užpr. B. Sapijoniėnė, 
ir tretininkų intencija, užpr. valdy
ba, 11.30 už parapiją, 7 v.v. už Mag
daleną Venslauskienę, užpr. M. B. 
Genčiai.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus susirinkimas 
Įvyko sausio 13 d. Pirm. B. Bi- 
retienė pranešė kiek skyriaus 
kasoje yra pinigų, iš kurių pa
skirta: $100 “Tėviškės žibu
riams” 30-mečio proga, $100 
“Moters” žurnalui, $30 ateiti
ninkų organizacijai, $30 skautų 
organizacijai, $50 “Aušros”'klu
bo mergaitėms, $50 N.Pr.M. Ma
rijos seselėms, $25 Tautos Fon
dui, $300 naujiems liturginiams 
drabužiams pirkti. Seselė Paulė 
kalbėjo tema, “Kas trukdo būti 
laimingomis?” Atsakymas — 
mūsų laimę sugriauna nedėkin
gumas Dievui. Žmonės Ameri
koje, Kanadoje turi užtektinai 
medžiaginių gėrybių ir vis yra 
nepatenkinti, nelaimingi, nori 
daugiau. Tai yra žmonių gob
šumas. Ji linkėjo, kad savo šir
dyse turėtume daugiau dėkin
gumo Dievui.

Susirinkimas baigtas loterija. 
Sekantis skyriaus susirinkimas
— vasario 10 d.

A. a. Jno Matulionio laidotu
vėse dalyvavo PLB pirm. inž. V. 
Kainantas ir1 VLIKo atstovas St. 
Lūšys iš JAV ir ta proga aplan
kė “T. Žiburius”. Laidotuvėse 
taipgi dalyvavo JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirm. V. Kutkus 
iš Detroito.

A. a. Jono Matulionio atmini
mui P. Ščepavičius vietoje gėlių 
paaukojo $10 “T. Žiburiams”.

Dr. J. Urbaitis išvyko atosto
gų; grįš vasario 18 d.

Vietoje gėlių a.a. dr. St. Pa- 
cevičiaus laidotuvėms Ada ir 
Valius Poškaičiai paaukojo “T. 
žiburiams” $20.

Toronto latvių grupė ruošiasi 
statyti vyresniųjų tautiečių po
ilsio namus Woodbridge, Ont., 
kur jų tautietis Kinstleris pa
skyrė 10 akrų žemės. Įgyven
dinti šiam projektui, kuris pa
vadintas “Kristus darzs” (Kris
taus sodyba), sudaryta speeciali 
draugija, pirmininkaujama dr. 
E. Upenieko. Ji yra išleidusi at
sišaukimą į visuomenę, prašantį 
auku. Adresas: Aprūpės maja, 
559 College St., Suite 101, To
ronto, Ont. M6G 1A9.

JEIGU GERI IR GALI GER
TI — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — 
“MŪSŲ”. Ateik Į lietuvių AA 
(Alcoholic anonymous) grupės 
susirinkimą. Susirenkame kiek
vieną trečiadieni 119 Mimico 
Avenue (Royal York Road ir 
Mimico Avenue kampas) 7.30 
v. vakaro. Skambinkit 487-5591.
(Skelb.).

ATNAUJINAMI seni mediniai bal
dai prieinama kaina. Skambinti Mr. 
Nick teL 534-2489 arba 532-3101 To- 
ronte.

"Laisvę visom tautom!''

DEMONSTRACIJA 
prie Toronto rotušės
Š.m. vasario 9? šeštadienį, 2 v.p.p., Sovietijos pavergtų tautų 
komitetas rengia DEMONSTRACIJĄ, protestuojančią prieš 
Sovietų Sąjungos vykdomą pavergtų tautų priespaudą, 

rusinimą, naikinimą ir Afganistano okupaciją.

Lietuviai kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti. KLB krašto valdyba

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į pirmą kartę 

rengiama TORONTE UŽGAVĖNIŲ
KARNA VAU Įn! n
1980 m, vasario S, šeštadieni, karaliaus Mindaugo menėje, 
Toronto Lietuvių Namuose.
POPIETĖ vyks nuo 3 v.p.p. iki 6.30 v.v.
MENINf PROGRAMĄ atliks Maironio mokykla ir "Gintaro" mažieji. Jūsų malonumui 
veiks organizacijų paviljonai su skaniais užkandžiais ir gėrimais. Įėjimas nemokamas. 
Atėję paremsi! mūsų jaunimą.

