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Kultūrinė apytaka
Išeiviams, gyvenantiems lyg ir salose, gresia pavojinga 

kultūrinė stagnacija. Juk jie yra Įsikūrę viena nuo kitos to
limose gyvenvietėse. Vienos jų yra Europoje, kitos Aust
ralijoje, trečios — Pietų Amerikoje, ketvirtos — Siaurės 
Amerikoje. Jau vien iš paviršutiniško žvilgsnio matyti, kad 
tas salas slegia kultūrinė izoliacija, gresianti išsisėmimu, 
nuoboduliu, abejingumu. Net ir didesnėse lietuvių gyven
vietėse, kur yra įmanoma sudaryti kultūrinius sambūrius, 
turimos jėgos yra labai ribotos, greitai išsisemia, pasidaro 
nebeįdomios, nepatrauklios. Pvz. tautinių šokių grupė, kad 
ir labai gera, negali perdaug dažnai rodytis tai pačiai vi
suomenei. Choras ar kuris kitas dainos vienetas taip pat 
negali dažnai koncertuoti savoje gyvenvietėje. Kyla būti
nas reikalas dinaminės apytakos: kultūrinis mūsų gyveni
mas turi tekėti po visą išeivijos organizmą, kaip ir fizinio 
organizmo kraujas. Kai toji kraujo apytaka sustoja, orga
nizmas miršta. Panašiai yra ir kultūriniame gyvenime — 
reikia nuolatinės apytakos, atnaujinančios viso organizmo 
gyvatą. Tai labiausiai jaučia meno sambūriai, kuriems stag
nacija reiškia mirtį. O ir visuomenė taip pat yis ryškiau 
ima jausti reikalą pamatyti kitų vietovių meno sambūrius, 
nesitenkinti vien savaisiais.

TOKIA išeivijos būklė buvo pastebėta jau ir seniau, bet 
vis niekas nesiryžo užsimoti plačiau. Paskiros grupės, 
sutelkusios įvairiais būdais lėšas, savo iniciatyva ėmė 
lankyti tolimas lietuvių gyvenvietes kituose žemynuose. Pas

taraisiais metais šis užmojis pradėjo įsisiūbuoti. Daininin
kai, solistai, šokėjai išdrįso leistis net ir į tolimiausias kelio
nes. Prie to prisidėjo ir jaunimo kongresai, rengiami vis ki
tuose žemynuose. Visa tai padvelkė pozityvia kultūrine at
gaiva, o meninės pajėgos ėmė gyviau judėti bei reikštis. Ka
daise bene silpniausiai reiškęsi kultūrinėje veikloje Pietų 
Amerikos lietuviai taip pat sujudo. Ne tik sujudo, bet ir 
kaikuriomis pastangomis pralenkė nevieną šiauriečių gy
venvietę. Tai matyti pvz. iš Urugvajaus tautinių šokių gru
pės “Ąžuolyno” ir Argentinos dainos vieneto “Žibučių", 
kurie savo gastrolėmis Kanadoje ir JAV-se parodė, kad net 
ir trečios bei ketvirtos kartos lietuvių jaunimas gali būti 
įjungtas į bendrą kultūrinę apytaką, jei atsiranda energingi 
vadovai, kaip dr. A. Stanevičius ir dr. J. Simanauskas. šią 
kultūrinę linkmę verta ne tiktai tęsti, bet ir stiprinti. .PLB 
kultūrinės talkos komisija, užsimojusi veikti šia linkme, 
atlieka reikšmingą darbą visai lietuvių išeivijai. Ji, rem
damasi mažais meno vienetais, gali savo veiklą išplėsti ir 
pasiekti vis platesnius sluogsnius.

IMINĖTĄ kultūrinę apytaką derėtų jungti ne tik meno, 
bet ir visuomenines bei pedagogines institucijas. Paski- 
t rų visuomenės veikėjų lankymasis lietuvių salose veikia 
gaivinančiai ir drąsinančiai, išjudina apsnūdusias, šią link

mę taip pat reikėtų plėsti, juoba, kad ji jau daugiau ar ma
žiau vykdoma. Bet visai užmirštas dalykas yra lituanistinės 
mokyklos. Jos veda gana izoliuotą gyvenimą, ribojasi vien 
sava gyvenviete. Rengti mokyklai koncertines išvykas nėra 
įmanoma. Nebent lituanistinės mokyklos, jei leidžia nuoto
liai, galėtų rengti konkursinius pasirodymus įvairiose srity
se, parodas ir pan. Yra betgi dar viena galimybė, platesniu 
mastu dar neišbandyta, būtent, mokinių susirašinėjimas 
lietuvių kalba su tolimų kraštų lietuviais mokiniais, ši min
tis buvo keliama “T. Žiburiuose” ir seniau, bet nerado 
atgarsio. Galbūt prieš keliolika metų dar nebuvo jaučia
mas toks gyvas reikalas dalyvauti tarpžemyninėje apyta
koje. Dabar šis reikalas jaučiamas žymiai stipriau. Galimas 
dalykas ši mintis rastų dabar jau didesnį atgarsį tiek mo
kytojuose, tiek mokiniuose. Iniciatyvos ir praktinio šio už
mojo vykdymo turėtų imtis PLB švietimo komisija, sudary
dama konkretų planą. Tai būtų naujas įnašas į globalinę 
kultūrinę lietuvių išeivijos apytaką. Jis išjudintų ne tik 
mokyklas, bet vėliau ir paaugusį jaunimą.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Kylančios palūkanos
Naujoji min. pirm. P. E. Tru

deau vyriausybė, kovodama su 
paskolų pabranginimu JAV ban
kuose iki 18'), pasirinko 1956- 
62 m. naudotą priemonę — dali
nį jų atpalaidavimą nuo Kana
dos banko sprendimo. Pastara
sis dabar nebandys jų sulyginti 
su paskolų palūkanomis JAV, 
bet sprendimą leis daryti pačiai 
pinigų pasiūlos ir paklausos rin
kai. Kiekvieną ketvirtadienį 
bankas varžytinių būdu parduo
da trim mėnesiam skirtus vals
tybės iždo lakštus einamosioms 
valdžios išlaidoms padengti. 
Juos perka Kanados bankai ir 
finansinės institucijos, pačios 
pasiūlydamos didesnes ar ma
žesnes palūkanas. Lakštai par
duodami tiems, kurie reikalau
ja mažesnių palūkanų. Kanados 
iždas tuos lakštus atperka po 
trijų mėnesių. Kanados bankas, 
remdamasis tokių lakštų palū
kanomis, dabar kiekvieną ket
virtadienį prie jų pridės 0,25*/?, 
nustatydamas oficialų palūka
nų dydį kitiems skolininkams. 
Tikimasi, kad tokiais atvejais 

palūkanos kartais padidės, o 
kartais sumažės ir kad jų nerei
kės oficialiai sulyginti su ima
momis JAV. Ekonomistai betgi 
nuogąstauja, kad ir tokiu būdu 
nebus išvengta nuolatinio pa
skolų pabranginimo iki ameri
kietiško lygio, tik jis įvyks laips
niškai, su didesniais ar mažes
niais svyravimais. Jų nuomone, 
ši taktika neišspręs problemos 
namų savininkų, kuriuos smau
gia peraugštos mortgičių palū
kanos, neapsaugos smulkių vers
lininkų, kuriems yra būtinos pa
skolos. Daug kam atrodo, kad 
didžiausią naudą iš tokios takti
kos turės min. pirm. P. E. Tru
deau vyriausybė, nes niekas ne
galės jos kaltinti peraugštų pa
lūkanų įvedimu. Ji galės teisin
tis, kad paskolos pačios susira
do savo palūkanų lygį.

Naują Ontario parlamento se
siją atidarė šios provincijos gu
bernatorė P. McGibbon, per- 
skaitydama vadinamąją sosto 
kalbą, kurioje savo gaires išdės- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Neseniai suimti sovietų okupuotoje Lietuvoje — Vilniaus universiteto profesorius VYTAUTAS SKUODIS ir JU
LIUS SASNAUSKAS. Jiems reikalinga laisvojo pasaulio pagalba

Suimtojo profesoriaus pareiškimai
Sovietų kaltinamo Vytauto Skuodžio laiškai, pasiekę laisvąjį pasaulį

KREIPIMASIS Į VISUS 
LIETUVOS TIKINČIUOSIUS

Nuolat matydamas ir skau
džiai pergyvendamas Lietuvos 
tikinčiųjų teisių užgniaužimą, 
neturėjimą savos oficialios lei
džiamos spaudos ir negalėjimą 
dalyvauti atvirose diskusijose 
s u nepaliaujamo ateistinės 
spaudos srauto leidėjais, “LKB 
Kronikos” apkaltinimus šmeiž
tais, aš, Vytautas Skuodis, pas
taraisiais metais atlikau 240 psl. 
apimties analitini darbą “Dva
sinis genocidas Lietuvoje”. Ja
me statistiškai apibendrinau vi
sus 1940-1976 metais LTSR pe
riodinėje spaudoje atspausdin
tus ateistinius straipsnius, o 
taip pat visos Lietuvos tais me
tais išleistas ateistines knygas 
bei brošiūras. To darbo turinys, 
dažnai iliustruojamas skaičiais, 
aiškiai parodo tarybinio ateizmo 
nemoksliškumą, jo vulgarumą, 
tikinčiųjų sistemingą įžeidinėji
mą, persekiojimus — elementa
rių, visame pasaulyje pripažin
tų žmogaus teisių nuolatinį pa
žeidimą Lietuvoje.

Išleisdamas ši darbą į viešu
mą, tvirtai pareiškiu, kad:

1. Nuo 1979 m. lapkričio mėn.
24 d. save laikau šeštuoju 
LTTGK (Lietuvos Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komiteto, Red.) 
nariu.

2. Sutinku, kad visi to komi
teto dokumentai, man dėl kurių 
nors priežasčių negalint pasira
šyti, būtų išleidžiami taip pat ir 
mano vardu.

3. Veikalą “Dvasinis genoci
das Lietuvoje” (autorius doc. 
Vytautas Skuodis) prašau skai
tyti šio komiteto dokumentu. 
Doc. geolog. mokslų kandidatas

Vytautas Skuodis 
Vilnius. 1979 m. lapkričio mėn.
25 d.

JAV PREZIDENTUI
p. DŽEIMSUI KARTERIUI
Aš, Benedict Scott, arba Vy

tautas Skuodžius, arba Vytau
tas Skuodis, informuoju Jus, 
Gerbiamas p. Prezidente, apie 
tai, kad gyvendamas TSRS Lie
tuvoje iki šiol tebelaikau save 
JAV piliečiu. Esu gimęs 1929 
m. kovo mėn. 21 d. Čikagoje, 
JAV piliečio Peter Scott, 1910- 
1930 m. gyvenusio Amerikoje, 
šeimoje. (Certificate and Record 

of Birth Registered N. 13870. 
Certificate of Baptism Our La
dy of Vilna Church, 2327 West 
23rd Place, Chicago, IL. 60608).

Esu geologas, dirbu Vilniaus 
universitete, hidrogeologijos ir 
inžinerinės geologijos katedro
je, docento pareigose. Nuo 1940 
metų birželio 15 d., matydamas 
nuolatinius demokratinių lais
vių ir žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje, aš įsijungiau į lietu
vių tautos judėjimą už demo
kratines laisves ir žmogaus tei
ses, kurios pastoviai, sistemin
gai pažeidžiamos mano tėvų 
gimtinėje, o mano tėvynėje, 
Lietuvoje.

1979 m. lapkričio 24 d. mano 
bute padaryta krata, kuri tęsėsi 
11 valandų. Jos metu buvo kon
fiskuotas mano dar neužbaigtos 
knygos “Dvasinis genocidas 
Lietuvoje” rankraštis, įvairūs 
užrašai, Lietuvoje leidžiami Įvai
rūs pogrindžio leidiniai ir kt. 
Tos pačios dienos vakare mane 
išsivežė tardymui, kuris tęsėsi 
2 vai. Lapkričio 25 d. mane iš
sivežė iš universiteto. Tardė 3,5 
vai. Lapkričio 27 d. tardymui į 
Saugumo rūsius privalėjau nu
vykti pats. Tardymų metu iŠ 
manęs daug kartų reikalavo iš
duoti kitus asmenis, demokrati
nio judėjimo ir pogrindžio spau
dos dalyvius, tuo pačiu metu 
primindami, kad jie pakanka
mai daug paėmė iš manęs Įkal
čiu tam. kad sudarytų baudžia
mąją bylą.

Šiuo laišku užtikrinu Jus, p. 
Prezidente, kad nors ir kokie 
sunkūs išbandymai manęs lauk
tų ateityje, visada pasiliksiu iš
tikimas žmogaus teisių gynimo

Nusikaltėliai suėmė nekaltą
Šis pranešimas ir atsišaukimas gautas iš sovietų okupuotos 
Lietuvos. Jame prašoma pagalbos suimtajam Juliui Sasnauskui

TSKP GENERALINIAM SEK
RETORIUI BREŽNEVUI
TSRS GENERALINIAM PRO
KURORUI RUDENKAI
TARPTAUTINEI ORGANIZA
CIJAI “AMNESTY INTERNA
TIONAL”

1979. XII. 11 dieną Vilniuje 
grupė saugumiečių, vadovauja
mų Adomaičio, Įsiveržė į na
mus. kuriuose gyveno Julius 
Sasnauskas, ir. atsisakę pateikti 

principams, tuo pačiu apginda
mas savo gimtinės JAV ir savo 
tėvynės Lietuvos garbę. Tegul 
mano auka sustiprins pagrindą 
naujiems kovotojams už žmo
gaus teisių ir demokratinių lais
vių įgyvendinimą dabartinėje 
Lietuvoje.

Per Jus visam pasauliui skel
biu: jeigu nuolatinio šantažo ir 
tardymų metu neišlaikytų mano 
mikroinfarkto neseniai paliesta 
širdis, netikėkite oficialiai ver
sijai apie mano savižudybę, kaip 
tai 1972 metais buvo paskelbta 
apie Vilniaus universiteto pro
fesoriaus dr. J. Kazlausko mirtį. 
Jeigu vietoje kalėjimo mane pa
talpintų į spec, psichiatrinę li
goninę, žinokite, jog ten pate
kau už tai, kad nepritariu tebe
sitęsiančiai Lietuvos okupaci
jai ir demokratinių laisvių joje 
užgniaužimui.

Jeigu aš būsiu nuteistas ilgus 
metus kalėti, tikėkite, kad taip 
aš Įprasminsiu savo, kaip pa
vergtos lietuvių tautos sūnaus, 
gyvenimą. Tai, kad aš, Vytautas 
Skuodis, esu tas pats Benedict 
Scott, gali patvirtinti kunigas 
Kazimieras Kulbis, su kuriuo 
buvau du kartus susitikęs jam 
lankantis Lietuvoje. Jo adresas: 
4940 Washington St., Hillside. 
IL, 60162.

Aš ir mano žmona Irena Skuo
dienė, dukros Giedrė ir Daiva 
Skuodytės, dabar gyvename Vil
niuje, Vandentiekio g-vė 44 bt.
4. Mano motinos Elzbietos Skuo
dienės (g. 1902 m.) adresas: Pa
nevėžys, Gogolio gatvė 65 bt. 2.

Su gilia pagarba Jums — 
V. Skuodis (parašas) 

1979 m. lapkričio mėn. 28 d.

sulaikymo orderi, išsivežė J. 
Sasnauską į Vilniaus KGB rū
mus. Kaip paaiškėjo vėliau, kra
tos metu, šie gėdingi saugumie
čių veiksmai buvo atliekami jau 
spėjusios pagarsėti bylos Nr. 
58 pretekstu, šioje byloje Lietu
voje, Estijoje, Maskvoje atlikta 
daugiau kaip 14 kratų: daug as
menų tardyta, o žinomas žmo
gaus teisių gynėjas Antanas Ter
leckas areštuotas!(Nukelta į 3psl.)

JAV PREZ. J. CARTERIS PASKELBĖ KOVĄ INFLIACIJAI, 
pasiekusiai 18%. Įvedami biudžeto pakeitimai, kurių dėka jį tiki
masi subalansuoti 1981 m. Valdžios išlaidos bus sumažinto apie $13 
bilijonų viešų darbų atšaukimu, valdžios tarnautojų skaičiaus ap
karpymu 20.000, atsisakymu kaikurių socialinių programų. Tuojau 
pat įvedamas papildomas 10 centų mokestis galionui benzino, su 
varžomas kredito kortelių naudojimas. Praėjusių metų pabaigoje 
amerikiečiai su tom kredito kortelėm buvo prisidarę net $55 bili
jonus skolos. Bankai ir finansinės institucijos dabar negalės didinti 
kredito kortelių skaičiaus be specialaus 15% mokesčio valstybės 
iždui. Tokiu atveju naujos kortelės atneštų nuostolį, jeigu atitin
kamai nebūtų pabrangintos jų paslaugos klientams. Šiuo žingsniu
norima sustabdyti besaikį ame-* 
rikiečių pinigų švaistymą skolos 
pavidalu. Finansiniu požiūriu 
nepaliesti lieka tik ginklavimo
si reikalai, kuriuos diktuoja 
nuolatinis Sovietų Sąjungos 
stiprėjimas bei jos avantiūros 
pasaulyje. Ekonomistai nuogąs
tauja, kad toks drastiškas biu
džeto pertvarkymas gali baigtis 
ekonominio JAV gyvenimo su
lėtėjimu, nedarbo padidėjimu. 
Numatytos reformos, kurias tu
ri patvirtinti JAV kongresas, 
gali paliesti ir Kanadą, jeigu 
amerikiečiai dėl pinigų stokos 
bus priverkti sumažinti kanadiš- 
kų gaminių pirkimą. Tiems ka
nadiečiams, kurie automobiliais 
mėgsta važinėti į Floridą, už ga
lioną benzino reikės mokėti 63 
centais daugiau nei Kanadoje.

Naudojasi proga
Izraelio premjeras M. Begi

nąs, susilaukęs prez. J. Carterio 
taktinio atsiribojimo nuo Jung
tinių Tautų saugumo taryboje 
priimtos rezoliucijos, reikalau
jančios panaikinti izraelitų kai
mus okupuotose arabų žemėse, 
pradėjo naują ofenzyvą šiame 
fronte. Naujuoju savo užsienio 
reikalų ministeriu jis pasirinko 
kietos linijos šalininką Y. Šami- 
rą, kuris yra karštas biblinio Iz
raelio teritorijos propaguotojas. 
Kai Palestiną valdė Britanija, 
Y. šamiras vadovavo teroristi
nei “Stern” grupei, kuri buvo 
apkaltinta Britanijos ministerio 
lordo Moyne nužudymu Kaire 
1944 m. Spėjama, kad jo grupė 
1948 m. taip pat nužudė ir šve
dų grafą F. Bernadotte — Jung
tinių Tautų atstovą Artimuo
siuose Rytuose. Ministeriu kabi
neto sprendimu praėjusią savai
tę iš arabų buvo nusavinta 1.100 
akrų žemės i šiaurę nuo Jeruza
lės. Joje planuojama pastatyti 
namus, kurie turės 10.000 butų. 
Pagal šį planą Jeruzalė bus ap
supta izraelitų priemiesčiais, 
nors rytinė jos dalis priklausė 
Jordanijai. 1979 m. spalio 14 d. 
premjero M. Begino ministeriu 
kabinetas buvo paskelbęs nuta
rimą izraelitų kaimus steigti tik 
valdinėse Jordanijos žemėse, 
neliečiant privačios okupuotų 
arabų nuosavybės. Šis nutari
mas dabar buvo sulaužytas, ne
paisant net ir Jeruzalės burmis
tro T. Kelleko protesto, kuriam 
atrodo, kad priverstinis žemės 
nusavinimas yra nevykęs ir blo
gai suplanuotas žingsnis, atne
šantis naują įtampą Jeruzalei.
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A.a. Stepo Kairio, vyr. skautininko, mirties dešimtmečio proga
Tikėjimas Rytų plotuose

Pranešimas iš Romos apie tikinčiųjų būklę Sovietijoje
Nesibaigianti problema

Lietuvių jaunimas ir narkotikai šiaurės Amerikoje
Lietuva — "Land of Crosses"

Anglikonų kunigo knyga apie gyvenimą Lietuvoje 
Plačiašakis kunigas ir mokslo žmogus 

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, ir deimantinė jo sukaktis
Kaupas — kūrybinė monografija

Dail. Dagys apie dailininko kūrybą naujame leidinyje

Susidaro Įspūdis, kad premjeras 
M. Beginąs nesitiki prez. J. Car
terio protesto ir jokio spaudi
mo, kai vyksta kova dėl kandi
datūrų į prezidentus ir kai rin
kimams laimėti reikės JAV žy
dų balsų. Už palestiniečių lais
vą apsisprendimą Izraelio oku- 
puotoj vakarinėj Jordano pa
krantėj pasisakė Kuwaite viešė
jęs Prancūzijos prez. G. d’Es- 
taingas, o Austrija praėjusią sa
vaitę suteikė diplomatinį pripa
žinimą palestiniečių PLO orga
nizacijos atstovui G. Hussainui.

Pasmerkė invaziję
Rumunijoje lankėsi Britani

jos užsienio reikalų min. lordas 
Carringtonas, pakviestas kom
partijos vado prez. N. Ceausescu. 
Prieš jo vizitą Bukareštan buvo 
atvykęs Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų min. A. Gromyka. 
Atrodo, pasitarimuose pagrindi
nis dėmesys teko sovietinei Af
ganistano invazijai bei jos at
neštoms problemoms. Bendra
me lordo Carringtono ir N. 
Ceausescu pranešime pasisako
ma prieš valstybių nepriklauso
mybės ir laisvės pažeidimus, rei
kalaujama, kad pasauliui vėl bū
tų grąžinta politinio atoslūgio 
politika. Nors Sovietų Sąjunga 
neminima, bet kiekvienam yra 
aišku, kad šie žodžiai taikomi jai.

Savivalda baskams
Trys baskų provincijos Ispa

nijoje gavo savivaldą, už kurią 
jos kovojo nuo pilietinio karo 
pabaigos 1939 m. Joms pagaliau 
buvo leista išsirinkti 60 atstovų 
parlamentą, kurį ateityje pri
žiūrės konstitucinis teismas 
Madride. Tose provincijose gy
vena 2,5 milijono baskų, save 
laikančių skirtinga tauta nuo ki
tų ispanų. Parlamento rinki
muose 42 vietas laimėjo baskų 
partijos, o ispanų partijoms te
ko tik 18 atstovų. Savivaldos dė
ka, atrodo, bus nutraukti teroro 
veiksmai, vien tik šiemet parei
kalavę jau 28 gyvybių aukos.

Teroristų naguose
Marksistiniai teroristai Domi

ninkonų respublikos ambasado
je Bogotoje, Kolumbijoje, vis 
dar tebelaiko 20 diplomatų. 
Ankstesnius savo reikalavimus 
jie šiek tiek sumažino: nori, kad 
būtų paleista tik 70 kalinių ir 
duota $10 milijonų. Tarpininku 
deryboms su teroristais pasisiū
lė Kubos diktatorius F. Castro.
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ALFONSUI SKREBŪNUI
mirus, jo žmonų ONĄ, sūnus VYTAUTĄ ir ALGIRDĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —

Juozas ir Aleksandra Korsakai,
Miami Beach, Fla.

9 RELIGINIAME GYVENIME
* KUN. VIRGILIJUS JAUGELIS 

mirė Lietuvoje. Tai buvo asmuo, 
daug prisidėjęs prie "KLB Kronikos" 
leidimo ir slapta tapęs kunigu. Ka
dangi paskutinuoju metu jis buvo 
susirgęs vėžiu ir jo dienos buvo su
skaitytos, tai viešai pasirodė kaip 
kunigas ir 1978 m. 1 d. laikė primici
jas Kybartuose. Tuo veiksmu buvo 
pabrėžta, kad pogrindžio seminarija 
Lietuvoje veikia.

* 148,149 LIETUVIAI OKUPUO
TOJE LIETUVOJE pasirašė ir pa
siuntė prašymu Brežnevui, reikalau
dami grąžinti 1960 m. pastatytą ir iš 
jų atimtą Klaipėdos šventovę, kurios 
statyba tuo metu rūpinosi dabartinis 
Kauno ir Vilkaviškio administrato
rius vysk. Liudas Povilonis. Jis vė
liau buvo už tai nuteistas ir kalintas. 
Iki šiol Klaipėdos katalikai turi ten
kintis mažutėle sena patalpa, kuri 
Jau 1956 m., kai naujoji buvo pradė
ta statyti, buvo permaža.

* KLIERIKŲ AUKLĖJIMO REI
KALU visoms kunigų seminarijoms 
Išsiuntinėtas Vatikano katalikiškojo 
švietimo kongregacijos raštas, ku
riame nurodoma, kad atgaila, savęs 
nugalėjimas, paklusnumas Ir atitin
kama klierikiškoji apranga turi su
daryti seminarijos gyvenimo dalj. 
Taipgi nurodomas reikalas gilesnio 
eucharistinio pamaldumo ir asmeni
nio pamaldumo j Mariją. Dokumen
tas pasirašytas dar tuo metu buvusio 
kongregacijos prefekto kard. Gabriel 
Marle Garrone. Šiuo metu tos kon
gregacijos prefektu jau yra kard. 
William W. Baum, kuris iš Vašingto
no jau išvyko Romon perimti naujų 
pareigų. Rašte pastebima, kad dau
gelyje pasaulio kraštų pašaukimų | 
kunigus skaičius vėl auga ir pagrindi
nė to priežastis esanti dvasinis kuni
gų seminarijų atsinaujinimas. Doku
mente klierikai perspėjami saugotis 
"sutrumpinto kelio" | maldą, siūlo
mo įvairiau* nekrikščioniškojo ry
tiečių misticizmo, o verčiau skatina
mi skaityti raštus žymiųjų dvasinio 
gyvenimo rašytojų, dalyvauti bend
rose maldose ir nusistatyti regulia
rų laiką asmeninei maldai. Taipgi 
nurodomas seminarijose reikalas “iš
orinės tylos", kad "vidinė tyla" kiek
viename asmenyje galėtų plėtotis. 
Maldų srityje ypatingai pabrėžiamas 
Švenčiausiojo garbinimas. Esą kuni
gas, neturįs meilės Eucharistijai, ne
gali jos perduoti kitiems ir tokiu bū
du pastoja kelią tikintiesiems | ne
apsakomą lob|. Eucharistija turinti 
būti kiekvieno kunigo gyvenimo 
centru.

* LIETUVOS KATALIKAI KUNI- 
GAI kur kas drąsiau reikalauja reli
gijai laisvės nei ortodoksų ar baptis
tų dvasiškiai Rusijoje. 522 it 711 
Lietuvos kunigų yra pasirašę doku
mentą, remiant) Katalikų Komitetą 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti. To komite
to nariai — kun. A. Svarinskas, kun. 
S. Tamkevičlus, kun. J. Zdebskis. 
kun. J. Kauneckas ir kun. V. Vėlavi- 
čius, nežiūrint spaudos puolimų ir 
komunistinės valdžios grasinimų, te
besidarbuoja savo parapijose. Kun. 
B. Laurinavičius, kuris yra Helsin
kio grupės narys, taipgi yra laisvas. 
“LKB Kronika" keliaujanti po vi
sas parapijas su kunigų žinia ir slap
tu pritarimu. Per paskutinluoisus 
trejus metus nė vienas lietuvis ku
nigas nebuvo pasodintas kalėjimam 
Tuo tarpu Rusijoje kunigai ir bap
tistų vadovai suimami. Kęston žinių 
agentūra Jleško šiam keistam reiš
kiniui atsakymo. Savo komentaruose

J?urniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos oporotoi 
Skolbiomosios molinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto Iki 9 vai. vakaro.

tos agentūros darbuotoja Marite Sa- 
piets spėja, kad sovietinė valdžia 
greičiausiai prisibijo lietuviškosios 
dvasiškijos vieningumo ir todėl pas
taraisiais laikais labiau persekioja 
pasauliečius — Petkų, Gajauską, 
Jaškūną, Terlecką. Jos manymu, tai 
gali būti bandymas suskaldyti kata
likiškąjį frontą, sudarant žmonėms 
Įspūdi, kad kunigai yra tariamai Va
tikano privilegijomis apsaugoti, o 
pasauliečiai — ne. Straipsnyje nuro
doma, kad pastaraisiais metais ėmė 
stipriai reikštis pasauliečiai. Paskel
bus ateizmo savaitę, 300 moksleivių 
Pasvalyje surengė demonstraciją už 
sąžines laisvę su lietuviškomis tris
palvėmis ir šūkiais: “Laisvės Lietu
vai!”, “Rusai okupantai lauk!”, "Lais
vės sąžinei!" Nors eilė jų buvo tar
dyti, bet tik trys gavo perspėjimus. 
I panašius reiškinius esą visai kitaip 
žiūrima Rusijoj. Maritės Sapiets ma
nymu, lemiantis veiksnys — lietuvių 
katalikų solidarumas. Prie šio religi
nio solidarumo daug prisidedąs ir 
patriotizmas. Pasak Jos, rusui tikin
čiajam galima įrodinėti, kad, kovo
damas prieš komunistinę rusų val
džią, jis išduoda savo tėvynę. Lietu
viui tikinčiajam toks argumentas bū
tų (žeidimas, nes jis aiškiai žino, kad 
komunizmas yra jo tautos pavergė
jas. Todėl sovietai turbūt ir bijo šiuo 
metu pajudinti širšių lizdą Lietuvoje. 
O gal tyčia leidžiama veiklesniems 
ir vadovaujantiems asmenims išeiti 
viešumon, kad paskui būtų lengviau 
visus sudoroti?

* RAUDONOSIOS KINIJOS RY
SIU SU VATIKANU U2MEGZGI 
MUI pagrindinė kliūtis esanti lais
voji Kinija, kuri palaiko,, ryšius su 
Vatikanu. Tai pareiškė Rottenburgo- 
Stuttgarto vyskupas Georg Moser, 
paskutinuoju metu turįs sunkumų su 
kun. Hans Kuengu. Pasirodo, vysk. 
Moseris 1979m. kartu su V. Vokieti
jos politikais bei mokytojais, lankė
si komunistinėje Kinijoje ir tą pa
reiškimą girdėjo iš komunistinės Ki
nijos prezidento Hua Gttofeng. Vo
kietis vyskupas tos kelionės metu 
turėjo progos susitikti su “Patriotiš
kos K. Bendrijos" naujai Išrinktuo
ju Pckingo vyskupu Fu Ticn-šan, 
kurio išrinkimas nėra Vatikano pa
tvirtintas. Pasak vysk. Moserlo, nau
jai išrinktasis vyskupas neatrodė po
kalbyje prieštaraująs popiežiui. Vis- 
dėlto vokiečiui vyskupui nepavyko 
susitikti su Šanchajaus vyskupu 
Kung Pin-Mei, kuris dabar jau yra 
87 m. amžiaus senelis ir nuo 1955 
m. kalinamas kaip “tėvynės išdavi
kas”.

* PASAULIO VYSKUPU SINO 
DUOSE diskusijos bus laikomos pa
slaptyje. Tai pareiškė Jonas - Paulius 
II, kalbėdamas sinodo generalinio 
sekretoriato tarybai. Jis taipgi nuro
dė ką, jo manymu, reikėtų ateities 
sinoduose diskutuoti: santuokini įsi
pareigojimą naikinančias aplinkybes, 
nevedusių tėvų klausimą, išsituoku
sių katalikų padėt), našlių klausimą 
ir kunigų bei pasauliečių vaidmenį 
šeimos reikaluose. Popiežiaus pasisa
kymas už vyskupų diskusijų slaptu
mą, atrodo, yra olandų vyskupų ne
paprastojo sinodo, įvykusio Vatika
ne, išvada. Kaip žinia, tas sinodas 
išlygino vyskupų nesutarimus ir pa
dėjo jiems sudaryti bendrą frontą 
vien dėlto, kad visi jų ginčai bei ne
sutarimai buvo aiškiai Ir nuoširdžiai 
apsvarstyti be spaudos ir pasauliečių 
varžymo.

KUN. J. STS.

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
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Siuvamos mašinos 
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Gaila palikti Lietuvą, 
bet neįmanoma gyventi

Pokalbis su neseniai emigravusiu auksakaliu iš okupuotos Lietuvos

Vasario 25 d. Į JAV atvyko iš 
okupuotos Lietuvos žinomas lie
tuvis auksakalys Paulius Lukas 
Lantuchas su žmona Zinaida 
Kaminskaite ir dukrele Kotry
na. Nors dar jaunas (gimė 1946 
m.), jis atsivežė nepaprastai di
delį skaičių savo darbų. Jo ta
lentas yra labai Įvairus: auksa
kalystė yra jo pagrindinis užsi
ėmimas, tačiau jis labai linkęs 
į grafiką ir i tapybą. Gyvenda
mas kelias savaites Romoje, jis 
padovanojo Lietuvos pasiunti
nybei prie šv. Sosto savo paties 
nupieštus popiežiaus ir Lietuvos 
Vyčio herbus. Lantuchai, katali
kai, buvo priimti Sv. Tėvo audi
encijoje. Ta proga jis padovano
jo popiežiui savo piešinį — Nu
kryžiuotojo galvą.

P. L. Lantuchas gerai pažįsta 
visus lietuviškojo gyvenimo as
pektus ir šias savo žinias galės 
labai naudingai panaudoti Ame
rikoje, informuodamas mūsų vi
suomenę. Čia dedame trumpą 
mūsų korespondento pasikalbė
jimą su p. Lantuchu, prieš jam 
išskrendant iš Romos..

— Ar Tamstai neatrodo, jog 
sprendimas palikti okupuotą 
Lietuvą reiškia lyg ir pesimisti
nį nusistatymą jos ateities at
žvilgiu?

— Iš dalies taip. Eina metai 
ir staiga supranti, kad negalėsi 
savęs realizuoti kaip dailinin
kas. Liūdna, kai didesnę dalį sa
vo darbų bijai rodyti net pažįs
tamiems. . Išvažiuoti iš Vilniaus 
nebuvo lengva. . . Bet amžina 
kova su meno tarnybomis, ku
rios stengiasi sužaloti kiekvieną 
tavo mintį arba surasti pavojin
gą potekstę, pagaliau priveda 
prie ryžtingo sprendimo. Ir ap
lamai šiuo momentu Tarybų Są
jungoje atmosfera labai įtemp
ta. Ką atneš neišvengiamas vals
tybės vadovybės pasikeitimas, 
neįmanoma pramatyti, nes Ru
sijos imperijos veiksmuose nie
kada nebuvo logikos. Baisu, kad 
negrįžtų masinės represijos lai
kai.

— Šiais paskutiniais laikais 
menininkų padėtis šiek tiek pa
sikeitė ar tebėra sunki?

— Menininkas Tarybų Sąjun
goje laikomas ideologinio fron
to darbuotoju. Jei tiktai prade
di būti pastebimas savo darbais, 
iš tavęs tuojau reikalauja "tar
nybos”. Man atrodo, jog meni
ninkus galima skirstyti į tris ka
tegorijas: viena grupė yra visiš
koje valdžios tarnyboje ir nau
dojasi visomis privilegijomis, 
antra yra toji grupė, kuri bando 
laviruoti, išlaikydama savo są
žinės švarumą. Deja, kiekvie
nam iš jų ateina toks momen
tas, kai reikia pereiti arba į pir
mą grupę, arba į trečią, kuri at
sisako betkuriuo būdu tarnauti 
valdžiai, eiti į kompromisus ir 
todėl gyvena visiškai izoliuota 
vidinėje emigracijoje. Jų gyve
nimas labai sunkus ir sudėtin
gas.

— Kuo skiriasi menininkų pa
dėtis Lietuvoje nuo padėties pa
čioje Sovietų Sąjungoje?

— Baltijos kraštuose reikalai 
šiek tiek geresni, negu Tarybų 
Sąjungoje. Iš visų trijų respub
likų estų dailininkai sugebėjo 
išsikovoti didžiausią estetinę ne
priklausomybę nuo Maskvos. 
Lietuvoje šiuo metu toleruoja
mas šešiasdešimtųjų metų 
"avangardistinis" menas. Savo 

laiku jis suvaidino didelį vaid
menį griaunant socrealizmą. 
Deja, šiuo metu dalis jo atstovų 
perėjo į “tarnaujančių” grupę 
ir perėmė iš socrealistų cerbe
rio rolę.

— Tamsta buvai vienas žy
mesnių Lietuvos auksakalių. 
Kokios buvo Tamstos darbo są
lygos? ’

— Jeigu dailininkas-auksaka- 
lys jaučia mažesnį ideologini 
spaudimą, tai užtenka kitų var
gų. Papuošaluose jieškoma reli
ginių arba erotinių elementų. 
Nėra dirbtuvių, įrankių, me
džiagų. Privačiai daryti papuo
šalus iš tauriųjų metalų Tarybų 
Sąjungoje draudžiama įstaty
mu. Projektuotojai-auksakaliai 
turi būtinai dirbti dailės kombi
nate.

Aš tylomis dirbau namuose, 
tik didelius užsakymus atlikda
vau tarpininkaujant dailės kom
binatui. Dailės kombinatas yra 
tokia organizaciją, kuri tvarko 
oficialius valstybinius užsaky
mus ir atlieka cenzoriaus rolę, 
imdama už tai 25'/ dailininko 
honoraro. Dar vienas sunkumas 
tas, kad žinomas kaip dailinin- 
kas-auksakalys beveik prarandi 
teisę dalyvauti grafikos, tapybos 
arba skulptūros parodose ir at
virkščiai.

— Kaip Tamsta vertini auk
sakalystės meną Lietuvoje?

— Prieš 15 metų vos poliruo
tas gintaro gabalas su žalvarine 
grandinėle buvo laikomas me
nu. Paskui pasirodė 2-3 lietu
viai, baigę Talino dailės institu
tą, kurie ir pradėjo dabartinį 
auksakalių meną. Jaunoji auk
sakalių generacija (70 m.) savąja 
mąstysena yra daug platesnė ir 
nevisada suranda bendrą kalbą 
su pradininkais. Jaunieji moka 
piešti ir linkę į meninį universa
lumą. Neturėdami ryšio su Va
karais, remdamiesi pasaulinių 
meistrų palikimu, jie sukūrė 
gana originalią ir naują kryptį. 
Jei užsienyje, mano supratimu, 
yra daugiau auksakalių amati
ninkų, tai Lietuvoje jie yra ge
rai pasiruošę menininkai.

— Ar menininkų tarpe yra 
galimos diskusijos, atviras min
čių pasidalinimas?

— Atvirai kalbėti visomis te
momis galima tiktai artimų bi
čiuliu tarpe. Spaudoje vykstan
čios diskusijos yra iš anksto su
redaguotos ir aplenkia esmines 
problemas. Viskas praeina per 
tokius cenzūrinius filtrus, kad 
dažnai diskutantai neatpažįsta 
patys savęs.

Dailininkų sąjungoje būdavo 
ir karštesnių ginču, tačiau vi
siems tiems “karštakošiams” 
dalykai baigdavosi blogai.

— Ar manote, kad principe 
užsienio lietuvių kelionės okup. 
Lietuvon gali atnešti naudos? 
Ar šiems ypatingiems metams 
praėjus, reikia jas tęsti?

— Ne “reikia”, o sakyčiau 
būtina. Nevalia užmiršti, kad 
Lietuva savo geografinės padė
ties nepakeitė, lietuviai netapo 
azijatais ir iki šiol laiko save jė
ga atitrauktais nuo Vakarų pa
saulio. Taip trokštamą informa
ciją su laisvės vėju gali atvežti 
tiktai lietuviai išeiviai. Lietuvo
je inteligentija jaučia nuolatinį 
dvasinį badą, kurį jūs galite su
mažinti, atveždami kūrinius, 
filmus apie pasaulinę dailę, mu

ziką, knygas ir meninius albu
mus. Būkite dabartiniai knygne
šiai. Tik nebūtina dėkoti parti
jai ir vyriausybei už galimybę 
suruošti parodą Tėvynėje. Nors 
žinomas ir dail. Kazimiero Žo- 
romskio atvejis, kai padovanoti 
darbai tėvynei iki šiol neišvy
nioti guli rūsyje.

— Ar dalyvavote iškilminguo
se Vilniaus universiteto sukak
ties minėjimuose?

— Apie patį minėjimo vakarą 
nieko negaliu pasakyti — nebu
vau pakviestas, nes tada laukė
me leidimo išvažiuoti iš Tarybų 
Sąjungos. Galiu pasakyti tik 
kaip vilnietis. Pasižiūrėti stu
dentų šventės susirinko labai 
daug žmonių ir galbūt pirmą 
kartą niekieno neverčiami ir 
taip gausiai. Visi nuoširdžiai 
džiaugėsi. Miesto valdžia irgi 
pasistengė — dvi dienas Gorkio 
gatvėje pardavinėjo apelsinus. 
Užsienio svečiai išsivežė gražius 
prisiminimus. Padarytas didelis 
darbas, universitetas atrodo 
šventiškai, tik neaišku kodėl 
vietomis pradėjo skilinėti sie
nos. Gal todėl, kad 1978 m. žie
mą kiemuose su geležine kriau
še daužė sušalusią žemę, gal dėl 
kitų priežasčių, šie reiškiniai 
sukėlė tam tikrą liūdesį daili
ninkams, tuo laiku vykdžiusiems 
užsakymus universitete, bet en
tuziazmo nesumažino. Asmeniš
kai man mėnesiai, praleisti da
rant universiteto laikrodį, buvo 
patys gražiausi gyvenime.

— Kurios problemos Tamstos 
įsitikinimu yra pačios aktualiau
sios okup. Lietuvoje?

— Universiteto sukakties me
tais Tarybų Sąjungoje buvo iš
leistas įstatymas, liečiantis švie
timo reikalus. Ruošiamas visa
sąjunginis jaunųjų specialistų 
skirstymas. Jau nuo 1979 m. 
rugsėjo pirmos dienos Lietuvos 
mokyklose įvestas sustiprintas 
rusų kalbo mokymas. Tai reiš
kia, kad pradedant antrąja kla
se rusų kalbai bus skiriama dau
giau dėmesio, negu lietuvių. 
Baigęs augštąsias mokyklas, 
mūsų jaunimas važiuos į “pla
čiąją tėvynę” kelti sugriauto 
ūkio, o į Lietuvą atvyks “broliai 
— specialistai”. Tai, ko savo 
laiku nepajėgė padaryti ginklu, 
nutarė užbaigti tyliai “inteligen
tiškai”.

— Ar Lietuvoje buvo disku
tuotas atominės elektrinės rei
kalas?

— “Broliški” ryšiai su Rusija 
dar sustiprėjo, pradėjus statyti 
Ignalinos atominę elektrinę. 
Tam darbui atvežė kelis tūks
tančius amnestuotų tarybinių 
recidivistų. Eina kalbos, kad nė 
viena Baltijos respublika nesi
naudos tos elektrinės energija, 
viskas bus eksportuojama į už
sienį, o mums teliks padidėjęs 
radioaktyvumas ir padaugėjęs 
išsigimimu skaičius. Įvykus ne
laimei, didelė teritorija taptų 
negyvenama. Ar nepermaža 
Lietuva tokiems eksperimen
tams?

Busimoji elektrinė apie 100 
km. nuo Vilniaus — štai kaip 
greitai ir originaliai gali išsi
spręsti sena Vilniaus krašto pro
blema. Lietuvos inteligentija, 
siuntusi peticiją į Maskvą, gavo 
patarimą į valstybinius reika
lus nesikišti.

Gaila buvo palikti Lietuvą, 
bet gyventi joje morališkai da
rosi vis sunkiau ir sunkiau. . .

A+A
ALFONSUI SKREBŪNUI

mirus, jo žmoną ONUTĘ, sūnus VYTAUTĄ, ALGĮ 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime —

r V. B. Saulėnai J. B. Sriubiškiai
E. Č. Javai

A+A
ALFONSUI SKREBŪNUI

mirus,

jo žmoną ONĄ, sūnus VYTĄ ir ALGĮ, gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Stefanija ir Juozas Račickai

MIELAM DRAUGUI 
A+A

ALFONSUI SKREBŪNUI
' . staiga mirus, 

skausmo prislėgtus žmoną ONUTĘ, sūnus VYTĄ ir 
ALGĮ, motiną bei seseris Lietuvoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

O. ir I. Delkai, sūnus Paulius, 
dukros Kristina ir Loreta

A+A 

ALFONSUI SKREBŪNUI 

mirus,

žmoną ONUTĘ, sūnus ALGĮ ir VYTAUTĄ, gimines 

bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

V. S. Jurevičių šeima V. J. Skrebutėnai

A. Venckus P. A. Skilandžiūnai

J. B. Maziliauskai V. I. Liškauskai

Canadian &rt ftlrmorials <tii.
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 įvairiu* 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

YONGE MEMORIALS LTD.
2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 

Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
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Kilnųjį idealistą prisimenant
Dešimčiai metų praėjus nuo a.a. Stepo Kairio mirties
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Nesibaigianti problema

A.a. STEPAS KAIRYS, 
miręs prieš 10 metų
E. DANILIŪNAS

Pasodinau topolį, kad jis man pri
mintų žmogų, kurį labai gerbiau ir 
mylėjau. Prieš mano akis. . . paslap
tinga. . . man labai miela. . . vizi
ja. . .
'Mielas Stepai,
Dar ir šiandien matau Tave 

žygiuojantį. . .
Per Lietuvos miškus, nuostabiu 

grožiu pražydusias pievas. . .
Matau, kaip Tavo akys rytmečio 

saulę seka.
Matau, kaip paukščių Tu klausais 

turtingų sąskambių giesmės.

Štai vėl Tu susimąstęs. . . lyg 
jieškantis kažko brangaus.

Bandas Įžvelgt gilesnę šio gyvenimo 
prasmę:

Koks tikslas mūsų čia? Nejau gyvent 
tik sau?!

Žvelgi j augštą Tu padange ir 
vidurdienio šviečiančią saulę.

Veidas Tavo vėl sušvinta viltimi bei 
ryžtu!

Lyg galulaukės topolis Tu augštas ir 
tiesus.

Nuolat veržies tenai. . . padangėn, 
saulėn. . . už debesų. . .

Klausaus nustebęs. . . vėl girdžiu 
kažką seniai girdėto. . .

Nakties tyloj. . . tenai toli. . . toli. . . 
už vandenų plačių. . .

Tarp Lietuvos ten šimtamečių 
ąžuolu . ..

Lietuviška rauda pravirko Tavo 
smuikas. . .

Dar ir dabar matau Tave 
žygiuojantį. . .

Gražiai nuaugusi, ryškiai prasmingo 
veido.

švieti Tu idealizmu, entuziazmu čia 
. save pašvęst

Dievui, artimui, tautai, jos jaunimui 
Ir ateičiai šviesiai pasaulio žmonijos.

Mielą Stepą pažinau dar Lie
tuvoje — buvau toje pačioje stu
dentų korporacijoje. Jis atkrei
pė mano dėmėsi ypač todėl, kad 
buvo ne tik gražus, bet ir savo 
vidaus savybėmis labai skirtin
gas nuo kitų: rimtas, susikau
pęs, bet kiekvienam malonus, 
besistengiąs padėti. Nemėgstąs 
daryti nieko paviršutiniškai, bet 
besistengiąs i viską įsigilinti, 
viską teisingai suprasti ir būti 
visiems teisingu. Tikrai pavyz
dingas skautas! O menas, ypač 
muzika ir smuikas, jam reiškė

Naujos krašto tarybos rinkimai
K LB krašto valdybos pranešimas visoms K LB apylinkėms ir 
visiems Kanados lietuviams apie rinkimus j Xl-jq Kanados 

Lietuvių Bendruomenės krašto tarybų

Krašto valdyba savo posėdyje 
sausio 14 d. buvo nutarusi, kad 
XI-sios KLB krašto tarybos rin
kimai ivyks 1980 m. gegužės 11 
d. Dėl rinkiminėse taisyklėse 
numatytų kandidatams pasiūlyti 
datų šią savo ankstyvesnę pa
skelbtą rinkimų datą valdyba 
savo nutarimu kovo 3 d. pakeitė 
ir XLsios KLB krašto tarybos 
rinkimus apylinkėse skelbia 
1980 m. gegužės 25 d.

Pagal KLB krašto tarybos 
rinkimines taisykles, priimtas 
1973 m. tarybos suvažiavime 
Londone. į XI KLB krašto tary
bą trejų metų laikotarpiui bus 
renkami 57 atstovai. Kiekvie
na KLB apylinkė bus rinkiminė, 
išskiriant Oakville apylinkę, ku
ri prijungta prie Toronto rinki
minės apylinkės.

Atstovų skaičius rinkiminėms 
apylinkėms taip paskirstytas: 
Toronto-Oakville — 18, Mont- 
realis — 10, Hamiltonas — 8, 
Londonas — 4, Delhi — 3 Sud
bury — 2, St. Catharines — 2. 
Britų Kolumbija — 1, Kalgaris
— 1, Edmonton —1, Winnipeg
— 1, Thunder Bay — 1, Sault 
Ste. Marie — 1, Otava — 1, 
Wellandas — 1, Rodney — 1. 
Windsoras — 1.

Krašto tarybos rinkimams 
pravesti krašto valdyba sudarė 
vyriausiąją rinkimų komisija: 
Vincas Ignaitis — pirmininkas. 

daug daugiau, negu mes galime 
spėti ir Įsivaizduoti. Pasišventi
mas savo kraštui, jo jaunimui 
jam nebuvo eilinė veikla, kaip 
daugeliui iš mūsų, bet kažkas 
nepaprastai brangaus. Jis buvo 
pasiruošęs tam atiduoti savo 
širdį, savo jėgas, savo gyvenimą.

Visada jis mėgo rimtas disku
sijas, bet labai retai kada leisda
vosi į įprastus jaunimo pokal
bius apie mergaites, pasilinks
minimus ir t. t. Kai šitokios te
mos iškildavo, jis dažniausiai 
paeidavo toliau į mišką ir pra
dėdavo “kalbėtis” su savo nu
mylėtu smuiku.

Iš pirmo žvilgsnio jis atrodė 
šalta asmenybė, bet tikrumoje 
buvo kitoks: jei reikėdavo pa
galbos, visada galėjai jos.tikė
tis. Jis neturėdavo jokių užkuli
sių. jokių partinių ar grupinių 
kombinacijų, niekada neprakti
kuodavo jokių fiktyvinių išsisu
kinėjimų, atsikalbinėjimų. Jo 
atsakymas dažniausiai būdavo 
šitoks: “Kodėl ne?! Puiku! Mes 
galime tam pasišvęsti. Jei įdė
sime užtenkamai darbo, šį tą 
tikrai padarysime. Tik turiu pa
tikrinti savo tvarkaraštį, ar aš 
nesu kam kitam tą dieną įsipa
reigojęs. Tada pasiskirstome pa
reigomis ir pradedame darbą.”