KAUKIŲ VAKARAS - kuo T v.v. iki 1.30 v. ryto.
PROGRAMĄ atliks tautinių šokių grupė "Gintaras", "Volungė", vyrų choras "Aras", LN 
dainos vienetas "Antroji jaunystė". Veiks J. Bubulięnės Užgavėnių blynų bei užkandžių, 
LN minkštų ir kietų gėrimų bufetai.
Gražiausi maskaradiniai drabužiai ir kaukės bus premijuojami. Gros smagus "GOOD TIME 
BOYS" orkestras. Įėjimas — $4.00, studentams — $3.00. Bilietai gaunami pas daly
vaujančius programoje vienetus ir Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namų Visuomeninės Veiklos Komitetas

Tautinių grupių veikėjų susi
tikimas su kandidatuojančiais Į 
federacini Kanados parlamentą 
rengiamas sausio 31, ketvirta
dieni, 7.30 v.v., Toronto Estų 
Namuose (958 Broadview Ave.). 
Dalyvaus liberalų, konservato
rių ir socialistų partijų kandi
datai. Su jais bus bandoma išsi
aiškinti tautinėm grupėm svar
bius klausimus, liečiančius dau- 
giakultūriškumą, užsienio politi
ką, olimpiadą Maskvoje, santy
kius su Sov. Sąjunga, Madrido 
konferenciją. Susitikimą rengia 
Kanados Baltiečių Federacija. 
Lietuviai turėtų susidomėti šiuo 
renginiu ir aktyviai dalyvauti.

Vieša paskaita. Anksčiau po 
metuose 5-6 viešas paskaitas 
rengusi Toronto lietuvių akade
mikų (alumnų) draugija kurį 
•laiką nebebuvo veikli. Dabar 
ryžtasi tolimesnei paskaitų ruo
šai.

ŠĮ penktadieni, vasario 1 d., 
8 v.v., Prisikėlimo par. Parodų 
salėje viešą paskaitą skaitys dr. 
Algis Norvilas tema: “Dvikal- 
biškumas — palaima ar prakei
kimas?” Dr. A. Norvilas yra 
psichologinių mokslų daktaras, 
dėsto Čikagos St. Xavier kole
gijoje ir gilinasi į dvikalbišku- 
mo problemas, ypač lietuvių 
bendruomenėje.

Kadangi dvikalbiškumo at
žvilgiu yra nemaža moksliškai 
nepagrįstų nuomonių, vyres
niam jaunimui, jų tėvams bei 
seneliams ir visai visuomenei 
bus naudinga šio jaunesnės kar
tos mokslininko mintimis ir iš
vadomis pasinaudoti.

Sovietų pavergtų tautų de
monstracija, protestuojanti 
prieš sovietinę Afganistano oku
paciją ir primenančią kitų kraš
tų ankstyvesnes okupacijas, yra 
rengiama vasario 9, šeštadienį, 
2 v.p.p., prie Toronto miesto 
rotušės. Joje dalyvauti yra pa
kviesti: kardinolas Carteris, 
min. pirm. J. Clarkas, opozicijos 
vadas Trudeau, socialistų vadas 
Broadbentas, Ontario premjeras 
Davis, Ontario opozicijos vadas 
dr. Smith, metropolinio Toron
to burmistras Godfrey ir kt. 
Septynių tautybių atstovai pasa
kys atitinkamas kalbas. Baltie
čių atstovams bus gera proga 
priminti, kad jų kraštai buvo 
pirmosios sovietinės agresijos 
aukos. Rengėjai kviečia lietu
vius gausiai dalyvauti su pla
katais. Demonstracijos šūkis: 
“Laisvę visom tautom!”

JAU GALIMA GAUTI SENIAI LAUKTĄ

ANTANO ir ANASTAZIJOS 
TAMOŠAIČIŲ - .

PARUOŠTĄ ANGLŲ KALBA KNYGĄ

“LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUME’’

» Spolvotos iliustracijos, žemėlapiai ir aprašymai
@ Labai svarbi ir įdomi reprezentacinė knyga
© Vertinga dovana draugams, kitataučiams ir jaunimui
a Knygos kaina: Kanados $30, JAV $26
® Platintojams duodama nuolaida
® Galima užsisakyti', pasiunčiant pinigus čekiu:

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS,
243 South Kingsway, 
Toronto, Ontario M6S 3V1, Canada

drAlqio
Norvilo
Paskaita
DVIKALBIŠKUMAS
Penktadienį, vasario 1, 8 v.v.
Prisikėlimo par parodų salėje
Įėjimas — Ruošia Toronto Lietuvių
laisva auka Akademikų (alumnų) Draugija

KLB Toronto apylinkės val
dyba vasario 10, sekmadienį, 2 
v. p. p., 1613 Bloor St. W. (ant
rame augšte) šaukia pasitarimą 
televizinės lietuvių programos 
reikalu. Kviečiami dalyvauti vi
si tuo klausimu besidomintys.