Tai prisiminimai iš Lietuvos. 
Atrodo, jis išliko nepasikeitęs 
nė šiapus Atlanto.

Didelį įspūdį man padarė vie
na smulkmena Toronte. Tai bu
vo paskutinis mudviejų pasima
tymas prieš jo mirtį. Jis mane 
vežėsi pas save į namus. Turė
jome sudaryti galutinį planą 
tautinių instrumentų orkestrui 
Londone organizuoti. Jis sutiko 
paruošti vadovui! galinčius pas
kui tam orkestrui vadovauti, o 
pats atvyktų į Londoną tik rei
kalui esant Aš pažadėjau pasi
rūpinti administraciniais, .reika
lais. Kartu su mupiis važiąvo jo 
sūnus. Privažiavus netoli namų, 
sūnus pasakė pamiršęs skautiš
ką kepurę, kuprinę ar kažką 
panašaus. Žinau, ką tai reiškia 
vėl važiuoti per visą Torontą ir 
atgal. Žvelgiau į Stepo veidą, 
kuriame nepastebėjau nė ma
žiausios pykčio žymės. Jis tik 
paklausė sūnų: “Ar tau tai yra 
būtinai reikalinga ateinančiai 
savaitei?" Sūnus atsakė: “Taip.” 
Neparodydamas jolčio susierzi
nimo. Stepas ramiai apsisuko, 
nuvažiavo per visą Torontą ir 
grįžo atgal. Tada man šovė gal
von mintis: visi jaunimo vado
vai turėtų būti tokie kaip Ste
pas — pasišventę, turį vandeny
nus kantrybės. ! .

Mane visada stebino neišse
miami Stepo geri norai, jo ryž
tas neribotai pasišvęsti viskam, 
kas gera, gražu, naudinga arti
mui, Dievui ir tėvynei. Jo opti
mizmas, idealizmas, jaunatviš
kas entuziazmas’ nešališkumas, 
draugiškumas visiems be skirtu
mo, visiems linkėjimas gero, ne- 
sivėlimas į jokias intrigas. Jis 
visada man liks išskirtina asme
nybe — kilnaus žmogaus ir tau
raus lietuvio pavyzdžiu.

Liudas Tamošauskas — vice- 
pirm., Marija Dambarienė — 
sekretorė, Leonas Adomavičius 
ir/Algis Šeškus (Jaunimo Sąjun
gos atstovas) — nariai. Komisi
ja kreipsis į visų apylinkių val
dybas. prašydama sudaryti apy
linkėse rinkimines komisijas iš 
3-5 asmenų rinkimams pravesti. 
Komisijas reikia skubiai suda
ryti. nes reikia laikytis rinkimi
nėse taisyklėse nustatytų termi
nų. Įeiną į komisijas nariai ne
gali būti kandidatais į krašto 
tarybą.

Be 57 rinktų atstovų, į kraš
to tarybą, pagal KLB statutą, 
įeina pilnomis teisėmis visi KLB 
apylinkių pirmininkai arba jų 
įgaliotiniai, garbės teismo na
riai ir neišrinkti krašto valdy
bos nariai, kurie į krašto valdy
bą išrenkami krašto tarybos su
važiavime.

KLB krašto valdyba susitarė 
su Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdyba, kad trečio
sios KLJS tarybos rinkimai 
ivyks tuo pačiu metu, kaip ir 
KLB tarybos rinkimai, pasinau
dojant tomis pačiomis rinkimų 
komisijomis.

Kandidatų į krašto tarybą są
rašai kiekvienoje rinkiminėje 
apylinkėje turi būti pristatyti 
rinkiminių apylinkių komisi
joms iki 1980 m. kovo 25 d.

KLB Krašto valdyba

Jaunimas, kuris valdo Kanados sostinės ir apylinkių lietuvius — dabartinė KLB Otavos apylinkės valdyba. Iš 
dešinės: pirm. J. Augaitis. ryšininkė R. Danaitytė, ižd. A. Jonynas, sekr. G. Vasiliauskaitė, B. Ceponkus — vicep.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Tikėjimas Rytų plotuose
Vokiečių spauda apie lietuvius ir kitas tautybes Sov. Sąjungoje

MONS, KL. RAZMINAS

V. Vokietijos katalikų dien
raštis “Deutsche Tagespost” š. 
m. sausio 16 d. laidoje per du 
puslapius rašė apie “Glaube im 
Osten — Tikėjimą Rytuose”. 
Pirmoje vietoje pateikiamas 
Keston kolegijos Anglijoje pra
nešimas apie “Slegiančią padėtį 
Lietuvoje”. Čia iškeliami Lietu
vos komunistų partijos organo 
“Tiesa” puolimai ir grasinimai 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Komi
teto nariams, ypač kun. A. Sva
rinskui ir kun. S. Tamkevičiui. 
Abu kunigai, negalėdami atitai
syti šmeižtų “Tiesoje”, paskel
bė viešus pareiškimus, kuriuos 
patvirtino savo parašais 877 Ky
bartų tikintieji, 296 Simno ir 
1004 Prienų tikintieji.

Kunigas A. Svarinskas savo 
pareiškime pažymi: “Kol sovie
tų administracija varžys katali
ku teises Lietuvoje, tol veiks ir 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Komi
tetas”. “Mes esame giliai įsiti
kinę, kad Dievui laiminant ir 
Šventajam Tėvui bei pasaulio 
viešajai opinijai remiant, su
lauksime pilnos religijos lais
vės! Dievas yra mūsų priegloba 
ir tvirtybė. . .”

Kun. S. Tamkevičius, rašoma 
Kestono pranešime, savo pareiš
kime klausia sovietus: “Argi 
jūs jau taip mažai pasitikite 
ateizmo propaganda, kad mano
te, jog vienas ar du kunigai gali 
sugriauti visa tai, ką tūkstančiai 
ateistinių propagandistų per 35 
metus sėjo Lietuvoje? Argi Lie
tuvos valdžia mano, jog dvasi
nes idėjas ir religinį bei tautinį 
atgimimą galima jėga nugalė
ti?"

Šie abiejų kunigų pareiškimai 
susilaukė didelio atgarsio tiek 
Anglijos, tiek ir Vokietijos bei 
plačiojo pasaulio spaudoje.

Kitame straipsnyje “Deutsche 
Tagespost” informuoja apie ka
talikų parapijas ir kunigus So
vietų Sąjungoje. Esą, be Balti
jos kraštų, dar 8-se sovietų res
publikose yra oficialiai regis
truotų katalikų parapijų, kurias 
aptarnauja 60 Romos katalikų 
kunigų. Kiek galint tikslesnes 
žinias apie tai pateikia Pary
žiuje leidžiamas lenkų išeivių 
žurnalas “KuPūra”. Tai pirmą 
kartą Vakarus pasiekęs toks iš
samus ir tai dar gal nepilnas ka
talikų parapijų ir kunigų sąra
šas.

Straipsnyje pažymima, kad 
Romos Katalikų Bendrijos cent
rą ir pagrindą čia sudaro Balti
jos respublikos Lietuva. Latvija 
ir Estija. Didžiausias katalikų 
skaičius gyvena kaip tik Lietu
voje, kuri yra labiausiai katali
kiškas kraštas. Apie katalikų 
padėti šiuose kraštuose plačiau 
nekalbama, bet pateikiamas ka
taliku parapijų ir kunigų sąra
šas kitose 8-se sovietų respubli
kose.

Kazakstano, Kirgizijos ir Ta
džikijos respublikose gyvena 
apie 120.000 vokiečiu kilmės as
menų, kurių tarpe yra ir katali
kų. Jie oficialiai turi 9 maldos 
namus, kuriuos aptarnauja 6 ku
nigai:

Karagandos mieste veikfa 
kun. Aleksandras Chira; tikin
tieji turi pasistatę koplyčią. 
Kustenaj mieste apaštalauja 70 
metų amžiaus lenkas kun. Alek
sandras Bijen. Pamaldos laiko
mos paprastame name. Krasno- 
armeisko mieste dirba kun. P. 
Kiselowski. 1977 m. čia vienas 
ūkininko namas paverstas mal- 
daviete. Alma-Ata mieste nuo 
1977 m. nebėra katalikų kunigo. 
Frunzės mieste dirba 80 m. am
žiaus kun. Michail Koekler, ku
riam padeda kapelionas P. Gott
lieb. Paskutiniu metu mieste ir 

apylinkėje įrengtos 4 koplyčios. 
Duschanbe mieste veikia 40 m. 
amžiaus kun. Jossif Swidnitzij; 
nuo 1977 turi savo koplyčią.

Gruzijos respublikos sostinė
je Tiflise ir apylinkėse gyvenan
tys lenkai katalikai turi dvi 
šventoves ir du kunigu: Johann 
Sneschninskij ir 35 m. amžiaus 
kun. .Iosif Kornaschevvskij.

Rusijos respublikoje gyvena 
apie 108.000 vokiečių. 200.000 
lenkų, 70.000 lietuvių ir kitų 
tautybių katalikų. Jie turi tik 
dvi šventoves, aptarnaujamas 
dvieju senelių kunigų iš Lietu
vos. Taip Maskvoje Šv. Liudviko 
šventovę aptarnauja kun. Sta
nislovas Mažeika. Leningrade — 
kun. Pavilonis.

Moldavijos respublikoje 5.000 
Romos katalikų, daugiausia len

Nusikaltėliai suėmė nekalta
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Byla Nr. 58 iškelta už “anti
tarybinio turinio literatūros ga
minimą, laikymą ir platinimą”. 
Tokia formuluotė primena “ra
ganų medžioklių” žvėriškumus 
Stalino tironijos laikais. Šios by
los iškėlimas prieštarauja tarp
tautiniams TSRS įsipareigoji
mams suteikti savo piliečiams 
pagrindines žmogaus teises, į 
kurias įeina sąžinės, įsitikinimų, 
žodžio, spaudos laisvės ir teisė 
gauti bei platinti informaciją 
visais galimais būdais. Europos 
valstybių pasitarimo Helsinkyje 
Baigiamasis Aktas. Visuotinė 
Žmogaus Teisių Deklaracija, po
litinių teisių paktai — štai tie 
dokumentai, kuriuos TSRS iš
kilmingai įsipareigojo vykdyti 
ir kurie nedalo laisvių į “tarybi
nes” ir “antitarybines”. Todėl 
tokio pobūdžio bylos iškėlimas 
yra neteisėtas ir nusikalstamas. 
Tai, kad nusikaltimas daromas 
KGB, prokuratūros ar kitokios 
valstybinės įstaigos, tik dar la
biau paryškina šios nusikalsta
mos veiklos pavojingumą visuo
menei ir sukelia teisėtą dorų 
žmonių pasipiktinimą.

Tokių neteisėtų areštų nega
lima kvalifikuoti kitaip, kaip 
žmonių grobimu. Hitlerinėje 
Vokietijoje irgi buvo vykdomi 
panašaus pobūdžio areštai pa
gal Hitlerio įsaką “Nacht und 
Nebel” (naktis ir migla) ir bai
gėsi Niurnbergo tautu teisme 
nuosprendžiu tos praktikos au
toriams ir vykdytojams. Si isto
rijos pamoka primena, kad ne
galima remtis įstatymais, kurie 
prieštarauja žmoniškumui ir 
tarptautinei teisei.

Kadangi Julius Sasnauskas 
pagrobtas ryšium su byla Nr. 
58, tikrosios susidorojimo prie
žastys yra aiškios. Julius Sas- 
naukas pasirašė 45 baltiečių 
kreipimąsi į pasaulio visuome
nę dėl nusikalstamo Molotovo- 
Ribbentropo pakto pasmerki
mo. Remiantis šiuo paktu, buvo 
sudaryti slapti susitarimai dėl 
Lietuvos. Latvijos. Estijos. Len
kijos. Suomijos ir Rumunijos 
teritorijų pasidalijimo tarp Hit
lerinės Vokietijos ir stalininės 
TSRS. ^Kadangi tokie susitari
mai yra nusikaltimai prieš žmo
niją, tai J. Sasnauskas turėjo ne 
tik teisę, bet ir doro žmogaus 
pareigą reikalauti Molotovo- 
Ribbentropo pakto ir po jo se
kusiu slaptų susitarimų pasek
mių likvidavimo.

Tas faktas, kad vieno didžiau
sių nusikaltimų žmonijos istori
joje dalyvis V. M. Molotovas iš
vengė Ribbentropo likimo ir yra 
globojamas valstybės, paaiškina 
nesiskaitymą su priemonėmis 
Juliaus Sasnausko atžvilgiu. 

kiškos kilmės, turi tik vieną ka
pų koplytėlę ir kelis privačius 
maldos namus. Juos aptarnauja 
vienintelis jaunas 30 m. kuni
gas Wladislowas Sawalnjuk.

Ukrainos respublikoje yra 
10.000 lietuvių ir 470.000 lenkų. 
Jie turi 15 šventovių, 22 koply
čias ir vieną maldos namą. Čia 
veikia iš viso 19 kunigų.

Gudijos respublikoje, šalia 
gudų, kurių dauguma yra kata
likai, gyvena ir apie 280.000 
lenkų. Apie 30 kunigų čia dir
ba labai sunkiose sąlygose. Jau 
daugelį metų Minsko katalikai 
prašo leidimo atidaryti švento
vę. bet jo negauna.

Taip iš 15 sovietų respublikų 
tik 11-koje yra dar ryškūs Kata
likų Bendrijos pėdsakai — pa
žymi vokiečių katalikų dienraš
tis “Deutsche Tagespost”.

Mes reikalaujame, kad ne J. 
Sasnauskas, pasipiktinęs Molo
tovo nusikaltimais, o būtent 
Ribbentropo kolega Molotovas 
turi būti patrauktas atsakomy
bėn kaip tarptautinis nusikaltė
lis, kuriam negali būti taikoma 
senatis!

Nusikaltimas, vykdomas Ju
liaus Sasnausko atžvilgiu, yra 
išties kraupus, kadangi šis dvi
dešimtmetis jaunuolis yra sun
kus ligonis, dėl stuburo ligos 
net atleistas iš armijos. Visi, ku
rie pažįsta Julių Sasnauską, ži
no jį kaip retos doros ir morali
nio stiprumo jaunuolį. KGB re
presijos prieš jį rodo, kad iškilo 
pavojus pačiam teisingumo su
pratimui. Tai iššūkis žmonių ti
kėjimui į visas moralines verty
bes.

Kupini pasipiktinimo, mes 
reikalaujame nedelsiant paleisti 
saugumiečių pagrobtąjį Julių 
Sasnauską, nutraukti gėdingai 
pagarsėjusią bylą Nr. 58, pa
traukti baudžiamojon atsakomy
bėn neteisėtų veiksmų autorius 
ir vykdytojus, pradedant res
publikos prokuroru Kaileliu, su 
kurio pritarimu vyksta nusikals
tamos represijos, demaskuoti ir 
patraukti baudžiamojon atsako
mybėn V. M. Molotovą, padariu
sį didžiausius nusikaltimus prieš 
žmoniją, pasirašiusį grobikiškus 
sandėrius su Ribbentropu.

Mes taip pat kreipiamės į pa
saulio visuomenę, j visus geros 
valios žmones, prašydami para
mos ginant šlykštaus nusikalti
mo auką — Julių Sasnauską. 
Neleiskime tyčiotis iš žmogaus 
teisių nusikalstamo Molotovo- 
Ribbentropo pakto rėmėjams ir 
gynėjams.
1979 gruodžio 16 d. — Lietuva

Parašai: Vytautas Bogušis, 
Algirdas Masiulionis, Leonora 
Sasnauskaitė, Andrius Tučkus, 
Petras Cidzikas, Jonas Protuse- 
vičius, Mart Nikius, Enn Tarto, 
Juri Kukk, Rimantas Matulis. 
Algirdas Statkevičius, Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė, Jonas Pet
kevičius, Jadvyga Petkevičienė. 
Mečislovas Jurevičius, Kęstutis 
Subačius, Genutė Sakalienė, 
Vladas Šakalys, Albertas Žilins
kas.
i ---------— , .

“Merkelis
Giedraitis”- | 

nauja knyga apie šį didvyrį ir » 
jo nuostabius laikus; gaunama * 
pas platintojus ir tiesiai iš ?

leidyklos:
Amberland Publishing Co., ? 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

!; Kaina: $7.00 minkštais virše- ?
liais, $11.00 — kietais. Z

AL. GIMANTAS ■

Niekam nėra malonu kalbėti 
apie skaudulius. Linksmiau ir 
šviesiau kelti viešumon teigia
mus reiškinius, kurių mūsų gy
venime taipogi nemaža. Tačiau 
mūsų gyvenimo vaizdas nebūtų 
pilnas, jei sąmoningai ignoruo
tume neigiamas apraiškas.

Su nemažu susirūpinimu mū
sų šeimose svarstomas jauno
sios kartos mažesnis ar didesnis 
įsivėlimas į narkotikus. Su di
džiu skausmu minimi atvejai, 
kai tų ar kitų sūnus bei dukra 
(beveik visi tai jau žino. . .) tam
pa marijuanos ir net narkotikų 
vergais. Svarstant tokius atve
jus, viena gija gana ryški, tai 
faktas, kad šioje plotmėje išim
čių kaip ir nėra. Jokio skirtumo 
nėra tarp eilinių darbo žmonių 
ir baltarankių šeimų tarpo. Ne- 
taip jau didelis skirtumas sta- 
.tistine prasme tarp merginų ir 
vyrukų. Gal ir yra galvojančių, 
kad merginos yra mažiau į tai 
įsivėlusios, tačiau gilesni stebė
jimai to nepatvirtina.

Tėvai, turintieji atvirus ir 
nuoširdžius ryšius su savo jau
naisiais (jei t,ik nebijo išgirsti 
kartais nelauktos ir nemalonios 
tiesos), sužino, kad beveik nėra 
nebandžiusių "žolės” cigarečių. 
Mūsų pačių pasibaisėjimui ir 
gal netikėjimui tie patys mūsiš
kiai jaunieji pradeda minėti pa
žįstamų šeimų jaunimo vardus, 
ir taip sužinome, kad ne tik Ni
kodemas bando, bet ir jo sesuo 
Katriutė. Taip pat išgirstame, 
kad pvz. šeštadienio vakaronėje 
pas Leorduką, kur buvo arti po
ros dešimčių jaunimėlio, bene

Protestas pavergėjui
Šių metu tarptautinė krizė, 

galinti turėti didelės reikšmės 
Lietuvos laisvinimo bylai, ir 
Baltijos kraštų 40-tieji pavergi
mo metai, kuriuos sovietai ruo
šiasi labai iškilmingai paminėti. 
— reikalauja laisvojo pasaulio 
lietuvių budrios ir apdairios lai
kysenos, ypač pažįstant sovietų 
klastingumą. Atkreipkime dė
mesį į mūsų-krašto pavergėjo 
siūlomas kelionių lengvatas mū
sų jaunimui, viliojančias juos 
lankytis šiais metais Lietuvoje.

Argi dera laisvojo pasaulio 
lietuviui ten nuvykus tapti bejė
giu okupanto triukšmingų iškil
mių dalyviu, minint lietuviu tau
tos 40-ties metų pavergimą? 
Kiekvienam giliau galvojančiam 
lietuviui yra aišku, kad šiais 
metais susilaikymas nuo kelio
nių į Lietuvą yra protesto, boi
koto pareiškimas Lietuvos pa
vergėjui, bet jokiu būdu ne Lie
tuvai. Neabejojame, kad mūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje tai su
pranta ir su tuo sutiks.

Lietuvių Moterų Federacija, 
išgirdusi kad Vasario 16 gimna
zijos Vokietijoje moksleivių 
grupė Velykų švenčių atstogų 
metu (nuo kovo 29 d. iki balan
džio 13 d.) ruošiasi ekskursijai 
Lietuvon su privilegija ten iš
būti 10 dienų su nemokamu iš
laikymu, kreipėsi į Vasario 16 
gimnazijos direktorių, prašyda
ma paveikti gimnaziją lankantį 
jaunimą susilaikyti šiais metais 
nuo ekskursijų į Lietuvą ir ki

Urugvajaus "Ąžuolyno" šokėjai, atlikę vestuvini šok| Toronte SL Dabku*

visi svaiginosi tuo magišku "dū
meliu".

Kogi tad, tėtuk ar mamute, 
stebiesi tuo, kad toj pačioj mo
kykloj, kur tavo pačių vaikai ei
na, bene “visi” yra pasinešę j 
rūkymą ne tik kanapinės žolės, 
bet ir stipresnių ...

Kokie stebuklai turėtų veikti, 
kad mūsų lietuviukai būtų at
sparūs ir nepaveikti gyvenamo
sios aplinkos (mokyklos, drau
gų, draugių) įtakos? Juk iki tam 
tikro laipsnio (retai apie tai vie
šai kalbama) su minėta proble
ma susiduria ir grynai lietuviš
ki jaunimo telkiniai — stovyk
los, suvažiavimai, seminarai, 
studijų dienos. Jei "švaresniais” 
atvejais mažiau girdime apie 
narkomaniją, tai ateina žinios 
apie posūkį Bacho garbintojų 
pusėn. Bet ar tai paguoda? Var
giai!

Blogiausia, kai jaučiamės esą 
bejėgiai paveikti, pakeisti. Šio
je problemoje tarpusavė komu
nikacija nėra stipri ir tarpusa
vis pasitikėjimas nėra gilus. 
Dažniausiai tėvai, pasitelkę įvai- 
r i u s autoritetus (studijos, 
straipsniai, nuomonės), bando 
įrodinėti marijuanos rūkimo ža
lą ne tik dabarčiai, bet ir atei
čiai. Bet jaunieji irgi turi savų 
argumentų, esą anos studijos 
dar nėra pilnos, duomenys nevi
sai įrodyti, išvados dar nėra ga
lutinės ir pan. Mūsų stovyklų ir 
suvažiavimų programos papras
tai būna perkrautos grynai lie
tuviškomis temomis, tad naujai 
atsivėrusių problemų nagrinėji
mui kaip ir nėra nei vietos, nei 
laiko. Ar tai nesudaro dar vie
nos tikrai didelės ir tikros pro
blemos?

tus sovietų pavergtus kraštus, 
nežiūrint kokias lengvatas eks
kursantams siūlytų Lietuvos 
okupantas, besiruošiąs šiais me
tais minėti 40 metų Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų “savanoriš
ką” prisijungimą prie Sovietų 
Sąjungos. Federacija savo laiš
ke sako, kad mūsų jaunimui ne
derėtų būti okupanto svečiais.

I šį Lietuvių Moterų Federa
cijos raštą iš Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus gautas šis at
sakymas: ",.. Dėkui už Jūsų 
laišką, kuriame prašote sulaiky
ti ekskursiją į Lietuvą. Nežinau, 
kas ją organizuoja. Dažniausiai 
tai daro moksleivių tėvai. Ypač 
tėvai iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados nori, kad 
jų vaikai, būdami Europoje, pa
matytų tėvų' gimtąjį kraštą. 
Ekskursijos paprastai vyksta 
per Velykų atostogas, kai moki
niai, uždarius bendrabuti, per
eina tėvų žinion. Jie leidžia vai
kams ekskursuoti ten, kur pa
tinka. Būtų gera, kad Jūs pa
skelbtumėte lietuviškuose laik
raščiuose laiške išdėstytą nuo
monę. — Jūsų laišką iškabinau 
mokytojų kambaryje, prašyda
mas mokytojus įtikinti mokinius 
Jūsų prašoma prasme.”

Pergyvendami keturiasdešim
tus skaudžius mūsų Tėvynės 
okupacijos metus, nesileiskime 
okupanto užliūliuojami, ypač jų 
pastangose traukti mūsų jauni
mą į savo klastingas pinkles.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos informacija
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© PAVERGTOJE TĖVffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
MIRĖ TRYS KUNIGAI

Senuosiuose Trakuose sausio 18 d. 
mirė Įlos parapijos klebonas a.a. 
kun. MYKOLAS TARVYDIS. Velio
nis buvo gimęs 1904 m., baigęs Kau
no kunigu seminariją, kunigu Įšven
tintas 1931 m. Dirbo įvairiose parapi
jose vikaru ir vėliau klebonu. Poka
ryje kurį laiką buvo vienintelės ka
talikų šventovės Maskvoje rekto
rium. Komunistinės valdžios pašalin
tas iš šios pareigavietės, darbavosi 
Vilniaus arkivyskupijoje. Palaidotas 
sausio 21 d. Senuosiuose Trakuose. — 
Sausio 24 d. Augštosios Panemunės 
kapinės priglaudė a.a. kun. ANTA
NĄ JANCAUSKĄ, šios parapijos al
taristą. gimusi 1910 m., kunigu Įšven
tiną Vilkaviškyje 1937 m. Velionis, 
ištremtas į Sibirą ir ten išlaikytas 
kelerius metus, Lietuvon grįžo su 
palaužta sveikata ir čia tęsė kovą už 
tikėjimo laisvę, pagrindines žmogaus 
teises. — A.a. kun. ANTANAS PUO
DŽIŪNAS, Nevarėnų parapijos kle
bonas, sausio 30 d. mirė lankydama
sis Kretingoje, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Velionis buvo baigęs mokyto
jų seminariją, keliolika metų moky
tojavo vidurinėje Kupiškio mokyklo
je. I pranciškonų noviciatą Kretin
goje Įstojo 1934 m. rugsėjo 8 d., bū
damas jau 37 metų amžiaus. Laiki
nuosius Įžadus padarė 1935 m., am
žinuosius — 1938 m. Kunigystei ruo
šėsi Austrijoje ir Vilkaviškio kunigų 
seminarijoje. Kunigu Įšventintas 
1940 m. vasarą. Sielovados darbą dir
bo Kretingos parapijoje, dėstydamas 
tikyba gimnazijoje. Jam taipgi teko 
būti Kretingos pranciškonų vienuoly
no viršininku. Pokaryje buvo apkal
tintas partizanu globa, ištremtas j 
Vorkuta 9 metams. Grįžęs Lietuvon, 
sielovados darba tęsė Telšių vysku
pijoje — buvo Rubikių, Didkiemio ir 
Nevarėnų parapijų klebonu. Palai
dotas vasario 4 d. Kretingos kapi
nėse.

LIETUVOS GYVENTOJAI
"Valstiečiu Laikraštis" vasario 26 

d. laidoje paskelbė Lietuvos cent
rinės statistikos valdybos pranešimą 
apie 1979 m. sausio 17 d. įvykusį gy
ventojų surašymą. Tą dieną Lietuvos 
teritorijoje buvo užregistruota 3.398.- 
000 žmonių, kurių 1.603.700 buvo vy
rai ir 1.794.300 moterys. Į šį skaičių 
yra Įtraukti ir nenuolatiniai Lietuvos 
gyventojai. Miestuose tada gyveno 
2.062.000 žmonių (61%), kaimuose 
— 1.336.000 (SD*-!- ). Prisimintina 
kad Lietuvos miestai 1970 m. turėjo 
50*7 visų Lietuvos gyventojų, o 1959 
m. — tik 39%. Per 9 metus nuo 1970 
m. surašymo Lietuvos gyventojų 
skaičius padidėjo 270.000 arba 9% 
daugiausia natūralaus prieaugio dė
ka. Tame pačiame laikotarpyje mies
tų gyventoju skaičius paaugo 491.- 
000, kaimuose sumažėjo 221.000. 
Penki Lietuvos miestai dabar turi 
daugiau kaip 100.000 gyventojų: Vil
nius — 481.000. Kaunas — 370.000, 
Klaipėda — 176.000, Šiauliai — 118.- 
000. Panevėžys — 102.000. Nuolati
niu Lietuvos gyventojų 1979 m. sau
sio 17 d. užregistruota 3.392.000: 
miestuose — 2.035.000. kaimuose — 
1.357.000. Tolimesni apskaičiavimai 
daromi pagal nuolatinių gyventojų 
skaičių.

ŠEIMOS IR VAIKAI
1979 m. sausio 17 d. Lietuvoje bu

vo 1.612.200 susituokusių vyrų ir 
moterų. Bendras šeimų skaičius — 
901.000, kai tuo tarpu 1970 m. užre

DELHI -TILLSONBURG, ONTARIO
KONCERTĄ PRISIMENANT. Jau

čiu, kad mano ir daugelio kitų daly
vių buvo žavėtasi ir gėrėtasi išdai- 
nuotom dainom Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos choro, kuriam akom
panavo jaunas, talentingas muzikas 
Paulius Vytas. Jam akompanuojant 
ir gražiai diriguojant vadovei, cho
ras galėjo pasireikšti ir labai tyliom 
gaidom, kurios nebuvo slopinamos 
pianino akordų.

KLB Delhi apylinkės valdybos ir 
dalyvių vardu dėkojame choro vado
vei Deksnytei-Powell ir choristams, 
puoselėjantiems dainos meną. Nuo
širdi padėka muzikui P. Vytui, kuris 
su tokiu giliu įsijautimu talkino cho
rui. Taip pat reiškiame padėką kata
likių moterų draugijos narėms, ku
rios taip turtingu vaišių stalu mus 
aprūpino.

Dėkinga valdyba ir už padovanotus 
loterijai laimikius, kurie mūsų po
būvį padarė įvairesnį ir linksmesnį.

Apylinkės valdyba

Iš JAUNIMO VEIKLOS. Kažkaip 
mūsų korespondentų buvo nepaste
bėtas žymus įvykis mūsų kolonijoje, 
būtent, pranešimas iš buvusiojo IV 
PL Jaunimo Kongreso V. Vokietijo
je. 1979 m. gruodžio mėn. mus ap
lankė su pranešimai iš Toronto dvi 
veiklios lietuvaitės Laima Beržinytė, 
Kanados Liet Jaunimo Sąjungos pir

Greitas ir sąžiningas advokato 
patarnavimas

JOSEPH M. CHROLAVICIUS 
BARRISTER & SOLICITOR

ALLAN & CHROLAVICIUS
131 John St. S., Hamilton, Ontario, Canada L8N 2C3

(416)522-2704 ~

gistruota tik 802.000. Smulkesnėje 
šeimų lentelėje pateikiami šie duo
menys: 287.000 šeimų sudarė du 
žmonės, 263.000 — trys, 229.000 — 
keturi, 82.000 — penki, 26.000 — še
ši, 14.000 — septyni ir daugiau žmo
nių. Vidutinis kartu gyvenančios šei
mos dydis, įskaitant ir miestus, ir 
kaimus, yra 3,3 žmogaus. AugštąjĮ 
bei vidurini baigtą ir nebaigtą išsi
lavinimą 1979 m. surašyme turėjo
I. 598.200 Lietuvos gyventojų. Kons
tatuojamas 63% padidėjimas nuo 
1970 m. surašymo. 1959 m. tūkstan
čiui dirbančiųjų teko 24 žmonės su 
augštuoju mokslu, o 1979 m. — jau 
95.

TAUTYBIŲ LENTELE
Pateikiamas ir gyventojų pasiskirs

tymas tautybėmis. 1979 m. sausio 17 
d. lietuviais užsiregistravo 2.712.000 
arba 80*7, rusais — 303.000 arba 
8,9*7, lenkais — 247.000 arba 7,3%, 
gudais — 58.000 arba 1,7%, ukrai
niečiais — 32.000 arba 0,9%, žydais 
— 15.000 arba 0,4%. Kitas tautybes 
pasirinko 25.000 arba 0,8%. Teigia
ma, kad 96,9%- Lietuvos gyventojų 
gimtąją kalba laiko savo tautybės 
kalbą, o 3,1%- — kitas sovietinių tau
tų kalbas. 1970 m. surašyme laisvai 
kalbančių rusiškai, kaip antrąja kal
ba, buvo 33,8% Lietuvos gyventojų, 
1979 m. surašyme — jau 48%. šioje 
lentelėje atkreiptinas dėmesys ne 
tik į rusus, kurių Lietuvoje yra 303.- 
000, bet ir j tikrai didelį lenkų skai
čių — 247.000, kurie pasiliko Lietu
voje. Nemažu laikytinas ir 15.000 žy
dų skaičius po juos ištikusios trage
dijos nacių okupacijoje.

KANKINA LIGONINĖJE
Politinis kalinys Algirdas Žyprė 

1979 m. buvo perkeltas į psichiatri
nę ligoninę Kazanėje. Jo tragedija 
prasidėjo pokariniu įsijungimu į 
partizanų gretas. Kai 1956 m. buvo 
pažadėta amnestija partizanams, A. 
Žyprė grįžo iš miško, bet 1958 m. 
pradžioje buvo suimtas ir nuteistas 
kalėti 25 metus, nors -augščiausia 
įstatymu leista bausmė ■ tebuvo 15 
metu. 1973 m. A. Žyprė, atkalėjęs 
15 metų, pradėjo reikalauti laisvės, 
kreipdamasis į sovietines įstaigas. 
Dėlto jis buvo perkeltas į psichiatri
nę ligoninę Mordovijos stovykloje, 
1974 m. nuvežtas į psichiatrinį insti
tutą Maskvoje ir vėliau vėl grąžintas 
Mordovijos ligoninėn. A. Žyprė da
bar jau yra iškalėjęs net 22 metus. 
Disidento M. Makarenkos pranešimu, 
specialiais vaistais A. Žyprė dabar 
yra kankinamas psichiatrinėje Kuba- 
nės ligoninėje. Fiziškai esąs nusil
pęs, bet dvasiškai tebėra nepalūžęs.

PAŠTO SKYRIUS
Artėjančios olimpiados proga at

naujinamas 164-sis pašto skyrius, va
dinamas ryšių mazgu, Maskvoje, Tai
kos prospekte. Projektą paruošė kau
nietis architektas J. Jucaitis. Skyrius 
turės lietuviško stiliaus vidaus įren
gimus su originaliais baldais, Lietu
vos liaudies meistrų ir dailininkų 
sukurtais medžio drožiniais, metalo 
dirbiniais, freska, šviestuvais ir net
gi langų užuolaidomis. Bus pastatyta
J. Zikaro skulptūros “Knygnešys” ko
pija, įrengtas originalus elektrinis 
laikrodis. Olimpiados dalyvius bei 
svečius pasitiks kanklių muzika. 
Jiems bus teikiama informacinė me
džiaga apie sovietinamos Lietuvos gy
venimą. Atnaujinimo darbus vykdo 
grupė kauniečių. v. Kst.

•įc

mininkė. ir Rasa Ratavičiūtė, toje 
pat sąjungoje dirbanti kultūrinėje 
srityje. Daugeliui mūsų kolonijos 
lietuvių abidvi yra gerai žinomos, ta
čiau reikia pažymėti, kad abidvi yra 
baigusios universitetus: Laima Ber
žinytė studijavo prancūzų ir įspanų 
kalbas, vienerius metus tobulinosi 
Prancūzijoje, o Rasa baigė universi
tetą Waterloo.

L. Beržinytė Delhi liet, parapijos 
salėje padarė pranešimą, iliustruo
dama skaidrėmis. Susirinkusieji la
bai domėjosi jos pranešimu. Salėje 
buvo ir “žymių svečių" iš okupuotos 
Lietuvos, kurių vienas pareiškė ne su 
visom pranešėjom mintim sutinkąs. 
Savo foto aparatuku mėgino fotogra
fuoti pranešėjų veidukus savo “prisi
minimui”.

Pažymėtina ir tai, kad jaunimo 
kongreso metu V. Vokietijoje vie
name iš susirinkimų buvo atsilankęs 
“svečias" iš okup. Lietuvos. Jis ta
me susirinkime mėgino įnešti drums
ti savo nevykusiais pasiūlymais, bet 
jam tai nepavyko. Mūsų jaunimo va
dovu rūpesčiu jis buvo išprašytas iš 
susirinkimo.

Už pranešimą iš jaunimo kongreso 
darbų mūsų bendruomenė yra dėkin
ga abiem akademikėm lietuvaitėm. 
Tikimės, kad ir ateityje mūsų neuž
mirš jaunimo atstovai. Kor.

“Ąžuolyno” šokėjai iš Urugvajaus šoka Rugučius su varpomis ir dalgiais Toronte Nuotr. St. Dabkaus

S HAMILTON ^Runier Ontario
KLB RINKIMŲ KOMISIJA prašo 

pasiūlyti kandidatus į KLB Hamil
tono apylinkės valdybą ir į KLB 
krašto tarybą. Kandidatus prašom 
pranešti vienam iš šitų asmenų: J. 
Deksnys 523-8167, A. Jankūnas 648- 
3428, P. Lukošius 529-6619. D. L.

KAZIUKO MUGE praėjo su dideliu 
pasisekimu. Prisidėjo darnus bendra
darbiavimas tarp skaučių, skautų, 
vadovių ir skautų tėvų. Prašyti neat
sisakė padėti, kiti net patys siūlėsi. 
Mes esame visiems nepaprastai dė
kingos už tą nuoširdžią pagalbą, o 
Hamiltono ir apylinkių tautiečiams 
už tokį gausų atsilankymą.

Dėkojame mūsų gerb. prel. dr. J. 
Tadarauskui, kuris leido mums ne
mokamai pasinaudoti Jaunimo Cent
ru net dvi dienas, ir mūsų mielai, 
ilgametei šeimininkei p. Deksnienei, 
kuriai teko visa virtuvės atsakomybė. 
Nemažesnė padėka tenka ir aukoju
siems loterijai laimikius: A. Pilypai- 
čiui — Knight TV savininkui, VI. 
Kybartui, p.p. H. Otto, A. Meškaus
kui, Z. Stanaičiui, p.p. Pauliui ir 
Siūliui, p.p. Mačiams, E. ‘Antanaitie
nei ir Onai Gutauskienei. Taip pat 
dėkojame visoms ponioms, aukoju
siems savo pyragus ir tortus.

Gausūs lankytojai nuo pat ryto ap
žiūrinėjo skaučių ir vyresniųjų rėmė
jų rankdarbius, vaišinosi skaniais 
valgiais. Negailėdami smulkių, ban
dė laimę skaučių laimės šulinyje, 
skautų smulkių daiktų loterijoje ir 
rodė didelį susidomėjimą didžiąja lo
terija, kuri buvo turtinga tautinio 
pobūdžio ir šiaip vertingais laimi
kiais. Kadangi nevisi laimikiai buvo 
atsiimti, skelbiame laimėjusių bilie
tų numerius: 4893 (oranžinis) — 
tautinė lėlė; 4921 (oranžinis) — tau
tinių raštų pagalvė; 2834 (mėlynas) 
— knyga "Lithuanian National Cos
tume”; 4699 (oranžinis) — staltie
sėlė ir 6 servetėlės. Atsiimti galima 
pas D. Gutauskienę po 6 v.v., 187 
Bold St., tel. 529-6982. Reikia atsi
nešti bilietą įrodymui, širvintietės

London, Ontario
VIENAS IS SAVANORIŲ. Savano- 

riu-kūrėjų vardas šiuo metu yra re
tai minimas, net ir Vasario 16 proga, 
nors jie užsitarnavo mūsų visų pagar
bos. Argi kuri kita auka tėvynei gali 
būti didesnė už gyvybės auką, kurią 
jie ryžosi jai skirti? Jų skaičius kas
met mažėja. Štai dar taip neseniai 
maža Londono apylinkė turėjo net 
tris savanorius: Juozą Albrechtą, Jo
ną Juodgalvį ir Petrą Dragūnevičių. 
kuris buvo ir Vyčio kryžiaus su kar
dais kavalierius. Iš jų dabar yra li
kęs tik vienas, būtent, J. Albrechtas, 
kurio senatvė dar nepajėgė palaužti: 
yra dar gana judrus, dažnai dalyvau
ja lietuvių renginiuose, yra ir nuo
latinis spaudos balių dalyvis ir auko
tojas.

J. Albrechtas gimė 1902 m. Sintau
tų miestelyje, Sakių apskr. Kai Tėvy
nė pateko į pavojų, J. Albrechtas 
įstojo į savanorių gretas. 1918 m. 
dalyvavo kautynėse prie Žiežmarių, 
Kupiškio, Rokiškio, paskui pasiekė 
Dauguvą, o po to išėjo atsargon. 
1929 m. sukūrė šeimą su Jadvyga 
Uršurkaite. Per antrąjį pasaulinį ka
rą su šeima pasuko į vakarus. Pergy
veno sukrėtimus Čekoslovakijoje ir 
didįjį Dresdeno bombardavimą, ku
riame, jo žinomis, žuvo apie 1000 lie
tuvių. Albrechtai išaugino 3 sūnus 
ir 4 dukras. Viena duktė ir sūnus mi
rė vaikystėje. Visi vaikai gerai įsi
kūrė Kanadoje, o vienas jų — Ed
mundas užima atsakingą tarnybą 
tarptautinės korporacijos centre 
JAV-se. 1979 m. lapkričio 28 d. su
ėjo 50 metų, kai Juozas ir Jadvyga 
sumainė žiedus. Artimieji tą įvykį 
paminėjo priderama švente. Nors da
lyvavo tik artimiausi sukaktuvininkų 
draugai, vaikai ir jų šeimos, bet jie 
“sugebėjo" užpildyti parapijos salę. 
Vien vaikaičių (anūkų) dalyvavo 23. 
Tikrai graži šeimynėlė! Abu Albrech
tai labai gerai laikosi, ir tokios pat 
sveikatos jiems linkėtina ir ateityje.

D. E.

Stayner -Wasaga, 
Ontario

Vasario 16 dėl ligos minėjome pa
vėluotai — kovo 1 d. Paskaitą ir sa
vo eilėraštį "Prisimenu Tėvynę" skai
tė S. Bončkus. Gražiai deklamavo T. 
Sekonienė. Meninę programą atliko 
trijulė “Vasaros garsai" iš Toronto. 
Prie minėjimo surengimo daugiau
sia prisidėjo p.p. Pakarnos. Už tai 
jiems nuoširdus ačiū. S. B.

VASARIO 16 paminėjom vasario 
17, sekmadienį, Ogdon mokyklos sa
lėje. Iškilmė pradėta Lietuvos him
nu ir mirusių pagerbimu. Metus 
žvilgsnį į Vasario 16 reikšmę. Vyt. 
Balčytis perskaitė KLB pirmininko 
J. R. Simanavičiaus raštą aukų rin
kimo klausimu. Lietuviškų plokštelių 
muziką tvarkė ir aukas rinko Henri
kas. Aukojo N.N. $70, dr. E. Jasevi- 
čiūtė $25; po $10: H. Paškevičius, 
A. J. Okmanas; po $5: E. Kuolaitis, 
J. Erslavas, x.y., Stella McKinnon, 
J. Danėnas; po $2: B. Bagdon, S. 
Gimbutls, P. Bružas; iš viso $146. Pi
nigai persiųsti čekiu Tautos Fondui. 
P. .Bagdonienė paruošė vaišes, kurių 
metu turėjome progos pasikalbėti ir 
paruošti sveikatos linkėjimų atviru
ką sunkiai sergančiai p. Paukštienei.

VIENAS DIDŽIŲJŲ JVYKIŲ 1979 
m. mūsų apylinkėje buvo torontiškio 
“Atžalyno" koncertas gegužės 12-15 
dienomis. Trisdešimt atžalyniečių, 
kuriems vadovavo Silvija Martinkutė 
ir tėvų komiteto atstovas V. Daugi
nis, žavėjo savo šokiais ne tik lietu
vius, bet ir kitataučius dvi dienas 
Fort William Gardens salėje. Mūsų 
žmonės dar ir dabar atsimena atžaly- 
niečius.

GAVOME MALONŲ LAIŠKĄ iš 
Sv. Tėvo Jono-Pauliaus II per apaš
talinę delegatūrą Otavoje. Tai buvo 
atsiliepimas į mūsų sveikinimą iš- 
išrinkimo proga.

MIŠKININKAS VINCENT VAN 
VLYMEN išvyksta gyventi į White 
River, Ont., kur vadovaus dviem 
medžio įmonėm. Jo žmona Adelė Ma- 
tušaitytė dalyvauja lietuviškoje veik
loje, o jos motina gyvena Toronte. 
Adelės dukra buvo išrinkta lietuvių 
princese. Išleistuvės buvo suruoštos 
Vyto ir Nelės Balčyčių vasarvietėje. 
Išleistuvių dovaną visų lietuvių var
du įteikė B. Bagdonienė. Linkime 
jiems geriausios sėkmės.

ABI MŪSŲ PRINCESES sėkmin
gai tęsia savo mokslus. Sharlene bai
gė gimnaziją ir pradėjo studijas Lon
dono, Ont., universitete. Cathy Mc- 
Kinno gavo dvi pinigines premijas. 
Ji studijuoja Lakehead un-te. Yra 
baigusi muzikos mokyklą seselių Avi
la centre, kur dabar atliekamu lai
ku mokytojauja. Ji kartais padainuo
ja lietuvių parengimuose.

ĄŽUOLIUKĄ IŠ LIETUVOS lietu 
vių skyriui tautybių parke atvežė 
p.p. Valiai, gyveną Vankuverio apy
linkėse. Kol kas ąžuoliukas laikomas 
privačioje vietoje, nes dar perglež- 
nas sodinti atvirame parke.

A.a. JONAS KRIŠČIŪNAS mirė 
prieš keletą metų — buvo sužeistas 
miško pramonėje. Jo žmona Elzbie
ta Kriščiūnienė gražiai užaugino tris 
sūnus. Allanas jau baigė Lakehead 
ir Waterloo un-tus; dirba miesto pla
navimo įstaigoje. Raimundas Londo
no, Ont., un-tc baigė inžineriją; dir
ba C. D. Howe konsultacijos skyriu
je Port Arthure. Robertas tebesimo
ko gimnazijoje. Jo pažymiai per 90.

J. J. ALBRECHTAI savo auksinės vedybų sukakties proga Londone, Ontario

*
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandoj; 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 — viri $14,000,000.

PRIEŠ KALĖDAS buvo surengtas 
kalėdinis tautybių festivalis lenkų 
salėje. Kitos tautybės pasirodė su di
deliu savo žmonių skaičiumi, o mes 
buvome tik keli žmonės didelėje ki
tataučių minioje. Keturios moterys 
iškepė pyragų, o dvi jaunos lietuvai
tės — Cathy McKinnon ir Joana Pau- 
lionytė, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, aptarnavo mūsų skyriaus 
lankytojus. Dr. E. Jasevičiūtė su H. 
Poškumi papuošė Kalėdų eglutę ir 
paruošė valgių stalą. Visų dėmesį 
traukė H. Poškaus iš Lietuvos atvež
tas indas su marinuotais baravykais.

MŪSŲ PAŠTAS streikavo 11 die
nų, o paskui ištisą savaitę skirstė 
siuntų krūvas. Laikraščius dažnai 
gauname tik po mėnesio. Prieš dau
gelį metų čia paštas labai gerai vei
kė — korespondenciją išnešiodavo 
net dukart į dieną. Dabar pvz. “Tž” 
sausio 10 d. laidą gavom vasario 28 
d. E. J.

Rochester, N.Y.
GRAŽIAI PAMINĖTOS LIETU

VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS atsta
tymo 62-sios metinės. Vasario 13 d. 
miesto burmistras Thomas Ryan pri
ėmė 18-kos asmenų delegaciją, vado
vaujamą J. Jurkaus, ALTos skyriaus 
pirmininko, kuriam įteikė raštą, 
skelbiantį tą dieną Lietuvių Dieną.

Lietuvių jaunimas, vadovaujant 
Dariui Kašinskui, surengė kartu su 
kitų pavergtų tautų jaunimo atsto
vais demonstraciją prieš Sov. Sąjun
gą. Televizija ją parodė per vakari
nes žinias.

Vasario 17 d. Mišias už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovotojus atnašavo 
klebonas kun. J. Vaškys, asistuojant 
svečiui kun. Adolfui Stašiui, kuris 
pasakė jautrų pamokslą. Organiza
cijos dalyvavo "su savo vėliavomis. 
Pamaldų metu giedojo L. B-nės cho
ras, diriguojamas R. Obalio, vargo
nais palydint Danutei Staškevičiūtei.

3 v.p.p. įvyko pagrindinis minėji
mas parapijos salėje, kuriam vadova
vo prof. dr. Ant. Klimas. Legijonie- 
riams įnešus vėliavas ir sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, kun. 
J. Vaškys perskaitė invokaciją. L. 
B-nės chorui gražiai nuteikus publi
ką savo patriotinėmis dainomis, buvo 
perskaityti sveikinimai. J A V - b i ų 
kongreso vardu kalbėjo Arthur Kel
ly, specialus kongr. F. Horton asis
tentas. Pagrindinę kalbą pasakė 
ALTos sekretorius iš Čikagos kun. 
A. Stašys. Tiek prelegento kalba sa
lėje. tiek jo puikus pamokslas šv. Mi
šių metu pakėlė Ročesterio lietuvių 
nuotaiką ir sustiprino jų dvasią. Per 
minėjimą salėje ir po jo buvo surink
ta $2.054. Aukos teberenkamos to
liau. Rezoliuciją JAV vyriausybei 
perskaitė Lina Klimaitė. Ji buvo 
vienbalsiai priimta plojimu. Po to 
buvo pagerbti Lietuvos savanoriai.

Tolimesnę meninę programą atliko 
lituanistinės mokyklos mokiniai, vad. 
Aldonos Kirštainienės. Minėjimas 

(Nukelta į 9-tą psl.)

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 11 ’/z %
term, depozitus 1 m. 12% 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
reg. pensijų fondo 1 1 Vi %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 14Vi% 
asmenines paskolas 15%

JA Valstybės
ŽMOGAUS TEISIU KOMITETO 

posėdyje Čikagoje vasario 16 d. daly
vavo lietuvių, graikų, latvių, lenkų, 
estų, serbų, žydų bei kitų tautų atsto
vai. JAV valstybės departamentas 
buvo atsiuntęs kun. J. Sarauską. Pas
tarasis papasakojo apie departamen
to veiklą. Jam esą žinomi naujieji 
suėmimai Sovietu Sąjungoje, rūpina
masi suimtųjų išlaisvinimu. Tikimasi, 
kad šias problemas bus galima iškel
ti Madrido konferencijoje, kur bus 
peržiūrėtas Helsinkio susitarimų vyk
dymas. Ruošdamasis konferencijai, 
JAV valstybės departamentas turės 
pasitarimus su Europos šalių vyriau
sybėmis, palaikys glaudžius ryšius 
su įvairiomis tautinėmis grupėmis. 
Madride greičiausiai bus numatyta 
sekanti konferencija Helsinkio susi
tarimų vykdymui tikrinti. Žmogaus 
Teisiu Komiteto pirmininkui buvo 
Įteiktas ALTos paruoštas Lietuvos 
politinių kalinių sąrašas.