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
Toronto skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas šaukiamas š.m. 
vasario 10, sekmadienį, 4 v.p.p. 
'Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. Kviečiami daly
vauti visi nariai ir nenariai 
spaudos bendradarbiai.

“T. Žiburių” trisdešimtmečio 
proga Pranė Prankienė iš Čika
gos atsiuntė $30 auką.

Kanados lietuviai Ona ir Mar
celinas Jurgučiai apsigyveno 
Floridoje ir įsigijo motelį. Jų 
adresas: 830 Wwy 27 S, Lake 
Wales, Fla 33853. USA. Jiedu 
yra “TŽ” skaitytojai; kviečia 
savo tautiečius apsilankyti jų 
vasarvietėje.

Dr. Norvilas, jaunesnės kartos 
psichologas, Čikagos St. Xavier 
profesorius, yra daug tyrinėjęs 
dvikalbiškumo problemas, ši 
paskaita bus reikšminga ypač 
jaunimui ir tėvams.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas praneša, kad me
tinis narių susirinkimas įvyks š. 
m. kovo 2, sekmadienį, 3.30 v. 
p. p., parapijos salėje 1021 Col
lege St., Toronto, Ont. Primena
me, kad norint gauti atleidimą 
nuo pajamų mokesčių už 1979 
m. įnašus, padarytus į pensijų 
sąskaitas, juos reikia įnešti iki 
š. m. kovo 1 d. Už šias sąskaitas 
nuo š. m. kovo 1 d. bus mokama 
12 % palūkanų.

Vilniaus Universiteto 400-tų 
metų sukaktis buvo paminėta ir 
Toronto skautininkų ramovės 
sueigoje š.m. sausio 13 d. Pa
skaitą skaitė dr. archit. A. Kul- 
pavičius; iliustravimą skaidrė
mis ir muzika atliko N. Kulpa- 
vičienė. Jiedu 1979 m. lapkri
čio 4 d. skaitė plačią paskaitą 
ir pateikė baroko muzikos ir 
senojo Vilniaus skaidrių pynę 
Vilniaus universiteto minėjimo 
proga Montrealyje.

Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimas rengiamas 
vasario 17, sekmadienį, 3 v.p.p., Pla
teau salėje (3700 Calix Lavallee). 
Programoje: pagrindinis kalbėtojas 
dr. L. Kriaučeliūnas iš Čikagos, sol. 
Vyt. Paulionis iš Toronto, Aušros 
Vartų parapijos vyrų choras, “Gin
taro” ansamblis. Minėjimą rengia 
KLB Montrealio apylinkės valdyba 
ir maloniai kviečia dalyvauti visus 
Montrealio lietuvius. N.

Sol. Gina Capkauskienė, Europos 
Lietuvių Bendruomenės kviečiama, 
vasario 6 d. išskrenda į Europą. Nu
mato aplankyti Angliją, Škotiją ir 
Vokietiją. Ji dalyvaus dviejuose Va
sario 16 minėjimuose — Londone ir 
Huettenfelde. Kelionę remia Kana
dos Lietuvių Bendruomenė ir apylin
kių valdybos, tarpininkaujant Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirminin
kui Vyt. Kamantui. Duosnia suma 
prie solistės išlaidų prisidėjo Mon
trealio Lietuvių Kredito Unija “Li
tas”.

Gina grįš į Montrealį kovo pra
džioje. Sekantis koncertas — balan
džio 9 d. St. Petersburge, Floridoje, 
“Draugo” premijos įteikimo iškil
mėse. Solistė atliks programą su sol. 
J. Vazneliu. Tą progą žada pasi
džiaugti saulėje kelias dienas Flori
doje. Iš tenai skris į Čikagą, kur 
dainuos pagrindinę soprano rolę Či
kagos Lietuvių Operos statomoje 
Carl Orff operoje “Carmina Bura
ną”. Šiais metais irgi bus trys spek
takliai — balandžio 19, 20 ir 26 
dienomis.

“Lito” 25 metų sukakties minėji- 
mas-pokylis įvyko sausio 19 d. gra
žioje slovakų salėje. Oficialioje da
lyje “Lito” 25 metų veiklą paibūdino 
valdybos pirm, notaras J. Bernotas. 
Meninę dalį atliko Bostono vyrų 
sekstetas, vadovaujamas muz. J. Gai
delio. Oktetas nebuvo šykštus, pasi
rodė keliais išėjimais ir savo daino
mis visus linksmai nuteikė, todėl 
publika kiekvieną dainą palydėjo il
gais plojimais.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

. FT31 c MQNTREma LIETINIU 
UI/AS hreDJTO UMJH
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: - DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................................. .....15%Einomqsios s-tas .................. ............6%

Taupomąsias s-tas ............... 12% Nekiln. turto ............................. 14.5%
Pensijų planas .................... .12.25% Čekių kredito ............................. .16.5%
Term. ind. 1 m.....................
Trumpai, term ind. iki ......