TARPTAUTINIS DETROITO IN
STITUTAS kovo 3 d. nufilmavo Ar
gentinos lietuvaičiu “žibutes” ir 
Urugvajaus tautinių šokių grupę 
"Ąžuolynas”. Kartu buvo atliktas pa
sikalbėjimas apie tautinius drabu
žius. Dalį šio filmo savo žinių laidoje 
tą pačią dieną parodė Detroito tele
vizijos IV kanalas.

JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPES “Banga” susilaukė St. Pe- 
tersburgo lietuviai Floridoje. Jį 
įsteigta S. Vaitienės iniciatyva ir už
registruota St. Petersburgo lietuvių 
klube. Šokių mokytoja pakviesta S. 
Vaškienė. Pirmasis "Bangos” pasiro
dymas numatytas Bayfronto festiva
lyje.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 
Čikagoje vasario 2 d. sukūrė rež. Ži
vilė Numgaudaitė ir Aleksas šilga- 
lis. Jaunoji dirba mokytoja Marijos 
gimnazijoje, yra palikusi gilius savo 
veiklos pėdsakus dramos ir ope
ros spektaklių paruošime. Povestu
vinei kelionei jaunieji buvo išvykę į 
Bahamas.

KUN. JONAS BAKANAS, gyve
nantis kunigų pensininkų namuose 
Worcestery, Mass., sausio 25 d. at
šventė auksinę kunigystės sukaktį. 
Sukaktuvininkas yra gimęs Worces- 
tery 1906 m. vasario 13 d. Jo tėvai 
buvo ateiviai iš Lietuvos — Agnė 
Kulokaitė ir Juozas Bakanas, šeimo
je išsaugoję lietuviškas nuotaikas. 
Busimasis kunigas mokėsi Worces
tery, Montrealyje ir Baltimorės St. 
Mary’s kunigų seminarijoje. Kunigu 
Įšventintas 1930 m. birželio 14 d. 
Springfielde. Dirbo įvairiose parapi
jose, ilgus metus buvo Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonu Wor
cestery. Pensijon išėjo 1972 m., bet 
vis dar talkina šiai parapijai, kai lei
džia sveikata.

Australija
LITUANISTINE SAVAITGALIO 

MOKYKLA Sydnėjuje naujuosius 
mokslo metus vasario 24 d. pradėjo 
globėjo kun. P. Butkaus sukalbėta 
malda. Į klases mokytojus ir jauni
mą paskirstė vedėja J. Lašaitienė, 
talkinama J. šliterienės. Mokykla tu
ri keturis skyrius, kuriuose, be minė
tų dviejų, dirbs mokytojai — Ramu
nė Ripphousen, E. Viržintienė, V. 
Šliogeris ir J. šarauskas. Tautinių 
šokių mokys Marina Cox, dainų — 
A. Stasiūnaitienė. Darbas pradėtas 
su maždaug 40 mokiniu, bet tikimasi 
jų susilaukti daugiau. Mažiesiems 
veikia vaikų darželis. Į naująjį tėvų 
komitetą išrinkti: P. Viržintas, N. 
Venclovienė, D. Dičiūnienė ir L. Pro- 
tienė. Numatyti mokyklos renginiai: 
Motinos Dienos minėjimas — gegu
žės 11 d. su radijo valandėle moti
noms jo išvakarėse, metinis mokyk
los pobūvis — gegužės 24 d., išvyka 
arba gegužinė — spalio 6 d.

BALTIECIŲ ORGANIZACIJA 
HELLP, kovojanti už šių trijų tautų 
nepriklausomybę, Tasmanijos sosti
nėje Hobarte leidžia biuletenį “Bal
tic News”, kuris nemokamai platina
mas vietinių politikų bei gyventojų 
tarpe. Iš 1979 m. 4 nr. sužinome, kad 
HELLP stengiasi atidaryti Lietuvos 
konsulatą Tasmanijoje ir kad Latvi
jos garbės vicekonsulu Melburne 
vyriausybė patvirtino savaitraščio 
“Auslralijas Latvietis” red. E. Del- 
linsą. Biuletenyje taipgi rašoma, kad 
1945-76 metais Australijon atvyko 
10.194 lietuviu, 6.297 estai ir 20.122 
latviai. Iš tos atvykusiųjų grupės 
Australijos pilietybę gavo 8.863 lie
tuviai, 6.185 estai, 18.497 latviai.

Britanija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE

TAS vasario 16 d. Bradforde surengė 
koncertą, kurio programą atliko es
tų, latvių, ukrainiečių šokėjai, ukrai
niečių choras ir estrados sol. Violeta 
Rakauskaitė iš V. Vokietijos, šis kon
certas buvo lyg ir savotiškas įvadas 
į Vasario 16 minėjimą, surengtą se
kančią dieną. Lietuviai jį pradėjo 
šv. Onos šventovėje kapeliono kun. 
J. Kuzmickio atnašautomis Mišiomis 
ir jo pasakytu pamokslu. Į oficialią 
minėjimo dalį “Vyčio” klubo salėje 
atsilankė gudų, latvių ir ukrainie
čiu atstovai. Paskaitą apie Lietuvos 
istoriją, jos valstybingumo ir dabar
tines okupacines problemas skaitė 
dr. A. Štromas. Jis ragino nostalgiją 
pakeisti tautiniu susipratimu, ver
tinti išeivijos organizacijas, siekti 
pozityvaus lietuviško vieningumo, pa
laikyti ryšius su pogrindžio kovoto
jais Lietuvoje, nesiriboti tik savimi, 

bet jieškoti talkininkų, nepaisant jų 
tautybės, šventės proga lietuvius 
sveikino Pavergtųjų Tautų Komiteto 
pirm. G. Tamons. Meninę patriotinių 
dainų programą atliko P. Vasio va
dovaujamas vyrų sekstetas, estradi
nių dainų — sol. V. Rakauskaitė, 
pagrindinį savo dėmesį skirdama 
kompoz. B. Gorbulskiui. Minėjimo 
dalyviams ir programos atlikėjams 
padėkojo "Vyčio” klubo pirm. V. 
Gurevičius.

VASARIO 16 D. PRIE DERBIO 
SAVIVALDYBĖS pastato buvo iškel
ta Lietuvos trispalvė. Jos iškėlimu 
pasirūpino vietinis D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos skyrius, vadovauja
mas pirm. V. Junoko. Būrelis lietu
vių taipgi apsilankė miesto bibliote
koje, kur V. Jįmokas direktoriui 
Greaves Įteikė knygas — “Lithua
nian National Costume”, “Land of 
Crosses” ir “Baltic States”. Knygų 
Įteikimą nufotografavo ir aprašė 
dienraščio “Derby Evening Tele
graph” atstovas. Bibliotekos direk
torius Greaves pažadėjo šį pavasarį 
apskrities bibliotekoje suorganizuoti 
lietuvių spaudos ir kultūros parodą, 
kuriai rodinlų tikisi gauti Londone 
ir Bradforde. Besikalbant buvo gau
tas kvietimas telefonu atvykti į BBC 
bendrovės Derbio radijo stotį. Su 
pirm. V. Junoku užrašytą pasikalbė
jimą apie Lietuvą, jos tautinius dra
bužius ir dabartines problemas radi
jas transliavo vasario 18 d.

Prancūzija
PAPILDOMŲ ŽINIŲ apie Vasario 

16 minėjimą Paryžiuje, surengtą va
sario 23 d., atsiuntė Rima Puniškaitė. 
Minėjimas pradėtas Tautos himnu. 
Susirinkusius tautiečius ir svečius 
pasveikino Prancūzijos LB sekr. R. 
Bačkis. Atsiminimais iš Lietuvos da
lijosi buv. ambasadorius B. de la Sab- 
Here, dabartinės Prancūzų-Baltiečių 
Draugijos pirmininkas. Žodį apie 
Lietuvą, mūsų svajonių šalį, tarė ir 
Prancūzijos LB jaunimo sekr. Karo
lina Masiulytė, išryškindama Vasa
rio 16 minėjimo prasmę. Paskutinė 
kalbėjo “Amnesty International” at
stovė L. Schwan, supažindindama su 
šios tarptautinės organizacijos tiks
lais bei veikla, primindama, kad ne
mažas dėmesys skiriamas ir lietu
viams kaliniams, kenčiantiems sovie
tų okupuotoje Lietuvoje ir Sibire. 
Meninei daliai vadovavo jaunimo 
pirm. Jean-Christophe Mončys. Poe
ziją lietuviškai deklamavo Andrius 
Bačkis, Daina Bačkytė, Žaneta Kon- 
de, O. V. Milašiaus “Jūrą” prancūzų 
kalba — Vincas Gailius. Programa 
užbaigta liaudies dainomis.

Vokietija
A.a. DR. ANTANAS RUKŠA, kla

sikinis filologas ir pedagogas, vasa
rio 20 d. mirė Augsburge, sulaukęs 
79 metų amžiaus. Velionis buvo Lie
tuvos kariuomenės savanoris, baigęs 
karo mokyklą 1919 m. pabaigoje. Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, bai
gė Ukmergės gimnaziją ir 1933 m. 
humanitarinį Kauno universiteto fa
kultetą. Doktaratą gavo Vienos uni
versitete. 1939-40 m. buvo Kauno 
III gimnazijos direktorium. Pradėjo 
lektoriauti Kauno universitete, buvo 
pakeltas docentu Vilniaus universi
tete, 1941-42 m. ėjo generalinio švie
timo tarėjo pavaduotojo pareigas. 
Pokaryje profesoriavo Pabaltijo uni
versitete V. Vokietijoje, dirbo IRO 
ir BALFo organizacijose, 1954-57 m. 
— mokytoju ir direktorium Vasario 
16 gimnazijoje. Lietuvių kalbon yra 
išvertęs nemažai romėnų klasikų raš
tų. Kultūrinėmis temomis rašė lie
tuvių spaudoje Lietuvoj ir išeivijoj. 
Spaudai paruošė antrąjį “Lietuvos 
laisvės kovų istorijos" tomą, liečian
tį kovas su lenkais. Pirmojo tomo 
autorius buvo pik. K. Ališauskas. 
Palaidotas Augsburge vasario 23 d.

Italija
STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 

diplomatijos šefas, Vasario 16 proga 
padarė tradicinį pareiškimą per ra
diją lietuviams tėvynėje ir užsienyje. 
Jis priminė, kad šį kartą mūsų Ne
priklausomybės šventė sutampa su 
dideliu tarptautiniu įvykiu — Sovie
tų Sąjungos invazija į Afganistaną, 
kad dėl jos JAV ir kitos valstybės 
atsisako dalyvauti Maskvos olimpia
doje, kurios dalis renginių bus Ta
line, sovietų okupuotos Estijos sos
tinėje. S. Lozoraitis konstatuoja, kad 
sovietai yra nukrypę nuo realistinės 
politikos sampratos ir kad tokiu savo 
žingsniu palengvina kovą prieš save: 
“Jie nesupranta, kad policijos prie
monių nepakanka sunaikinti laisvės 
troškimui tautoje, kuri, kaip lietu
vių tauta, turi daugelio šimtmečių 
valstybines tradicijas, saugo savo ti
kėjimą, kalbą, tautinius papročius. 
Jokia policija, kad ir kaip ji būtų 
sovietuose visagalė, neįstengs išrauti 
iš žmonių širdžių ir protų minties, 
kad dabartinė Lietuvos padėtis yra 
svetima karinė okupacija, primesta 
mums ginklu ir apgaule. Tokioje pa
dėtyje yra milijonai sovietų pavergtų 
žmonių. Jų savitarpio solidarumas di
dėja. Ir viso to neuždengs nė Mask
vos olimpiados dūmų uždanga ..

Belgija
VIENUOLE BENEDIKTINĖ Jo

ana Kažragaitė mirė Liežę 1980 m. 
vasario 22 d. Jau ilgesnį laiką sirgo 
skleroze. Vasario 19 d., eidama į pa
maldas, parpuolė, neteko žado ir ne
beatsigavo. Laidotuvėse dalyvavo vi
sos lietuvaitės seselės benediktinės 
ir kiti vietos lietuviai. Palaidota 
miesto kapinėse.



Dešimties metų mirties sukaktis
A+A 

ANTANAS 
GURECKAS

mirė 1970 m. kovo 23 
dieng. Jo dešimtųjų 
mirties metinių proga 
už jo vėlę š.m. kovo 
23, sekmadienį, bus 
atnašaujamos šv. Mi
šios Windsoro lietu
vių $v. Kazimiero 
šventovėje (808 Ma
rion Ave., Windsor, 
Ontario).

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus šiose pamaldose daly
vauti.

Lai gailestingasis Dievas 
suteikia jam amžinę ramybę!

Nuliūdusi žmona ir šeima

Argentinos lietuvaičių dainos vienetas “Žibutės" koncertuoja Toronte Nuotr. St. Dabkaus
/ I »

Mirties ir mokesčių neišvengsi

Tėviškės Žiburiai • 1980. III, 20 — Nr. 12 (1571) • psl. 5

Padėka
A.a. Alfonsui Kalmatavičiui 

mirus,
nuoširdžiai dėkoju prel dr J. Tadarauskui ir kunigui B 
Pacevičiui už Rožinio maldas ir už šv Mišių atnašavimą 
Taip pat dėkoju sol. Vaclovui Verikaičiui už gražų gie
dojimą Kunigui P. Ažubaliui už maldos prie kopa Dė
koju karsto nešėjams, visiems, užorašiusiems šv. Mišios, 
ir užuojautos. Jūsų parodytas nuoširdumas pasiliks 
mums neužmirštamas.

Liūdinti žmona Teresė
ir sūnūs Vytas, Jonas, Juozas

Pavasario žiedai prie antkapio 
teprimena ir toliau amžiną gyvybę — .

MIRTIES METINIŲ '
ŠV. MIŠIOS
už Mamytę

a. a. Veroniką Senkevičienę
bus atnašaujamos kovo 30 sekmadienį, 9 valandų 

ryto, Prisikėlimo šventovėje.

Vietoj gėlių ir kokių kitų išlaidų 
ryšium su šiom metinėm skiriu 
auką “Tėviškės Žiburiams” paremti.

Česlovas Senkevičius
ir šeima

KAZYS MILERIS

Angliškai kalbantys žmonės 
turi ŠĮ .humoristini posakį, nu
sakantį mirties ir mokesčių mo
kėjimo neišvengiamumą. Mirtis 
yra labai didelis šio žemiškojo 
gyvenimo įvykis, bet apie ją vi
si labai mažai kalba ar lyg ven
gia kalbėti. Mirties tema yra la
bai neįdomi ir nemėgstama. Ne
daug tėra ta tema kalbančių pa
skaitininkų ir bibliotekose jieš- 
kančiųjų tokia tema skaityti 
knygų. Apie mirimą ir mirusius 
kiek užsimename per Vėlines,

sys. Tik patys artimieji gali tik
rai suprasti ir pergyventi savo 
brangaus žmogaus netekimą, 
šiaipjau kitam žmogui daugiau 
skausmo ir susirūpinimo suke
lia jo naujam automobiliui pa
darytas mažas įbrėžimas, negu 
ten Čikagos aerodrome užmušti 
275 žmonės.

Kartais kino bei televizijos 
ekrane tenka pamatyti žiaurių 
epizodų iš laukinių žvėrių gyve
nimo. Afrikos antilopė, ragais 
mosikuodama, bando apginti 
savo jauniklį nuo užpuolusio 
plėšraus šakalo. Nedidelis žvė-

Kapinių dieną ar į parapiją at
vykus kokiam vyresniosios kar-
tos misijonieriui. Šių laikų žmo
gus labai nemėgsta mirtimi ir

relis su didele drąsa ginasi nuo 
savo nasrais ir kaulus triuški-

tik tai, kas paprastai sakoma li
gonį lankant: bus gerai, išgysi 
greit, neužilgo reikės važiuoti į 
namus. . . Bet ji mane greit per
traukia, ištardama, kad ne į sa
vo namus ji rengiasi važiuoti, 
bet į amžinuosius. Tada mūsų 
pradėtas pasikalbėjimas kažkaip 
nutrūksta. Po trumpo tylėjimo 
ji dar ištaria: “Jei galėčiau iš
likti gyva, dabar mokėčiau gy
venti. . .”

Šitas paskutinis jos pasaky
mas taip ir pasiliko visam laikui 
mano atmintyje. Tad kaip gy
venti? Kaip gyventi tą savo gy-
venmą, kad. priartėjus mirčiai, 
nepasijustum netaip gyvenęs?

Padėka
Mirus brangiam musų vyrui ir tėveliui 

a.a. Ipolitui Juozui Stanevičiui 
1980 metų vasario 24 dieng,

gilią padėką reiškiame Hamiltono Aušros Vartų para
pijos klebonui prel. dr. J. Tadarauskui, St. Catharines 
lietuvių klebonui kun. J. Liaubai, OFM, kun. B. Pacevi- 
čiui ir kun. Eug. Jurgučiui, OFM, už sukalbėto Rožinį 
koplyčioje, už atlaikytas šv. Mišias, už tartg prasmingą 
paguodos žodį laidotuvių namuose ir šventovėje, už mal
das kopinėse ir už palydėjimą į paskutinę jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, suteiku
siems velioniui paskutinį patarnavimą.

Didelę padėką reiškiame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už gausų atsilankymą koplyčioje, už gau
sias aukas šv. Mišioms, už atsiųstas gėles, už aukas Ka
nados Vėžio Draugijai ir už pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu.

Gili padėka priklauso visiems, gausiai dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir palydėjusiems velionį į Anapilio kapines.

Nuliūdę: žmona Elena,
sūnus Alfonsas su šeima, 
duktė Eleonora Holmes ir 
sūnus Antanas

A.A. JONO ALEKSOS 
ŠEIMA DĖKOJA

Nusilenkdami Dievo Valiai, mes palaidojome savo 
mylimą vyrą-tėvą-senelį. Betgi mūsų skausmas pasiliko 

« su mumis. Mes džiaugiamės, kad mūsų liūdesio valando
mis mus guodė, ramino ir vis dar mūsų neapleidžia mūsų 
bičiuliai, draugai ir pažįstami. Ak, Dieve, kaip mes jiems 
visiems esame dėkingi!

Visiems visiems nuoširdžiai dėkojame už velionies 
lankymą jo ligos metu. O Jūsų, daktare Aleksandrai Vo- 
ladka, nuolatinę medicinišką pagalbą ir didį rūpestin
gumą mes įvertinome kaip labai nuoširdų profesinį pa
tarnavimą, kuris ligoniui taip labai buvo reikalingas. 
Tegul Dievas Jums atlygina!

Jūsų, klebone ir kunige Petrai Ažubali, velionies 
aplankymas, jo palaiminimas, maldos laidotuvių namuo
se, iškilmingos pamaldos šventovėje ir nuoširdus pamoks
las bei giliai suprastas atsiliepimas apie mirusiojo asme
nį mums paliko neišdildomą įspūdį ilgiems laikoms. Ačiū 
Jums labai!

Dėkojome visiems už šv. Mišios velionies intencija, 
už gausias gėles ir oukas lietuviškos kultūros reikalams, 
už lankymą laidotuyių namuose, už betkuriuo būdu 
mums pareikštas užuojautas, o taip pat už palydėjimą į 
Anapilio kapines. Dėkojame karstą nešusiems.

Ačiū visoms visoms mūsų draugėms, paruošusioms 
tokias iškilmingas ir skoningas vaišes, kuriomis gėrėjosi 
mūsų svečiai.

Su pagarba ir dėkingumu —
E. Aleksienė ir dukros — 
Laima ir Roma bei jų šeimos

pragaru bauginančio pamoksli
ninko. O mirimas juk yra toks 
pat natūralus gyvenimo įvykis 
kaip ir gimimas. Tačiau apie 
mirtį niekas negalvoja kaip apie 
natūralų dalyką.

Per amžius žmonija, pati vi
są laiką būdama mirimo liudi
ninke, prie mirties dar vis taip 
ir nepripranta. Mirtis mums vi
są laiką yra nelaimė. Kodėl 
žmogaus iš šio pasaulio išėjimą 
paverčiame tuo didžiu liūdesiu, 
kai tuo tarpu jo į pasaulį atėji
mą — džiaugsmu?. Kiti yra siū
lę pradėti laidotuves švęsti taip 
pat, kaip ir krikštynas.

Mirtis beveik visada padaro 
nuostolių. Ji sugriauna visiems 
visokius ateities planus, išardo 
šeimas, atima skolų mokėtoją, 
šeima lieka be namų tvarkyto
jos. Bet ji taip pat leidžia vai
kams pasidalyti tėvų paliktą 
turtą, kas nors gauna tuoj išmo
kamą gyvybės draudą, žmonai 
— vyrui duoda progą susirasti 
su kitokiomis ydomis sau naują 
gyvenimo draugą, o įstaigoj pa
vaduotojui leidžia atsisėsti j sa
vo mirusio viršininko kėdę.

Nors pagal mūsų krikščioniš
ką mokymą su mirtimi įžengia
me į tobulesnį ir gražesnį gyve
nimą, o kitų religijų pomirtinis 
gyvenimas vaizduojamas net 
kaip prabanga, tačiau visvien 
niekas nenori mirti. Bijo. O bi
jo dėlto, kad ligi šiol dar niekas 
nėra išsiaiškinęs mirties paslap
ties. Žmogus nesiduoda įtikina
mas, kad mirtis yra geriausia jo 
draugė, kuri perkelia jį į tobu
lą gyvenimą, kuriame jau nebė
ra nei vargų, nei rūpesčių, nei 
žemiškojo kentėjimo.
Skausmas ir liūdesys gyviesiems

Jei iš 100 žmonių tik 8 tesu
laukia 85-rių metų, tai mes vis
vien visi tikimės būti toje aš-
tuoniukėje. Vėžio liga kažkaip 
vis dar tebėra didžioji žmonijos
pabaisa. Paskutiniais metais Ka
nadoje nuo vėžio ligos mirė 34.- 
832 žmonės ir beveik dvigubai 
tiek nuo širdies — 58.010. Aiški
nama, kad iš keturių vienas vi
sada suserga vienokia ar kitokia 
vėžio ligos forma. Dauguma 
žmonių miršta lovoje, 64% — 
ligoninėse. Mirštančiam pasida
ro jau nebesvarbu, jei kas ten 
skrenda į mėnulį, okupuoja Af
ganistaną ar kelia naftos kai
nas.

Pažvelkime į didžiųjų mūsų 
dienraščių mirusiųjų skiltis. 
Kiek ten daug kasdien galime 
matyti vis naujų skausmingų 
pergyvenimų ir vis naują lauką 
iškastų duobių. O tos visos iškil
mingos laidotuvės ir marmoro 
paminklai yra jau ne tiek miru
siam, kiek gyviesiems. -

Rašytoja M. Pečkauskaitė 
apysakoje “Sename dvare” apie 
mirtį šitaip yra pasakiusi: 
“Viešpatie, kaip lengva numirti 
ir kaip sunku pergyventi savo 
artimo žmogaus mirtį”. Kurie 
palieka gyventi, tiems palieka
mas ir visas skausmas bei liūde-

nančio gyvulio. Bet pamačius, 
kad jos jauniklis žvėries danty-
se, praranda drąsą bei kovingu
mą ir pradeda bėgti, norėdama 
pasivyti savo bandą. Tas lauki
nio žvėrelio sutikimas su liki
mu yra bendras taip pat ir ki
tam gyviui — žmogui. Visoj 
gamtoj yra kažkoks prisiderini
mas prie savo likimo.

Dabar mokėčiau gyventi. . .
Vidurių vėžys jau baigė ją 

naikinti. Tad, grįždamas iš dar
bo, užsuku į ligoninę pamatyti 
dar sykį gyvos savo vaikų krikš
to motinos. Ligoninės korido
riuje sutinku besėdintį ligonės 
vyrą, kuris man sako, kad jau 
nė vieno nebeįleidžia. Užklaus
ta praeinanti slaugė vis tik ma
ne dar įleidžia. Paprastai vėžiu 
sergančiam niekad nepasakoma 
apie jo ligos beviltiškumą ir be
siartinančią mirtį. Bet ji kažkaip 
viską jau žinojo. Man įėjus, ji 
atsisuko savo pilkšvu veidu ir į 
tolį žvelgiančiomis akimis. Pa
stebėjau, kad mane atpažįsta. 
Atėjau čia visiškai nepasiruo
šęs ir nepagalvojęs, ką tokiais 
atvejais kalbėti. Tad ir sakau

Ar manė ji, kad dabar labai sau
gotų savo sveikatą, ar kad būtų
labai religinga, ar dar ką man 
neįspėjamo? Bet kiek gi žmo
gus, žemėje turįs sunkiai kovoti 
už savo egzistenciją, šitoj aplin
koj gali išsiskirti iš kitų? Ar be
gali šiandien čia pasidaryti Asy
žiaus Pranciškum ir pradėti su 
beržo šakele smuikuoti paukšte
liams ir žvėrims? Mes juk sie
kiame normalių ir visų priimtų 
gyvenimo sąlygų. Mes mėgsta
me normaliai kalbančius, galvo
jančius ir besielgiančius žmo
nes. O tuos, kurie kitaip gyveni
me elgiasi, mes įtariame, kad 
jų galvose žydi žibuoklės. . .

Miršta sveikatos maisto krau
tuvių savininkai, trumpą amžių 
pats teišgyvenęs miršta ilgo am
žiaus mediciniškas patarėjas, 
sunkiai duodasi Viešpats išpra
šomas sveikatos. Ir mes, pradė
dami senti, pradedame atsisaky
ti savo gyvenime pamėgtų daly
kų, kol priartėjame prie vienos 
ir tos pačios mums visiems 
brangios vertybės — sveikatos, 
kuri tik viena pažada žemėje 
gyvenimo dienų prailginimą.

Skambink per amžius.
“O skambink per amžius vai

kams Lietuvos, kad laisvės ne
vertas, kas negina jos.” šis 
Laisvės varpo šūkis turėtų būti 
iškabintas visose viešose lietu
vių patalpose. Jis turėtų primin
ti, kad laisvės nevertas ir tas, 
kuris nedirba jos atstatymui 
ateityje, nemoko savo vaikų lie
tuvių kalbos, nęremia lietuviš
kos veiklos ir savanaudiškai nu
sisuko nuo Lietuvos.

Daug kas atsimename, kai po 
I D. karo JAV lietuviai atsiuntė

išblėso, besinaudojant šio kraš
to gerove.

Daugelis mūsų nebegalėsime 
pamatyti Tėvynės — vieni iš
keliaus amžinybėn, kiti nusi
suks nuo jos (jau dabar yra to
kių, kurie gėdinasi savo kalbos, 
tautos, net savo tėvų). Dėlto 
jau dabar stokime nariais į Ka
nados Lietuvių Fondą, prisimin
kime jį savo testamentuose, 
skirkime jam savo šimtines, kad 
jos ateityje grįžtų į laisvą Lie
tuvą kaip mūsų skola už visa

Lietuvai Laisvės varpą su minė
tu ’ įrašu ir finansine parama. 
Koks buvo džiaugsmas mokyk

lai, ką gavome iš jos augdami 
jos žemėje arba kituose kraštuo
se.

lose ir visame krašte, koks pa
sididžiavimas savo broliais ir
sesėmis Amerikoje!

Dabar ir mes gyvename Ame
rikoje. Ar mūsų pareiga Tėvy
nei kitokia? Ne! Ji dargi dides
nė ir atsakingesnė. Tad neap
vilkime savo tautos, ypač tų, 
kurie Tėvynėje kovoja už laisvę, 
aukodami net savo gyvybę. At
siminkime, kad mūsų Tėvynei 
reikės naujo varpo! Pavergėjai 
pirmąjį seniai sunaikino. Rei
kės ne tik varpo, bet ir lėšų 
Lietuvai atstatyti, jos kariuo
menei stiprinti, jos dvasiniam 
—kultūriniam gyvenimui atgai
vinti. Tautiečiai Lietuvoje lauks 
bei tikėsis realios mūsų para
mos. Ją turime telkti jau dabar, 
atsiminti, kad tai mūsų, kaip iš* 
tikimų tautiečių, šventa parei
ga. o ne malonė.

Tam tikslui jau keliolika me
tų veikia Kanados Lietuvių 
Fondas, kuris telkia lėšas būsi
mai Lietuvai, o ju palūkanomis 
remia kultūrinę išeivijos veik
lą. Jau daug kas tapo šio fondo 
nariais, bet dar daugiau jų lai
kosi nuošaliai. Reikia tikėtis, 
kad nevisi) patriotinė galvosena*

Kostas Lukošius,
KLF sekretorius

Boston, Mass.
SENIAUSIA LIETUVIŠKA RA

DIJO PROGRAMA Naujojoj Anglijoj 
vadovaujama Stepono ir Valentinos 
Minku, rengiasi švęsti savo 46 metų 
sukaktį š.m. kovo 23 d. metiniu kon
certu So. Bostono Lietuvių 'Piliečių 
Draugijos Auditorijoj 3.30 v.p.p. 
Programoj dalyvaus pirmą kartą 
Bostono mišrus kvartetas "Paslaptis” 
iš W. Hartford. Conn., vadovaujant 
Jurgiui Petkaičiui. Taipgi pirmą kar
tą Bostone matysime pantomimiką 

. Paulių Rajecką iš Niujorko. Sveikins 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos naujasis pirm. Danielius Aver- 
ka ir visuomenininkas Antanas And- 
rulionis. Po koncerto bus linksmas 
šokių balius “Miss Lithuania of 
N.E.” Nijolei Ivanauskaitei iš Matta- 
pan pagerbti. Skanius, lietuviškus 
valgius gamins šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos pagalbininkės. 
Veiks "Trakų pilies" gėrimų baras.

Steponas ir Valentina • Minkai

• Norintiems susipažinti su “Tė
viškės Žiburiai” jie siunčiami nemo
kamai. Metinė prenumerata naujam 
skaityojui — S10, reguliari — $14.

A + A 
BENEDIKTAI ŪSIENEI 

Lietuvoje mirus,

dukrą ONUTĘ GIRDAUSKIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame —

S. J. Andruliai G. J. Kaknevičiai
L. I. Juzukoniai F. V. Urbonai

A+A 
BENEDIKTAI ŪSIENEI 

Lietuvoje mirus,
dukrą ONUTĘ GIRDAUSKIENĘ ir jos šeimą nuošir- 

• džiai užjaučiame —

E. Dubininkas M. E. Zabulioniai
S. A. Kavaliauskai B. M. Žėkai

• K. J. Rugiai

Mūsų kredito unijos narei
a+a Onai Jakšienei

mirus, jos dukterims ALDONAI GUDIENEI, GINAI JA- 
ZCKIENEI ir BERTHAI TOOKER su šeimomis ir visiems 
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Litas" valdyba

■ A + A
IPOLITUI STANEVIČIUI

mirus, žmoną ELENĄ, sūnus ANTANĄ, ALFONSĄ 
ir dukterį ELEONORĄ su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame —

J. Lapavičius ir šeima
Stayner, Ontario

Mūsų mielam draugui

A.A. ALFONSUI SKREBŪNUI 
staigiai mirus,

jo žmoną ONUTĘ, sūnus VYTAUTĄ, ALGIRDĄ ir 
Lietuvoje Mamą, seseris bei artimuosius giliose 
skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

L. I. R. V. A. Juzukoniai
M. J agiowit z

A+A

ALFONSUI SKREBŪNUI

mirus,

jo žmoną ONUTĘ, sūnus VYTAUTĄ ir ALG| bei 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Janina, Stasys,

Diana ir Edvardas Bubuliai

A+A
ALFONSUI SKREBŪNUI 

mirus,
jo žmonai ONUTEI, sūnums VYTAUTUI ir ALGIR
DUI bei visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą —

Elė ir Rudy Vilembrektai
London, Ontario

Lydija Vilembrektienė

Lydi ja ir Rapolas Šarkai
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SKAITTTOJAI PASISAKO
LENKIŠKAS VILNIAUS VAKARAS

Stepas Varanka “Tž” 1980 m. 7 nr. 
aprašo lenkų Vilniaus vakar*. 'įvyku
si Toronte 1979 m. gruodžio 2 d., ku
rio metu "Rytų 2emių S-gos" Toron
to skyriaus pirm. A. Budrewicz ir ki
ti vakaro programos dalyviai pabrė
žė Vilniaus ir Lvivo priklausomu
mą Lenkijai.

žinoma, laisvoje Kanados šalyje to
kių dalykų niekas negali uždrausti, 
bet Toronte veikia centrinis Paverg
tų Tautų komitetas, j kurj Įeina lie
tuvių ir lenkų atstovai. Tos organiza- 

~ cijos pagrindą sudaro sovietų pa
vergtų tautų nelietimas praeities po
litinių dalykų, kol visos tos tautos 
atgaus laisvę bei nepriklausomybę.

Pagal tą principą Buffalo lenkų ra
dijas bei televizija jau antri metai 
neliečia nei Vilniaus nei Lvivo, nors 
anksčiau be šių dalykų neapsieidavo 
jokia programa.

Niagaros pusiasalio Pavergtų Tau
tų skyrius prieš porą metų yra išlei
dęs tuo reikalu bcndraraštj, greičiau
siai žinomą ir lenkų atstovui Toron
to komitete,

Niagaros pusiasalio lenkai yra gau
sūs. Ten veikia įvairios lenkų orga
nizacijos. priklausančios Kanados 
Lenkų Kongresui. Jam priklauso ir 
buvusių aktyvių karių grupė, kurios 
pirmininku yra J. Buczko, vienas žy
miausių veikėjų. Jis 1979. XII. 30 
įvykusiose diskusijose St. Catharines 
mieste pasakė kalbą, ragindamas vi
sas tautybes, o taip pat ir lenkų, su
silaikyti nuo vieni kitus kiršinančių 
dalykų.

Niagaros pusiasalio lenkai veikia 
pagal jų vyriausybės Londone. Ang
lijoje, gaires, kurios nurodo jiems 
pamiršti visas politines-tautines pro
blemas, kol pavergtos tautos atgaus 
laisvę bei nepriklausomybę, atkurs 
savas valstybes. Tik tų valstybių vy
riausybės turės galią tautines pro
blemas spręsti, sutartis pasirašyti. 
Jokios kitos organizacijos, juo labiau 
paskiri žmonės, šių problemų negali 
išspręsti.

Iš paminėto "Vilniaus vakaro”, at
rodo, Toronto lenkai kol kas to viso 
nesilaiko. Reikia padaryti taip, kad 
laikytųsi. Tai Pavergtų Tautų orga
nizacijos užduotis, pilnėtą bendraraš- 
t| St. Catharines mieste priėmė P. T. 
vykdomasis komitetas, sudarytas iš 
lenkų, ukrainiečių, vengrų, čekoslo- 
vakų, latvių, estų ir lietuvių, kurių 
atstovas tuo metu buvo komiteto pir
mininku.

S. Setkus

KALBĖKIM KONKREČIAI
S. Sętkus “Tž" 2nr. straipsnyje: 

"Laimėti galima ir taikiu būdu" daug 
rašė. bet nieko konkrečiai, išskyrus 
pasiūlymą remti lietuvybės reikalus 
Gudijoje. Seinuose. Pasiūlymas kon
kretus ir visų lietuvių remtinas.

Laimėti galima ir taikiu būdu — 
tai mes visi suprantam: karo niekas 
neskelbia, automatais netratina ir 
bombų nekaišioja, kaip tai vyksta 
Airijoje. Taigi, ir šnekos apie tai ne
reikalingos.

S. Setkus rašo, kad Seinų lietu
vių reikalai kitaip atrodytų, jeigu iš 
lietuvių pusės būtų parodyta dau 
giau taktiškumo ir mažiau šiurkštu
mo. Tai kodėl S. Setkus net per 30 
metų neprisirengė panaudoti tos sa
vo stebuklingos aksominės diplomati
jos ir neišsprendė Seinų lietuvių pro- 
problemų?

S. Setkus rašo: aišku. Seinų*lcnkai 
turi ka pasakyti ir iš savo pusės 
Konkrečiai, ka" Miglose gurinėti 
klaiku. Pilsudskis-žcligovskis mirė, 
bet jų dvasia "gente lituanus, nailo
ne polonus" kaikieno galvose tebe- 
plazdeną. Nuo amžių lietuviškas Sei

nų kraštas tebevergauja. Lietuvybė 
slopinama. Net katalikas lenkas vys
kupas . bijosi Seinų katedroje lietu
viškų pamaldų, tarsi kažkokios šmėk
los, išlikusios iš tamsybės laikų. Be
je, Jeigu lietuviai užgrobtų Krokuvą, 
kurioje yra daugiau lietuviškumo, 
neabejoju, kad ir lietuviai rastų ką 
nors lenkams pasakyti — pateisinti 
Krokuvos užgrobin^a diplomatiniu ir 
militariniu atžvilgiu.

S. Sėtkus nurodo, kad lenkai par
tizanai paleido kelis lietuvius, o estus 
ir vokieti sušaudė. Pasaulinio masto 
įvykis, netiesa? O kad lenkai per 
visą nepriklausomybės laikotarpi 
prie administracijos linijos nušovė 
apie 50 lietuvių pasienio policininkų, 
kad "Krajova armija” Vilnijoje šau
dė vietos lietuvius ūkininkus, lietu
vių policiją, kareivius (Trakų užpuo
limas. Mickūnų žudynės ir t.t.), tai 
S. Setkui mažiausiai rūpi. Jo akso
minė diplomatija tokiais "nešvariais" 
dalykais neužsiima.

Lietuviai iš lenkų neturi ko mal
dauti užsimovę baltas pirštinaites. 
Lietuviai tiktai reikalauja savo tei
sių, savo žemių, kurias lenkai melu, 
klasta ir jėga pasigrobė. Tai ir visas 
diplomatijos pamokslas.

Br. Zumeris
GAL BUVO, GAL IR NE

Rašomos žinios laikraščiams iš ma
žų ir didesnių apylinkių. Rodos, vis
kas būtų labai gerai. Po ilgesnio lai
ko. norėdamas, surasti organizuoto 
vieneto veiklos istorinę eigą bent iš 
senų laikraščių korespondencijų, ran
di kas kalbėjo, šoko ir net kas pyra
gus kepė, bet dažniausiai nėra para
šyta. kurią dieną ir kur tai įvyko.

Redaktoriai, nenorėdami uždelsti 
su užklausimais ir taip pavėluotą ko
respondenciją, įdeda. Sekantį kartą 
vėl panašios žinios, be datos. Kores
pondentai į tai turėtų atkreipti dė
mesį.

Kiekvienas lietuviškas organizuo
tas vienetas turėtų vesti veiklos ar 
įvykių dienoraštį, žmonės pasikeičia, 
o atmintys dažnai metus, vietas ir 
net įvykių asmenis sumaišo, pakei
čia, pamiršta. Taip ir dingsta organi
zuoto vieneto praeitis.

V. Matulaitis 
SUKAKTIES PROGA

Jūsų redaguojamo laikraščio 30 
metų sukaktuvių proga siunčiu nuo
širdžiausius linkėjimus. Jūsų pastan
gomis "Tėviškės žiburiai” pasidarė 
vienu iš turiningiausių ir mėgsta
miausių laikraščių.

Lai Dievas laimina Jūsų darbą ir 
toliau, tesuteikia Jums bei visam Jū
sų štabui sveikatos, ištvermės ir to
liau būti tokiais šviesiais žiburiais 
mūsų kartais ir gerokai apsiniauku
sioje padangėje. A. Masionis

TRISDEŠIMT METU
"Tėviškės žiburius" skaitau nuo 

jų pasirodymo. Taigi bus jau 30 me
tų. Sunku net patikėt, kad taip greit 
prabėgo tiek daug laiko.

Linkiu “Tėviškės žiburiams" dar 
daug daug metų geriausios tėkmės.

Jonas Matukas, Čikaga

LINKĖJIMAI "TŽ”
Nuoširdžiausi sveikinimai 30 bran

daus gyvenimo metų sukakties pro
ga! Linkiu dar daugelį metų sėk
mingai vesti išeivius lietuviškuoju 
keliu ir ištvermingai žadinti jau ap
snūdusią bei dar neatbudusią tautie
čių sąmonę.

Marija Ramūnienė

• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.

Naujas lietuviu kelionių biuras

Simon's
Travel Service

kviečia
keliauti kartu!

1980
Vilnius —
Vilnius —
Vilnius — Paryžius
Vilnius — Leningradas
Vilnius — Varšuva 
Vilnius — Muenchenas

spalio 3-11
lapkričio 3-11
gegužės 23 — birželio 9
birželio 21 — liepos 5 
liepos 8 — liepos 22 
rugpjūčio 9-23

13 dienu su giminėm!
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga 
Vilnius — Ryga

balandžio 20 — gegužės 4
gegužės 18 — birželio 1
liepos 8-22
rugsėjo 1-15
gruodžio 22 — sausio 5,1981

Kelionių ir viešnagės metu teikiamo visapušiška pagalba. 
Mūsų biuras sutvarko ir visus dokumentus, reikalingus 

• iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

A.+A 
MOKYTOJUI 

VACLOVUI ČIŽIŪNŲ! , 
••••■» 0; ; f Jb JI

. . ■ : » > J '
mirus, jo žmonų dr. REGINĄ ir sūnų KĘSTUTI su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime — 

x J. A. Rinktinai

BRANGIAI MAMYTEI
AtA

JOANAI KIRAJAVIENEI
mirus, dukrai ZINAI BERŽANSKIENEI ir jos šeimai 

reiškiame gilių užuojautų —

KLB Oakvillės apylinkė

AtA
JOANAI KIRAJAVIENEI

mirus, dukteris OLGĄ, MĖTĄ, ZINĄ, sūnų KAROLĮ 

ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu —

M. Pargaliauskienė

Netikėtai amžinybėn iškeliavus

A.A. PETRUI LABUCKUI,
'. (.

jo liūdinčių žmonų STASĘ, sūnų EDVARDĄ ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Jonas ir Danutė Zigmas įr Jadvyga
Labuckai ’ ,, Labuckai

St. Catharines, Ont. Vai Caron, Ont.

i ■ ■■ -t •

AtA
PETRUI LABUCKUI

netikėtai mirus, žmonai STASEI, sūnui EDVARDUI 
ir visiems artimiesiems reiškiame giliausių užuojautų 
bei kartu liūdime —.

"AUKURAS"

AtA 
PETRUI LABUCKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonų STASĘ, sūnų EDVARDĄ, kitus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liū
dime — ’

E. V. Bilevičių šeima
E. P. Lukavičių šeima

MIELAM BIČIULIUI
AtA 

PETRUI LABUCKUI 
tragiškai mirus,

reiškiame gilių užuojauta žmonai STASEI, sūnui 
EDVARDUI ir visiems giminėms Lietuvoje —

Bronius, Bronė ir Algis Venslovai 
Jonas ir Julė Kamaičiai

AtA 
ALDONAI-SAULEI 
MICHELEVICIENEI 

mirus,
.. •<

jos vyrų BRONIU, dukrų ASTRĄ su šeima, motinų 
STEFĄ VAITIEKŪNIENĘ, tetas BERNUTĘ ir LEO
NARDĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu ir dali
nuosi jų liūdesiu —

Ona Dailidienė,
Cleveland, Ohio

Sportinės aviacijos gamykla Prienuose išgarsėjo plastm asiniais savo sklandytuvais “Lietuva", tačiau ir jie yra 
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Lietuva - “Land of Crosses”
Anglikonų kunigo knyga apie dabarties Lietuvą ir jos tikinčiųjų kovas ,

KUN J. STASKUS

Tai — dokumentinė knyga 
apie religinę Lietuvos būklę sve
timųjų priespaudoje nuo 1939 
iki 1978 metų. Knygos autorius 
Michael Bourdeaux yra angliko
nų kunigas, gerai mokąs rusų 
kalbą ir vienerius metus pralei
dęs Maskvoje, studijuodamas 
rusų istoriją kaip Britanijos sti
pendininkas. Jo dokumentinei 
medžiagai skiriami net du treč
daliai knygos.

Pirmiausia autorius atsklei
džia skaitytojui tikrąją Lietuvos 
būklę. Keliais trumpais bruožais 
primindamas Lietuvos praeitį, 
jis dabartinį Lietuvos priespau
dos laikotarpį įstato į platesnius 
tautos istorinius rėmus. Jis pa
lygina lietuvių būklę su padėti
mi kitų tautų bei religijų Sovie
tų Sąjungos priespaudoje, taip
gi ir su tokiais kraštais, kaip 
Lenkija, kurie yra bent už tie
sioginių Sov. Sąjungos ribų.

Iš knygos puslapių ryškėja ne
paprastas autoriaus susižavėji
mas lietuvių krikščioniškai did
vyriška laikysena sovietų vergi
joje. Ypatingą įspūdį jam paliko 
labai glaudus ryšys tarp kunigų 
ir tikinčiųjų, kurio komunistai 
jokio būdu neįstengia pakirsti. 
Jį žavi lietuvių drąsa ir dvasiški- 
jos sugebėjimas save kaip viene
tą susidrausminti ir, nežiūrint 
įvairiausių komunistinių vilio
nių bei provokacijų, išlaikyti ga
na vientisą bendrą frontą.

Jo manymu, lietuviai katalikai 
šiuo metu yra geriausiai susior
ganizavusi ir sumaniausiai besi
priešinanti grupė Sov. Sąjungo
je ir todėl šiuo metu ji užima 
vadovaujančią vietą kitų prieš 
sovietų priespaudą kovojančių 
religijų bei tautybių tarpe. Au
torius nurodo lietuvių katalikų 
pogrindžio išėjįmą iš’grynai sa

vo asmeninių tautinio bei reli
ginio rūpesčio ribų į kitų tautų 
bei religijų gyvenimą. Jis nuro
do lietuviuose nepaprastą religi
jos ir tautinės sąmonės suartė
jimą, įgalinantį juos tvirčiau 
spirtis komunistams nei kitas 
grupes, kurios arba tautiniu, ar
ba religiniu atžvilgiu yra susi
skaldžiusios. Jo knygos noras — 
kad Tikinčiosios Lietuvos did
vyriškos laikysenos garsas pa
sklistų po laisvąjį pasaulį.

Knygos išvaizda yra kukli, ta
čiau tuo atžvilgiu ji labai pui
kiai atspindi knygos pavadinimą 
bei turinio mintį — “Land of 
Crosses”. Man tokią knygą kur 
kas mieliau norėtųsi pirkti negu 
kietais viršeliais ir spindinčiais 
aplankais knygą, kalbančią apie 
tautos nedalią. Gera yra tai, kad 
knyga įtraukta j kitų kun. Bour
deaux parašytų knygų seriją 
apie protestantų, ortodoksų ir 
aplamai visų krikščionių padėtį 
Sov. Sąjungoje. Vieną tos seri
jos leidinių perskaitęs asmuo 
tokiu būdu paskatinamas skai
tyti ir kitas knygas. Taipgi pa
brėžtina, kad autoriaus rūpes
čiu knygai įvadą parašė kardino
las Franz Koenig, kuris Lietuvos 
tikėjimą apibūdina šiais vieno 
ruso žodžiais: “Kas nori patirti 
tikrąjį krikščionybę, turi aplan
kyti Lietuvą”.

Knygoje yra nemažai pasikar
tojimų. Žinoma, tai iš dalies pa
teisinama, neš eilė knygos sky
rių savo turinio rėmais liečia 
tuos pačius įvykius tik kitokiu 
požiūriu. Visdėlto kaikur tas 
pasikartojimas yra toks ryškus 
(ypač citatų pakartojimas pvz. 
psl. 255 ir 306), kad atrodo kiek
vienas skyrius parašytas kaip 
atskira knyga be jokio ryšio su 
kitais skyriais. To paties įvykio 
užuomina arba nurodymas į 
ankstesnį skyrių, o ne ištisinis

kartojimas, būtų kur kas geriau.
Kitas dalykas, tai sudėjimas 

dokumentų bei išnašų kiekvie
no skyriaus pabaigoje. Žinoma, 
čia jau autoriaus skonio reika
las. Galbūt autorius tai darė są
moningai, skaitytoją norom ne
norom priversti perskaityti visą 
dokumentaciją. O gal norėjo su
mažinti įspūdį, kad knyga yra 
vien dokumentų rinkinys, nes 
du trečdalius knygos teksto su
daro dokumentinė medžiaga. 
Visdėlto, kai tie dokumentai at
spausdinti tuo pačiu raidynu, 
kaip ir skyrių tekstai, skaitydoją 
truputėlį maišo ir pasakojimo 
eigą nutraukia. Kur kas būtų 
geriau, jei visa dokumentacija 
būtų sudėta gale knygos ir lei
džiama skaitytojui pirmiausia 
perskaityti autoriaus mintis iš
tisai.

Yra taipgi istorinių neaišku
mų bei netikslumų, kurie lietu- . 
vio ausį rėžia. Pavyzdžiui, užsi
minimas, kad buvę laikai, kada 
didinga Lietuvos ir Lenkijos 
jungtinė karalystė siekusi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros (psl. 
1). Iš to pasakymo skaitytojui 
gali susidaryti nuomonė, kad sa
varankiškos Lietuvos valstybės 
anksčiau ir nebūta. Kitas užsi
minimas, kad Lietuva apie 400 
metų buvusi caro valdžioje ar 
bent tos valdžioj įtakoje. Tai su
daro įspūdį, kad po Vytauto lai
kų Lietuvos valstybės irgi kaip 
ir nebūta (psl. 21). Visdėlto pa- 
našūs autoriaus išsireiškimai da
romi su gera intencija: jis nori 
išryškinti priespaudai atsparią 
lietuvių dvasią.

Michael Bourdeaux, M. A., B. D., 
LAND OF CROSSES. The struggle 
for religious freedom in Lithuania, 
1939-78. With a foreword by Cardi- ’ 
nal Franz Koenig, Archbishop of 
Vienna. Devon, 1979, p. 339. Kaina 
3 svarai. Adresas: Augustine Pub
lishing Company, Devon EX18 7HL., 
Great Britain.
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Jūs priklausote Kanadai

... o Kanada priklauso
X

jums
Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 

provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 
miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 

valstybinės sostinės sritis, didingieji
Rockie kalnai vakaruose ir už jų.

Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 
didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 

plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 
neturi jokia kita šalis.

Ryžkitės šiais metais pažinti 
naują Kanados dalį!