11.75%
.........13%

Ir vesta ei nes nuo ..................... .15.5%

Duoda nemokamą gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

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. •' > •

“Paramos” kredito kooperatyvas
primena nariams, kad dabar yra pats laikas įdėti indėlius 
į R.R.S.P. (pensijų planą). R.R.S.P. indėliai, įdėti iki š. m. 
vasario 29 d., galioja 1979 metų pajamų mokesčių suma
žinimui. "Parama" neima jokių mokesčių, įdedant ar iš
imant iš R.R.S.P. (pensijų plano). ,

Nuo š.m. kovo 1 dienos "Parama" mokės 12% palū-
kanų už dieninį balansą.

Neturint tam planui pinigų, galima pasiskolinti "Pa
ramoje" ir už paskolą mokėtus nuošimčius panaudoti kaip 
išlaidas mokesčiams sumažinti.

Naudokitės tuo planu "Paramoje". Tai dvigubas taupy
mo būdas:

a. pinigų padėjimas ateičiai,
b. sumažinimas mokėtinų pajamų mokesčių dabar.

Vedėjas

DARAU PORTRETUS iš senų nuo
traukų ir fotografuoju vestuves bei 
kitus pobūvius. Skambinti po 6 v.v. 
B. Tarvydas. Tei. 533-1864 Toronte.

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

HIGH PARK rajone, arti Toronto 
Lietuvių Namų, išnuomojamas kam
barys, virtuvė su atskira prausykla. 
Tel. 535-0258 Toronte.

Vaišes palaimino kun. J. Aranaus- 
kas. Be montrealiečių, buvo svečių ir 
iš kitur. Iš Toronto buvo atvykęs 
“Paramos” vedėjas St. Grigaliūnas 
su ponia ir įteikė “Litui” dovaną.

Linksmoji dalis — šokiai vyko 
dvejose salėse: vienoje linksminosi 
suaugę, kitoje —; jaunimas. Minėji
me dalyvavo per 500 asmenų.

Jaunimo ansamblis “Gintaras”, 
koncertuos Sherbrooke, Que. Ten 
vyks instrumentalistai, dainininkai, 
šokėjai, “Gintarėlis” ir gintariečiai 
veteranai.

Koncertą rengia specialus komi
tetas, kuris kovoja prieš neurologi
nę paralyžiaus ligą. Ligos paliesti as
menys praranda kūno judesių kon
trolę.

Išvyką finansuoja Kvebeko pro
vincijos imigracijos ministerija, kuri 
per “Gintaro” dešimtmetį pasižadėjo 
apmokėti kelionės išlaidas po visą 
plačiąją Kanadą.

Tradicinė 17-toji Montrealio lietu
vių studentų žiemos stovykla ir N. 
Metų sutikimas St. - Donate praėjo 
labai gerai. Suvažiavo iki šiol rekor
dinis skaičius — 180 vyriškos ir mo
teriškos giminės atstovų. Stovyklau
tojų buvo iš Čikagos, Detroito, Bos
tono, Klevelando, Toronto, Hamilto
no, Vašingtono, Floridos ir Kalifor
nijos. Naujų Metų sutikime dalyva
vo 250 mūsų studentiško jaunimo. 
Mažokai buvo sniego mūsų slidinin
kams. Bet ir be sniego jaunimas ne
nuobodžiavo. A. A.

Lietuviškos veiklos simpoziumas ir 
paroda, š.m. vasario 3 d., 12 v.p.p. 
Aušros Vartų parapijos salėje KLB 
Montrealio apylinkės valdyba rengia 
simpoziumą, kuriame bus svarstomi 
lietuviškos bendruomenės veikla, 
tikslai, būdai ir ateitis Montrealio 
apylinkėje. Simpoziumo metu įvyks 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
veiklos paroda: spaudos ir veiklos 
rodiniai iš valstybinio. Kanados ar
chyvo lietuvių skyriaus.

Visuomenė yra kviečiama gausiai 
dalyvauti. Apylinkės valdyba

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

PARDUODAMI du sujungti namai, 
(vienas senas ir pristatytas naujas) 
su dideliu sklypu ir keturiais gara
žais, 260 John’s St., Stayner, Ont. 
Prašoma kaina — $70,000. Parduo
dama dėl senatvės. Teirautis tel. 
(705) 466-3220 Creemore, Ontario.

IŠNUOMOJAMAS švarus, ramus bu
tas II augšte, Jane-Bloor gatvėje, 
nuo š.m. kovo 1 dienos. Trys kamba
riai, virtuvė ir prausykla. Prie gero 
susisiekimo ir parduotuvių. Švariem, 
nerūkantiem asmenim — vienam ar
ba dviem. Tel. 763-1332.