Kanada
tiek daug įdomybių

. <

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



Montevideo “Ąžuolyno” šokėjos atlieka šokį “Siuntė mane motinėlė’ Nuotr. St. Dabkaus
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Kaupas - kūrybinė monografija

Plačiašakis kunigas ir mokslo
Metant žvilgsnį j kun. dr. Juozo Vaišnoros 75-rių metų kelią

MONS. KL. RAZMINAS

Kun. dr. Juozo Vaišnoros, 
MIC, 75-sios amžiaus metinės 
buvo kukliai paminėtos Vatika
no radijo lietuviškųjų progra
mų tarnyboje. Ką tik baigusio 
Vatikano radijo studijoje savo 
programos apybraižinj įrašą 
“Kristaus palyginimai Evange
lijose“ lietuviškųjų programų 
centre laukė artimieji radijo 
bendradarbiai.,Lietuviškųjų pro
gramų vedėjas kun. dr. V. 
Kazlauskas trumpai pasveikino 
sukaktuvininką ir išreiškė gilią 
padėką už taip uolų ir pilną pa
siaukojimo bendradarbiavimą, 
rengiant lietuviškąsias progra
mas. Putojančio šampano stik
las, tortas ir kavutė tik kukliai 
ir simboliškai išreiškė nuošir
džiausius sveikinimus bei linkė
jimus. Daug daugiau norėta pa
sakyti taį, kas sunkiai būtų gali
ma aptarti ir ištisos monografi
jos puslapiuose.

Plačiu mostu
Kun. dr. J. Vaišnoros asme

nybė yra neeilinė, kad būtų ga
lima ją trumpame straipsnelyje 
apimti ir aptarti. Lietuvių En
ciklopedija 32-rne tome, rašyda
ma suglausčiausiai apie j j, turė
jo paskirti nemažai ilgų skilčių. 
Daug išsamesnę jo gyvenimo ir 
vieiklos apžvalgą pateikia šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Rbmoje rektorius prel. Ladas 
Tulaba. Jo 6 puslapių straips
nis, rašytas sukaktuvininko 70 
metų amžiaus sukakties proga, 
buvo atspaustas “Drauge” 1975 
m. Čia jis kalba apie sukaktuvi
ninką kaip žmogų-asmenį, kaip 
vienuolį-kunigą ir kaip visuome
nininką rašytoją. Jis sako: “Die
vas kun. J. Vaišnorą pašaukė di
diems darbams. Jis jį apdovano
jo dideliais gabumais ir aukš
tais polėkiais. Jis jam suteikė 
stiprią valią ir gana tvirtą būdą. 
Visa tai įgalino jį lyg erelį skrai
dyti dangaus erdvėse. . . Jis gi
mė veikti ir vadovauti, veržtis 
ir kovoti"’

Tačiau. . . “didelės asmeny
bės daug pasiekia, daug laimi, 
bet daug ir kenčia. . .” Ir kun. 
dr. J. Vaišnoros gyvenimas buvo 
spygliuotas ir kupinas vargų bei 
įvairiausių išgyvenimų. Apie tai 
geriausiai galėtų ir privalėtų pa
rašyti pats sukaktuvininkas, ku
ris turi ne tik mokslininko — 
rašytojo talentą, bet ir poeto — 
literato. Kaip įdomiai jis moka 
pasakoti savo išgyvenimus ir pa
tirtus gyvenimo vargus, teko 
daug kartų girdėti šias eilutes 
rašančiam ir turėjusiam laimės 
kartu dirbti Vatikano radijo 
tarnyboje. Taigi turėtume būti
nai sulaukti plačios autobiogra
fijos ir kelių tomų jo atsimini
mų. Jo atsiminimai galėtų duo
ti gausybę objektyvios medžia
gos naujųjų ir naujausių laikų 
Lietuvos istorijai. Sukaktuvi
ninkui teko susidurti su daugy
be žymiausių Lietuvos pasaulio 
vyrų, mokslininkų, profesorių ir 
valstybininkų bei K. Bendrijos 
atstovų.

Jo mokytojai
Teisingai prel. L. Tulaba sa

vo straipsnyje pažymi: “Bręsda
mas pas Tėvus Marijonus kun. 
dr. J. Vaišnora turėjo laimės tu
rėti savo mokytojais ir auklėto
jais didžias Marijonų vienuoli
jos asmenybes, kaip J. E. Vysk. 
P. Bučį, kun. K. Rėklaitį, kun. 
J. Vaitkevičių, kun. Totoraitį, 
kun. Andziulį ir daugelį kitų. 
Šių didžių mūsų tautos vyrų pa
ūksmėje brendo ir subrendo jis 
kaip vertas jų mokinys ir įpėdi
nis. Pagrindinis tačiau jo įkvė
pėjas ir žavintis pavyzdys jam 
buvo ir yra Dievo Tarnas Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis.”

Su arkivyskupu Jurgiu Matu
laičiu kun. Vaišnorai teko susi
durti jau pirmosios jaunystės 

dienomis. Jis pats tai gražiai ap
rašė savo knygutėje “Mačiau 
Dievo tarną", išleistoje 1962 m. 
Čikagoje. “Vieną popietį, — ra
šo kun. Vaišnora, — į mano no
vicijaus kambarį Marijampolė
je staiga kažin kas pasibeldžia į 
duris. Man paprašius įeiti, žiū
riu — pats Vienuolijos Genero
las kun. Jurgis Matulaitis. Iš 
karto, tokiam svečiui pasiro
džius, sumišau, bet greitai, pa
prašęs į vienintelę kėdę sėstis, 
atgavau ūpą.”

“Atsisėdęs ir liepęs man sės
tis ant lovos, ėmė tėviškai tei
rautis apie mano tėviškę, tėvus, 
išeitąjį mokslą. . . Toliau jis ėmė 
dėstyti mano ateities planus: 
reikia gerai atlikti noviciata. 
paskui būsiu pasiųstas filosofi
jos ir teologijos mokslams į Ro
mą, kur norįs įsteigti studijų 
kolegiją marijonams. . .”

Ir taip įvyko. Kun. J. Vaišno
ra daugiau kaip 10 metų studi
javo Romoje domininkonų ve
damajame popiežiškame “Ange- 
licum” universitete ir gavo filo
sofijos bei teologijos daktaro 
laipsnius. Kunigu jis buvo 
įšventintas 1932 m. Romoje. 
Liepos 24 d. pirmąsias šv. Mi
šias — primicijas aukojo Mari
jampolės šventovėje.

Į viršūnes
Baigus', studijas, tuometinis 

marijonų generolas čikota, pa
stebėjęs jauno kunigo J. Vaiš
noros gabumus, jau 1938 m. pa
skyrė jį Lietuvos marijonų pro
vincijos vyresniuoju — provin
cijolu. Po to sekė įvairios kitos 
pareigos, kol pagaliau rusų ir 
vokiečių okupacijos visai pakei
tė gyvenimo ir jo veiklos kelius. 
1944 m., artėjant antrajai rusų 
okupacijai, kun. J. Vaišnora, 
kartu su tūkstančiais kitų lietu
vių, pasitraukė į Vokietiją. Bet 
ir čia jo aktyvi asmenybė visu 
uolumu išsiskleidė lietuvių 
tremtinių sielovadoje. Rūpinosi 
lietuvių reikalais, vadovauda
mas tiek religinėje, tiek kultūri
nėje veikloje. Įsikūrus lietuvių 
sielovados delegatūrai Vokieti
joje, kan. F. Kapočius pakvietė 
kun. J. Vaišnorą kanclerio pa
reigom. Čia jis visu uolumu pa
sišventė šiom pareigom ir dirbo 
iki 1950 m. Kaip tik tuo metu 
marijonu generolas vyskupas P. 
Būčys jį pakvietė atgal į Romą. 
Taip šiemet sukanka jau 30 me
tų, kai kun. J. Vaišnora vėl gy
vena ir dirba Romoje.
. Romoje kun. J. Vaišnora ėjo 
įvairias pareigas — marijonų 
kongregacijos generalinio eko
nomo, marijonu kapitulos pata
rėjo. generalinio prokuratoriaus 
ir pagaliau Dievo Tarno arki
vyskupo Jurgio Matulaičio bea
tifikacijos bylos generalinio pos- 
tulatoriaus. Be to. jis jau dau
gelį metų pastoviai dirba Vati
kano radijo lietuviškųjų progra
mų tarnyboje, parengdamas 

A.a. VACLOVAS CI2IŪNAS (dešinėje su savo šeima), miręs š.m. kovo 10 d. 
Niujorke. Velionis buvo pedagogas ir visuomenės veikėjas, parašęs visą eilę 
knygų ir straipsnių. Lietuvoje buvo švietimo ministerijos pedagoginio pa
rengimo departamento vyr. referentu. Paliko liūdinčią žmoną dr. Reginą ir 
sūnų Kęstutj. Si nuotrauka daryta Vokietijoje 1948 m.

klausytojams Lietuvoje šimtus 
nepamainomos vertės teologi
nių, istorinių, ypač apologetinių 
apybraižų. Teisingai prel. L. 
Tulaba pastebi: “Dievas apdova
nojo kun. J. Vaišnorą plunksnos 
dovana. Jis galėjo tapti tikrai 
dideliu žurnalistu, jei būtų ga
lėjęs dirbti ir pasišvęsti vien 
publicistikai. Nežiūrint turimų 
kitų pareigų, jis vis tiek yra vie
nas iš našiausių mūsų dienų pu
blicistų. . .” Kiek jis yra para
šęs straipsnių, turbūt ir jis pats 
nepajėgtų suskaityti. . .

Gausūs raštai
“Be publicistikos, — pastebi 

prel. L. Tulaba, — kun. J. Vaiš
nora yra daug laiko paskyręs li
turginei literatūrai rengti. Nau
jieji mišiolai ir apeigynai, išleis
ti vyskupo V. Brizgio ir vyskupo 
A. Deksnio rūpesčiu ir iniciaty
va, yra didžia dalimi jo darbo 
vaisius. . . Liturginių tekstų ver
timas reikalauja didelio ir gi
laus teologinio pažinimo ir ge
ro kalbinio pasirengimo. . .” 
Kun. J. Vaišnora čia ir yra ne
pamainomas specialistas.

Ir mokslinėje, vpač religinėje, 
srityje kun. J. Vaišnora yra ne
pailstantis darbininkas. Jo iš
leistų knygų bibliografija suda
rytų ištisus puslapius. Kiekvie
name lietuvių kultūros ir moks
lo žurnale bei laikraščiuose, Ka
talikų Mokslo i.Akademijosusu
važiavimų leidiniuose visur su
tinki kun. J. Vaišnoros pavar
dę. O kiek darbo ir kiek straips
nių rasime sklaidydami Lietu
vių Enciklopedijos 36 tomus! 
Jis sutiko ir pasiėmė sunkų teo
logijos skyriaus redaktoriaus 
darbą. Nors turėjo talkininkų, 
bet daugiausia pats parašė svar
biausius straipsnius teologiniais 
klausimais, čia jam tenka tik
rai didžiausi nuopelnai!

Betgi labiausiai jį, kaip pub
licistą ir rašytoją, išgarsino jo 
Dr. Savojo slapyvarde parašyta 
knyga “Kova prieš Dievą Lietu
voje”. Ji buvo išversta ir išleis
ta anglų kalba. Susilaukė di
džiausio atgarsio viso pasaulio 
spaudoje, bet ir smarkiausių 
puolimų iš Lietuvos komunistų 
bei ateistų pusės. Tai rodo, kaip 
taikli ir aštri yra sukaktuvinin
ko plunksna. Garbę jam teikia 
ir visi kiti jo raštai. Prel. L. Tu- 
labos žiniomis, jis yra pasiryžęs 
parašyti marijonų vienuolijos 
istoriją, paruošti kun. Kazimie
ro Rėklaičio atsiminimus ir ki
tus veikalus. Jo rūpesčiu ir pa
gal jo pateiktą medžiagą prof, 
dr. A. Kučas paskutiniu metu 
parašė ir “Draugo” spaustuvė 
labai gražiai atspausdino arkiv. 
Jurgio Matulaičio plačią moks
linę biografiją.

Tegu Augščiausias laimina 
Sukaktuvininko darbus, telei
džia sukurti dar daugelį svarių 
veikalų ir sulaukti dienos, kai 
arkivyskupas J. Matulaitis bus 
pakeltas į altoriaus garbę.

DAIL. DAGYS

i Dažnokai pasirodo vis nauji 
lietuvių išeivių leidiniai. Tai 
džiuginantis reiškinys, rodantis 
kad ši tautos dalis rūpinasi ne 
vien duona, bet ir kultūra — 
savo dvasiniu maistu. Žinoma, 
pageidautina ir lauktina, kad 
mūsų dvasinis penas būtų kuo 
augščiausios vertės, bet visur 
yra pakopos — kiekvienas pri
valo jomis nuo apačios pradėti.

Kanados sostinėje Otawoje 
inž. J. V. Danio rūpesčiu buvo 
surengta lietuvių imigracijos pa
roda, kurioje buvo apie 40 lie
tuvių autorių knygų. Jomis vie
tiniai kanadiečiai domėjosi. Ir 
ne be reikalo! Kanados skulpto
rių sąjunga jau senokai surinko 
medžiagą savo monografijai iš
keisti, net gavo mažą valdžios 
pašalpą skulptūrų nuotraukoms 
pagaminti, bet knyga nepasiro
dė, nes nė viena leidykla nesuti
ko jos išleisti dėlto, kad nenu- 
piatė pelno.

Taigi, negalėjimas pasipelny
ti neleidžia kultūrai savo žiedų 
parodyti. Tokie žmonės ar to
kios tautos praleidžia savo pjū
ties metą nesurinkę jos vaisių, 
nes trūksta idealizmo. Be idea
lizmo sulčių kultūros augalai 
neauga. Juk Lietuvos dievdir- 
biai skaptavo įvairias statulėles 
ne gero atlyginimo viliojami, 
bet dvasinio alkio — idėjos ve
dami. Todėl dabar turime kuo 
pasirodyti ir pasididžiuoti.

Grupė Čikagos lietuvių daili
ninkų ir visuomenininkų suren
gė pomirtinę dail. Povilo Kau
po (1898-1978) parodą ir išleido 
jo darbų monografiją 1979 m. 
Trumpą dailininko biografiją 
parašė Vytautas Kasniūnas, o 
įvadą apie jo darbus — dail. 
Juozas Mieliulis. Šie straipsne
liai yra išversti į anglų ir vokie
čių kalbas. Monografiją spaudai 
paruošė dail. Bronius Murinas, 
bet redakcinėje komisijoje mi
nimi dar kiti trys asmenys. Tur
būt jiems visiems ir priklauso 
knygos pliusai bei minusai.

Aptardamas Kaupo kūrybą, J. 
Mieliulis rašo: “Savo kūryboje 
jis buvo tobulybės siekėjas. Sa
vo kūriniais jis niekad nebuvo 
patenkintas; dėlto prie pradėto 
darbo nuolat grįždavo. Savotiš
ka {irasrtie jo darbai yra nebaig
ti. . .” Gal autoriui vis rūpėjo 
juos gerinti, bet žiūrovo akims 
atrodo jie labai kruopščiai išstu
dijuoti. Tik pripuolamai tam J. 
Mieliulio aptarimui labai atitin
ka autoportretas 18 psl. ir ant 
knygos aplanko, kur nuo auto
riaus lūpų tęsiasi tamsus, lyg 
pypkės, šešėlis. Lūpos nelaiko 
tos pypkės suspaudusios — ji 
tik ligi jų pritepta ir visiškai ne
turi ryškios — išstudijuotos for
mos, nors viso paveikslo plėmai 
yra aštriai išdėstyti. Tikrai šis 
paveikslas dar nebaigtas. Kodėl 
redaktoriai ant aplanko neat
spausdino autoportreto iš 53 
psl., kuriame nematau netikslu
mu, man neaišku.

P. Kaupo monografija nuo 13 
iki 70 psl. rodo jo darbų nuo
traukas, kurių dauguma yra ho-

BALYS GAIDŽIŪNAS

Vasario dienų laiškas i namus
Seni namų klevai ir eglės tėviškės galulaukėj, 
Ar jūs dar esate gyvi po tiek audringų metų? 
Kai neturiu jau kam daugiau į ten rašyt, 
Noriu su jum pasikalbėt, kaip kalbasi seni draugai.
O, būdavo smagu, kai saulė jūsų šakose įsikabindavo 
Ir įsiterpdavo tarp liemenų, kaip vyrų iš senųjų pasakų. 
Tada žinodavau, kad vėsuma iš upės slėnio pasikels į

pievas,
O rūkas nusitęs iki žalių miškų ribos ir susigers 
Į nužudytų kryžius pamiškės kapuose.
Tada net iš kelių kaimų girdėdavau tą dainą, 
Kur vyrai savo žemės gint išėję į namus nebesugrįžo.
Ji būdavo graudi, liūdna, kaip ir istorija manoji. < 
Bet jos daug metų negirdžiu, tik drebuliai po kūną vaikšto, 
Lyg adatos kokios subado, lyg gerklę kas užgniaužia, 
Lyg būčiau kaltas už nužudytą praeities didybę.
Ar jūs nemanot, kad esam apgauti ir priešų ir draugų 

jietimis perdurti
Toj savo žemėj, kur vakarais graudžias dainas girdėjom, 
Ir esam išmesti į čia po svetimu dangum uždusti?
Ar jūs nemanot, kad ten tebėra gyvas mūsų kraujas, 
O čia mus pametė, kaip daiktus, tautų prekyvietei 

pagražint?
Manau, kad tik todėl klevus, eglių viršūnes matom, 
Surandam juos ir suskaičiuojame tamsiausią naktį. 
Atsimenam visus paminklus laisvės dienose iškaltus, 
Ties jais pabūnam, išbučiuojam ir be jų numirt negalim.
1980. II. 12.

Atsiųsta paminėti
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS 

PAGALBOS PARAPIJOS 50 METŲ 
AUKSINĖ SUKAKTIS 1927-1979, 
Cleveland, Ohio. Apžvalga — Balio 
Gaidžiūno, prisiminimai — Igno Ma
leno, vertimas j anglų kalbą — Algio 
Rukšėno, į lietuvių kalbą (vysku
po žodžio) — Nijolės Kersnauskai- 
tės, nuotraukos — Vlado Bacevi
čiaus, Balio Gaidžiūno, Jono Garlos, 

rizontiniai ir puslapiuose gerai 
įkomponuoti. Kaikurie vertika
lieji vaizdai puslapiuose 18, 19, 
26. 31. 32, 42, 53 yra permaži 
(tik apie 4x6 colių, o puslapio 
dydis 8x11 colių); ypač mažas, 
lyg korta, vaizdas 21 p. (tik 3 
iš 4 colių). Nejaugi baltas šva
rus popierius vertinamas labiau 
už vaizdą? Juk didesniame vaiz
de randama ir didesnė išraiška!

J. Mieliulis rašo: “Jo tematika 
įvairi: matome, kad Kaupas ne
buvo atitrūkęs nuo gyvenimo, 
kad žmogiškosios būties reikalai 
ji visada domino. Tą liudija jo 
figūrinės kompozicijos, kaip 
tremtinių dalia, tautos kovos už 
laisvę ir 1863 m. sukilimas. Šios 
temos nuolat kartojasi jo kom
pozicijose”.

Taigi, dailininkas komponavo 
figūras, o knygoje randame tik 
dvi figūrines kompozicijas. Vie
noje trys sustingę asmenys sto
vi (nedirba) prie dviejų didelių 
žuvų (24 psl.), o 35 puslapyje 
matyti būrys sustingusių, lyg iš 
kartono iškirptu, bekūnių žmo
nių, palinkusių į vieną pusę. Tai 
“Pabėgėliai”. Norėta pavaizduo
ti juos beskubančius, o jie tik 
stovi išžergtomis kojomis. Jose 
nejaučiama judesio ekspresija. 
Figūrų gyvybingumas bei jų ju
desys nesunkiai pasiekiamas 
menas! Aišku, knygos redakto
riai matė, kad Kaupui nesisekė 
figūrose įlieti gyvybės jausmo, 
todėl naparodė daugiau šio žan
ro darbų.

Peizažus ir abstraktus nesun
ku nugalėti. Geriau ar menkiau 
tą kiekvienas gali padaryti. Kau
pas juos atlieka puikiai meis
triškai. Jis išstucįįjuoja nuo 
kampo ligi kampo.'ypač sudė
tingas, smulkmeniškas ir nera
mias abstraktines kompozicijas. 
Tai rodo dail. Kaupo kantrumą 
ir sąžiningumą. Įvade dail. Mie
liulis rašo: “P. Kaupas buvo kri
tiška asmenybė, jo reikalavimai 
sau buvo griežti. Jo mėgiamiau
sias žanras yra peizažas, gamtos 
nuotaikos esti giliai išgyventos 
ir subtiliai išreikštos. Pagrindi
nis jo kūrybos elementas yra 
spalva. . .” Labai gaila, kad kny
goje nėra nė vieno spalvoto pa
veikslo, nėra kuo pasigėrėti. O 
tie visi pilki gamtos vaizdai ir 
baltai-juodai margi abstraktai 
tokio pasigėrėjimo neteikia.

Todėl ir pasigendu tų minėtų 
istorinių bei buitinių, nors ir 
sustingusių, ir bekūnių figūrų 
kompozicijų — jos įdomiau kal
bėtų žiūrovui. Taigi, vienspalvę 
knygą redaguojant reikėjo pa
rinkti daugiau portretų ir figū
rinių kompozicijų. Jei būtų bu
vusi daugiaspalvė knyga, būtų 
tikę rodyti, kaip dabar, gamto
vaizdžius ir abstraktines kompo
zicijas.

POVILAS KAUPAS. Kūrinių re
produkcijos. Spaudai paruošė Bro
nius Murinas. Redagavo komisija: 
Vytautas Kasniūnas, Aleksandras 
Marčiulionis, Juozas Mieliulis, Bro
nius Murinas. Nuotraukos — Vytau
to Mažeikos, Vaclovo Noreikos. Iš
leido Povilo Kaupo parodai rengti 
komisija. Spausdino Morkūno spaus
tuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, Ill. 
60629, USA. 72 psl. didelio formato!

Catholic Universę Bulletin, Algiman
to Kezio, SJ, ir kitų. “Draugo” spaus
tuvė Čikagoje 1979 m., 112 psl. Kai
na — $3.00.

CRONACA DELLA CHIESA CAT- 
TOLICA IN LITUANIA. Fascicoli 
11-20. Acura di Pietro I. Monti. Tra- 
duzione dal lituano di Vincas Mince
vičius. Titolo originale “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika”. Coopera
tive editoriale "La Casa di Matrio- 
na". Milano 1979, p. 482.
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Gi KULTQRHEJE VEIKLOJE
M. K. ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

Kievelande šiemet švenčia dvi su
kaktis — įsteigimo keturiasdešimt
metį ir savo vadovė kompoz. Alfon
so Mikulskio muzikinio darbo pen
kiasdešimtmetį. Ansamblio veikla 
pradėta 1940 m. sausio 15 d. Vilniu
je, turint tik vyrų chorą su 68 dai
nininkais, kanklių orkestrą su 15 
kanklininkių, tautinių šokių grupę ir 
literatų sekciją. Iš Lietuvos pasi
traukęs ansamblis atgijo savo pir
muoju koncertu 1944 m. rugpjūčio 
28 d. Vienoje. Antrasis persiorgani
zavimas įvyko Kievelande 1949 m. 
birželio 18 d. Sukaktuvinius savo ir 
vadovo.- A. Mikulskio metus M. K. 
Čiurlionio ansamblis pradėjo vasa
rio 2 d. pokyliu Klevelando Lietuvių 
Namuose, padainuodamas dainų ir 
ištraukų iš operų. Akademinio po
būdžio minėjimas su koncertu bus 
gegužės 4 d. Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos salėje. Jo 
ruoša rūpinasi specialus rengėjų ko
mitetas.

ČIKAGOS "MARGUTIS”, vadovau
jamas Petro Petručio, vasario 8 d. 
Jaunimo Centro kavinėje surengė 
klevclandiškio pianisto Andriaus Ku
previčiaus naujausios plokštelės su
tiktuves. Su svečiu iš Klevelando 
kultūrinės vakaronės dalyvius supa
žindino Čikagos Lietuvių Operos di
rigentas Alvydas Vasaitis, apibūdin
damas plokštelei pasirinktus lietuvių 
kompozitorius, jos meninį bei techni
nį lygį. Pats A. Kuprevičius pabrėžė: 
kūriniu atranka buvo padaryta vado
vaujantis principu, kad jie būtų su
prantami ne tik amerikiečiams mu
zikams, bet ir eilinams muzikos mė
gėjams. Šią vasarą jis norėtų plokš- 
telėn įrašyti kitataučių kompozitorių 
kūrinius, o trečion savo plokštelėn 
įtraukti rinktinius lietuvius kompozi
torius su geriausiais jų darbais.

KULTŪRINIAME SUBATVAKA- 
RYJE Bostone vasario 16 d. dr. Do
mas Krivickas, svečias iš_ Vašingto
no, skaitė paskaitą "Vilniaus univer
siteto 1939-44 m. reikšmė Lietuvai”. 
Vilniaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimuose daugiausia bu
vo atskleidžiama šios mokslo institu
cijos praeitis, beveik nutylimas minė
tasis laikotarpis Lietuvai skaudžiais 
metais. Dr. D. Krivickas kaip tik ir 
ryškino Lietuvai labai svarbų laiko
tarpį, kai buvo atgautas Vilnius.

ATEITININKU FEDERACIJOS 
VALDYBA paskirs $1.000 premiją 
už geriausią 1979 m. religinį veikalą. 
Jos mecenatas yra kun. dr. J. Pruns- 
kis Čikagoje. Vertintojų komisijon 
pakviesti: pirm. kun. dr. Valdemaras 
ČUkuraš, nariais — seselė Augusta 
Sereikytė, dr. Juozas Kriaučiūnas, N. 
Gailiūnienė ir Stasys Rudys. Premi
ja bus paskata šių metų rudenį. Re
komenduojamus veikalus prašoma 
siųsti šiuo adresu: Rev. Į)r. Valde
maras Cukuras, Annhurst College, 
Woodstock, CT 06281, USA.

DAIL. PETRAS VAŠKYS, skulp
torius ir keramikas, vasario 14-29 d.d. 
dalyvavo grupinėje dailės parodoje 
Filadelfijoje, Tylor meno galerijoje, 
šion parodon 23 dailininkus pasirin
ko ir pakvietė Temple universiteto 
meno komisija.

XI-JĄ DAILĖS PARODĄ Vasario 
16 proga Kultūros Židinyje surengė 
LB Niujorko apygardos valdyba va
sario 9-10 d.d. Susilaukta 25 dalyvių 
su beveik 120 darbų. Parodos pobū
dį ir reikšmę nušvietė valdybos pirm. 
A. Vakselis, ją oficialiai atidarė gen. 
konsulas A. Simutis. Sveikinimo žodį 
tarė kun. L. Andriekus, OFM. P. Jur
kaus pasiūlymu susikaupimo minute 
pagerbti du mirę kūrėjai — dail. 
Adomas Varnas ir rašytojas Juozas 
Petrėnas. Atidaryme buvo paskelb
tos premijos, parūpintos mecenatų, 
paskirtos vertintojų komisijos, kurią 
sudarė pirm. Vladas Vijeikis, nariai 
Česlovas Janušas ir Paulius Jurkus. 
JAV LB kultūros tarybos $300 pre
mija įteikta Petrui Vaškiui, M. K. 
Čiurlionio vardo $300 premija — 
Vytautui Sakalauskui, šios dailės pa
rodos $200 premija — Vsevolodui 
Dobužinskiui, $100 premija už tauti
nę tematiką — Ilonai Brazdžionienei, 
tradicinio meno $100 premija — Ju
liui Šukiui, LM Federacijos Niujor
ko klubo $100 premija — Zenonui 
Ūseliui, jaunojo dailininko $100 pre
mija — Audronei Katinaitei. Pasta
roji parodos užbaigoje taipgi gavo ir 
populiarumo premiją, kurią jai savo 
balsais paskyrė patys lankytojai. Sį 
kartą jaunieji dailininkai neturėjo at
skiro savo skyriaus — ju darbai buvo 
įjungti į bendrą parodos katalogą. 
Jaunimo Sąjunga tuo pačiu metu ma
žojoje salėje surengė nuotraukų pa
rodą. Joje pirmą premiją laimėjo 
Marytė Rūgytė, antrą — Aušra Bag
donavičiūtė, pagyrimo lapą — Algis 
Norvilas. Su dailės paroda buvo su
sietas koncertas ir literatūros vaka
ras. Muzikinėje dalyje pagerbtas 
Elizabethe, N.J., gyvenantis kompoz. 
Juozas Stankūnas, pernai rudenį iš
leidęs savo kūrinių plokštelę “So
džiaus garsai”. Apie jo kūrybą ir gy
venimą kalbėjo muz. kun. L. Budrec- 
kas, o jo kompozicijų padainavo duk
ra sol. I. Stankūnaitė-Silva. Literatū
rinėje dalyje savo pasakojimus skai
tė Nelė Mazalaitė, eilėraščius — Au- 
dronė-Ona Balčiūnienė, talkinama 
savo vyro Broniaus. Su čikagiečio 
Vlado Vijeikio knyga “Lietuvos isto
rijos vaizdai" supažindino P. Jurkus. 
Po šios programos oficialų parodos 
uždarymą rėmėjų vardu paskelbė LB 
Niujorko apygardos valdybos pirm. 
A. Vakselis.

CISTYJE I’RUDY PAVADINTO 
TOLMINKIEMIO gyventojams vasa
rio 16 d. literatūros vakarą surengė 
grupė lietuvių ir rusų rašytojų. Į va
karą atsilankė augštųjų Kaliningra
do mokyklų ir Nestorovo miesto at
stovai. Apie K. Donelaičio gyvenimą 
bei kūrybą kalbėjo V. Radaitis, savo 
eilėraščius skaitė V. Šulcaitė ir J. 
Strielkūnas. Gėlėmis buvo papuoštas 
K. Donelaičio kapas atstatytoje Tol
minkiemio šventovėje.

VILNIETIS DAIL. ERIKAS VAR
NAS yra sukūręs skulptūrinį K. Do
nelaičio portretą, medalį ir keletą 
piešinių. Šie kūriniai dabar yra ati
duoti memorialiniam K. Donelaičio 
muzėjui Cistyje Prudy, buvusiame 
Tolminkiemyje. Pastaruoju metu E. 
Varnas specialiais medaliais pagerbė 
K. Donelaičio "Metų” vertėją į vo
kiečių kalbą velionį H. Buddensiegą, 
baltistą prof. V. Falkenhahną ir 
kompoz. R. Kunadą, parašiusį Metų" 
kantatą, pagal J. Bobrowskio romaną 
sukūrusį operą "Lietuviški fortepijo
nai”, kurioje vaizduojamas K. Done
laičio gyvenimas ir kūryba. Si E. 
Varno darbų paroda, surengta R. 
Berlyne, perkelta į Vilniaus univer
sitetą.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
savo repertuarą praturtino P. Mas
cagni opera “Cavalleria rustieana”, 
lietuviškai pavadinta "Kaimo gar
bė”. Si opera Kauno teatro scenoje 
buvo pastatyta bene prieš 55 metus 
ir atliekama kartu su R. Leoncavallo 
"Pajacais”. Naująjį jos variantą kaip 
savo diplominį darbą paruošė Lenin
grado N. Rimskio-Korsakovo konser
vatoriją baigęs rež. V. Staknys, tal
kinamas dirigento S. Domarko, le- 
ningradietės dail. N. Bilybinos, chor
meisterio R. Tilviko, chorą papil- 
džiusio keliais valstybinio Kauno 
choro dalyviais. Turido vaidmenį at
liko tenoras E. Gutauskas, Santucos 
— sopranas J. Bukauskaitė, Alfijo — 
baritonas A. Kimčius, Lolos — mez
zo-sopranas B. Sodaitytė, Liucijos — 
mezzo-sopranas B. Petravičiūtė.

FORTEPIJONO REČITALI Vil
niaus filharmonijos salėje surengė 
jaunoji pianistė Mūza Rubackytė, ne
eilinį savo talentą atskleidusi dar 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mo
kykloje ir Vilniaus konservatorijoje 
studijų metais. 1976 m. ji laimėjo I 
vietą tarprespublikiniame pianistų 
konkurse Taline, 1977 m. — III vie
tą sąjunginiame pianistų konkurse 
Leningrade, o sekančiais metais tarp
tautiniame P. Čaikovskio konkurse 
gavo garbės raštą, šiuo metii M. Ru
backytė dirba dėstytoja Vilniaus kon
servatorijoje, stažuojasi pas Maskvos 
P. Čaikovskio konservatorijos prof. 
M. Voskresenskį. Rečitalį Vilniuje ji 
pradėjo J. S. Bacho “Prancūziška 
uvertiūra”, dviem O. Messiaeno pje
sėmis iš “Dvidešimties žvilgsnių", 
užbaigė L. Beethoveno sonatom ir F. 
Schuberto fantazija “Klajūnas". Kri
tikai džiaugiasi pastebimai išsiplėtu
sia M. Rubackytės valdomo fortepijo
no dinamine ir spalvine skale.

P. ČAIKOVSKIO SALĖJE Mask
voje koncertavo Vilniaus operos ba
ritonas Eduardas Kaniava. Pirmojo
je koncerto dalyje skambėjo P. Čai
kovskio, J. Tallat-Kelpšos, G. Sviri- 
dovo kompozicijęs, antrojoje — ita
lų kompozitorių kūriniai, atliekami 
originalo kalbomis. Akompanavo vil
nietis pianistas Ch. Potašinskas. Ope
rų pasauliui atstovavo Figaro arija 
iš G. Rossini “Sevilijos kirpėjo”, Ru
dolfo kavatina'iš V. Bellini operos 
"Somnambulas", Onegino arijos iš 
P. Čaikovskio “Eugenijaus Onegino”.

PENKTAJAME SĄJUNGINIAME 
BALETO artistų konkurse Lietuvai 
atstovavo Vilniaus operos ir baleto 
teatro solistai — N. Beredina, D. 
Kiršys, P. Skirmantas, N. Tichomiro- 
vas, Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivės J. Valeikaitė 
ir A. Gineikytė. Konkurso laureatų 
vardus išsikovojo: Permės operos ir 
baleto teatro sol. G. šliapina, Mask
vos K. Stanislavskio ir V. Nemiro- 
vičiaus-Dančenkos muzikinio teatro 
sol. A. Chaniaviii, Kirgizijos operos 
ir baleto teatro sol. J. Vasiučenka, 
klasikinio baleto šokėjas Maskvoje
S. Isajevas. Iš Lietuvos atstovų ge
riausiai pasirodė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleivė Jolanta 
Valeikaitė, gavusi garbės raštą jau
niausiųjų šokėjų grupėje.

PAMINKLU APSAUGOS IR 
KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS cent
ro taryba surengė kraštotyrai, pa
minklų apsaugai ir muzėjininkystei 
skirtų mėgėjiškų filmų festivalį. Pa
grindinį prizą laimėjo vilnietis V. 
Urbanavičius už filmus “Teodoras 
Grotusas” ir "Oi ratu, ratu". •

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
trilogiją “Mindaugas”, “Mažvydas” 
ir “Katedra” išleido Vengrijos lei
dykla “Europa", šias tris dramas 
vengrų kalbon vertė E. , Boitaras ir
T. Dėžė.

LIETUVOS DAILĖS MUZĖJUJE 
Vilniuje buvo surengta Australijos 
dailininkų grafikos darbų paroda, ku
rios 22 rodinius 1979 m. muzėjui pa
dovanojo Melburne veikiantis lietu
vių M. K. Čiurlionio diskusijų klu
bas. Tarp Australijos dailininkų mi
nimi ir dviejų ten gyvenančių lietu
viu kūriniai — V. šerelio estampas 
“Nesirūpink, būk laimingas" ir V. 
Kapočiūno litografija “Skalikai”. Pa
rodon buvo įjungtas ir Kanadoje gy
venančio dail. Jurgio Račkaus dide
lio formato spalvotų litografijų cik
las “Žemė ir dangus”. V. Kst.
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CHOLKRR R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

ISLINGTON ■ EGLINTON rajone puikus 6 kambarių vienaaugštis; 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.

Torontiškio "Atžalyno” vaikų grupė filmuojama televizijos programai “Kids- 
world" Nuotr. V. Javaitės

Kanados Įvykiai
2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 239-5923 namų 769-9356 __________________

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

AK TYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS: = 

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

MOKA U2:
term, indėlius 6 mėn. 12 %
term, indėlius 1 metų 11 Y.i %
term, indėlius 2-3 metą 10 %
pensiją 12 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą ll’/2%
depozitą-čekią s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines 13’/$%
mortgičius 13 %

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

Nemokama vi>g narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių tekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos tekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sųžiningas 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 Į NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
tė premjero W. Davis vyriausy
bė. Jose nematyti jokių dides
nių sprendimų, išskyrus kaiku- 
riuos nežymius pakeitimus. Dėl 
naftos pabrangimo bus skatina
mas jos taupymas, mažiau ben
zino vartojančių automobilių 
gamyba, priemiestinių traukinių 
elektrifikavimas, plečiamas ato
minių jėgainių tinklas. Planuo
jama taipgi skatinti kuro gamy
bą iš Įvairių atmatų bei atliekų. 
Valdžia parūpins paskolas ka
nadiečiams, kurie nori nupirkti 
Ontario , provincijoje užsienio 
firmas. Apie $20 milijonų bus 
duota miestų savivaldybėms, 
kad joms nereikėtų padengti 
valdinių namų išlaidų. Tuose 
namuose už gerokai žemesnę 
nuomą gyvena neturtingi asme
nys bei šeimos. Šias gaires kri
tiškai sutiko liberalų vadas S. 
Smithas, pasigesdamas tvirtes
nio Ontario provincijos žings
nio Į devintąjį šio šimtmečio de
šimtmetį. Jis vis dar kalba apie 
konservatorių mažumos vyriau
sybės nuvertimą nepasitikėjimo 
klausimu. Socialistų vadas M. 
Cassidy nėra linkęs eiti į nau
jus parlamento rinkimus šį pa
vasarį ar vasarą.

Amerikiečiu Chryslerio auto
mobilių gamykla yra priartėjusi 
prie bankroto dėl planavime pa
darytų klaidų. Jos automobilius 
iš rinkos išstūmė varikliai, var
tojantys perdaug benzino, kuris 
dabar kasdien brangsta ir ku
rio susidaro vis didesnis trūku
mas. Ekonomiškesnių automo-

tas min. pirm. J. Clarkui prieš 
pat jo atsistatydinimą, R. Stan- 
fieldas pataria atsisakyti ne tik 
Jeruzalės, bet ir Kanados fir
moms taikomų varžtų su arabų 
šalimis dėl jų paskelbto boiko
to Izraeliui. Prekybinių Kana
dos ryšių suvaržymas su tokio
mis arabų valstybėmis sukeltų 
neišvengiamą jų reakciją. Kana
dai užsidarytų arabų rinka Ar
timuosiuose Rytuose ir netgi ga
lėtų būti nutrauktas naftos tie
kimas. Kitais žodžiais tariant, 
R. Stanfieldas nori, kad Kana
dos vyriausybė pirmon vieton 
statytų savo reikalus, o ne Iz
raelio.

Britų Kolumbijos provincija 
pernai net $900 milijonais padi
dino miško medžiagos ir natū
ralių duju pardavimą užsieniui. 
Pasibaigus biudžetiniams me
tams banke liko $606 milijonai. 
Finanso ministerio H. Curtis pa
skelbtame naujame $6,2 bilijo
no biudžete dabar yra numaty
tas mokesčių sumažinimas $54 
milijonais, o $353 milijonai bus 
panaudoti provincinėms sko
loms mokėti, pagerinti miškinin
kystės programoms, tiesti ke
liams, statyti naujiems tiltams. 
Britu Kolumbija dabar yra vie
na iš nedaugelio Kanados pro- 
vicijų, kuri savo biudžetą gali 
subalansuoti be nuolatos kylan
čio deficito.

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus1 A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , _ _ —
(Tarp Dundas ir College' • elefonaS 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

e TELEVISIONI Į I / 7 A Savininko. — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, (aisom, 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 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotoqrafas sPecialistas portretų, 

„ , . vestuvinių ir vaikų
Petras Žemaitis, nuotraukų. Įrėminimai

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

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

biliu bendrovė nebuvo pakanka
mai pramačiusi. Dėl šios prie
žasties Chrysleris iš JAV vyriau
sybės gavo garantiją $1,5 bili
jono paskoloms. Panašios $300 
milijonų garantijos iš Kanados 
vyriausybės nori ir kanadiška- 
sis bendrovės skyrius. Dėl jos 
jau tariamasi su naujuoju pra
monės ministeriu H. Gray. Ne
norėdami Chryslerio užsidary
mo, jo darbininkai JAV sutiko 
sumažinti savo uždarbį $2.000 
ir į šį planą pakvietė įsijungti 
kanadiečius. Pastarųjų Chrys
lerio unija betgi atmetė šį pa
siūlymą. Atrodo, kad dabar 
amerikiečiams Chryslerio darbi
ninkams atlyginimus teks su
simažinti net $4.000. nesusilau
kus aukos iš kanadiečių. Dėl 
šios priežasties unija žada kovo
ti. kad nė vienas centas iš tos 
$1,5 bilijono paskolos nepasiek
tų Chryslerio skyriaus Kanado
je. Tokia Kanados Chryslerio 
darbininkų taktika daug kam 
atrodo nepriimtina, kai siekia
ma $300 milijonų paskolos ga
rantijos iš Otavos. Automobilių 
gamyklų darbininkai Kanadoje 
priklauso geriausiai atlyginamų 
kategorijai.

Montrealyje lankėsi Kambo
džos princas N. Sihanoukas. ka
daise bandęs bendradarbiauti 
su kruvinuoju komunistų reži
mu. Jo vizitą beveik nutraukė 
priekaištai, kad ir jis yra atsa
kingas už tragišką trijų milijo
nų gyventojų mirti. Susikirti
mas su kambodijiečiais ir viet
namiečiais įvyko televizijos stu
dijoje. kur buvo įrašytas pasi
kalbėjimas su N. Sihanouku. 
Vėliau sušauktoje spaudos kon
ferencijoje jis žadėjo tęsti savo 
viešnagę Kanadoje ir JAV, rei
kalaudamas paramos Kambodi- 
jai. Jo teigimu, paramos iš Ka
nados beveik negauna Kambo
džos gyventojai, nes didžiąją 
jos dalį pasiima Kambodiją oku
pavę vietnamiečiai.

Buvęs min. pirm. J. Clarkas 
prisivirė košės, pažadėdamas 
Kanados ambasadą Izraelyje iš 
Tel Avivo perkelti į Jeruzalę. 
Iš šios balos jam padėjo išlipti 
buvęs konservatorių vadas R. 
Stanfieldas, kaip specialus am
basadorius lankęsis Artimuo
siuose Rytuose. Savo specialia
me pranešime, kuris buvo įteik-

Ateitininkų žinios
Visi jaunučiai ateitininkai berniu

kai ir mergaitės bus vedami pažiū
rėti išraiškos šokių “Babar" į St. 
Laurent centrą kovo 22 d. Visi pra
šome susirinkti prie Prisikėlimo pa
rapijos salės 12 v. Grįžime apie 3 
v.p.p. Su savimi atsinešti $3. Prašo
me visus dalyvauti.

Toronto ateitininkų metinė šventė 
— balandžio 19-20 d.d. Į šventę at
vyksta Federacijos vadas J. Laučka. 
Balandžio 19, šeštadienį, 6 v.v., ren
giama vakarienė su menine progra
ma Prisikėlimo pąr. salėje.

Gavėnios laikotarpis ateitininkams 
turėtų ypatingai būti reikšmingas ir 
primenantis reikalingumą save at
naujinti. Tik tada, kai savo širdis at- 
naujinsim, galėsim “Visa atnaujinti 
Kristuje”.

Prof. dr. Pr. Dovydaitis pirmame 
"Ateities” numeryje rašė: “Pasilikę 
Kristaus Bažnyčioje, kuri yra paties 
Kristaus kūnas, mes prieš visą pa
saulį ištariame: viską atnaujinti 
Kristuje. Tai ištariusieji paimame 
ant savęs pirmutinę didžiausią par
eigą atnaujinti Kristuje save, atnau
jinti l Kristuje savo gyvenimą, paro
dyti savo gyvenimu, savo gyvenimo 
darbais ir pasielgimais, kad mums 
šie žodžiai tai ne tuščia frazė, kad 
mes savo gyvenime vadovaujamės 
kitokiu mokslu ir kitokiais princi
pais, kad mes savo gyvenime siekia
me kitokį tikslą.” (“Trys pamatiniai 
klausimai”, "Ateitis” 1 nr. 1911 m.)

Skautų veikla
• Pianisto Vytauto Smetonos kon

certas — kovo 29, šeštadienį, 7 v.v.. 
Prisikėlimo auditorijoje. Koncertą 
rengia Kanados rajono vadija ir 
kviečia visus jame dalyvauti.

• Kovo 25 d. sueina lygiai 10 me
tų nuo a.a. Stepo Kairio mirties. La
bai žymių nuopelnų turėjusį vadovą 
prisimenant, skautininkų ramovės 
užprašytos šv. Mišios bus atnašauja
mos balandžio 13 d., 7 v.v., Prisikėli
mo šventovėje. Sesės ir broliai kvie
čiami velionį prisiminti sueigose ir 
maldose.

• Mindaugo dr-vės žiemos varžy
bose pirmauja Lapinų skiltis, vad. 
S. Namiko ir A. Slapšio. Sekanti su
eiga — kovo 26 d.

• Kviečiame skautus4es dalyvauti 
priešvelykiniuose susikaupimuose, 
ypač jaunimui skirtu laiku. C. S.

Pajieškojimas
Albinas Ramanauskas jieško sesers 

Janinos Ramanauskaitės-Jocienės, ki
lusios iš Moliniškių kaimo, Lankeliš
kių valsčiaus. Prašome ją atsiliepti 
arba žinančius apie ją pranešti: A. 
Ramanauskas, 320 Caroline St. S., 
Hamilton, Ont., L8P 3M1, Canada.

©bSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Kauno miesto plaukimo varžybose 
"Pluošto” 50 metrų ilgio baseine bu
vo pagerinti net septyni Lietuvos vai
kų rekordai: 2. Stasiukynaitė 200 m 
krūtine nuplaukė per 2 min. 55,7 
sek.; A. Lebedinas 100 m laisvu sti
liumi — per 1 min, 04,1 sek.; R. 
Gotautas 200 m delfinu — per 2 min. 
34,4 sek.; N. Steponavičius 200 m 
laisvu' stiliumi — per 2 min. 20,2 
sek.; R. Strumskis — 100 ir 200 m 
krūtine — per 1 min. 19.5 sek. ir 2 
min. 48 sek., o 200 m kompleksiniu 
būdu — per 2 min. 38,2 sek.

Vilnietis studentas Remigijus Va
liulis laimėjo bronzos medalį Sindel- 
fingene, V. Vokietijoje, surengtose 
Europos lengvosios atletikos uždarų 
patalpų pirmenybėse. Jis 400 metru 
nubėgo per 46,75 sek., pagerindamas 
Lietuvos uždarų patalpų rekordą. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo 25-kių 
Europos šalių sportininkai.

Lietuvos šaudymo iš lanko varžy
bų čempijonais Šiauliuose tapo Vil
niaus inžinerinio statybos instituto 
studentas A. Viederis ir Vilniaus 
universiteto studentė A. Jucevičiūtė.

Vyrų pirmosios lygos tinklinio pir
menybės užbaigtos Vilniuje. Pirmą 
vietą laimėjo Taškento “Dinamo" ko
manda su 28 taškais, antrą — Mins
ko “Motoras" su 27, trečią Vilniaus 
“Kuro aparatūros" tinkliniai su 25. 
Pernai vilniečiai taip pat buvo treti.

Dinamiečių varžybose Vorošilov- 
grade kaunietė R. Muzikevičiūtė ru
tulį nustūmė 18 m 86 cm, pasiekda
ma naują Lietuvos uždarų patalpų 
rekordą.

Lietuvos ledo ritulio pirmenybėse 
jau sužaisti trys ratai. Pirmauja Kau
no "Pluoštas", surinkęs 35 taškus. 
Antroje vietoje yra Kauno "Staklių” 
komanda su 34 taškais, trečioje — 
Vilniaus “Kuro" aparatūros" rituli
ninkai su 28.

Lengvosios atletikos varžybose 
Šiauliuose Lietuvos uždarų patalpų 
800 metru bėgimo rekordą pagerino 
šiaulietė L. Baikauskaitė, šį nuotolį 
įveikusi per 2 min. 5,1 sek.

VYČIO ŽINIOS
Vyčio jauniai B ir C kovo 8-9 d.d. 

dalyvavo Martin Grove mokyklos 
ruoštame krepšinio turnyre jos salė
se. Dalyvavo po 4 komandos kiekvie
noje klasėje. Jauniai C (14) pirmo
se rungtynėse pralaimėjo North 
York komandai 28:33.

Antrose rungtynėse vytiečiai žaidė 
žymiai geriau ir laimėjo rungtynes 
prieš Martin Grove 58:19. Vyčio ko
mandoje šį kartą geriausiai žaidė 
Juozas Namikas, kuris rinko sviedi
nius nuo abiejų lentų ir vadovavo 
visam žaidimui. Jam taikliais meti

mais talkino Linas Ažubalis, Pranas 
Karpis. Komandoje žaidė: J. Nami
kas 18, L. Ažubalis 28, P. Karpis 21, 
R Stanulis 8, E. Stanulis 3, R. Mar
cinkevičius 8. Blogiau sekėsi jau
niams B (16), kurie pralaimėjo abe
jas rungtynes — Martin Grove 45:70 
ir North York 44:56.

Antrose rungtynėse vytiečiai žaidė 
geriau, tačiau laimėjimui pasiekti 
trukdė stoka darnaus žaidimo. Sį 
kartą komandoje geriausiai žaidė Al
vinas Saplys, tačiau jam talkininkų 
mažai teatsirado. 2aidė: J. Ažubalis 
19, T. Trinkūnas 2, A. Saplys 41, A. 
Balsys 2, R. Karpis 12, S. Namikas 
8, A. Slapšys 2, P. Sukauskas 3. Ne
turint organizuotų varžybų Toronte, 
tai buvo vytiečių šio sezono pirmie
ji pasirodymai krepšinio aikštėje. 
Stoka varžybinio patyrimo gerokai 
trukdė žaidimui.

Kanados sporto apygardos krepši
nio pirmenybėse dalyvaus 4 Vyčio 
krepšinio komandos — vyrai B, jau
niai A (19), jauniai B (16) ir jauniai 
C (14). Pirmenybės įvyks balandžio 
19-20 d.d. Martin Grove mokykloje.

Glorija Nešukaitytė vieši Anglijo
je ir dalyvauja vietinėse stalo teni
so varžybose. Airijos pirmenybių 
pusbaigmio varžybose 5 rungčių ko
voje pralaimėjo Danijos meisterei; 
Valijos pirmenybėse pralaimėjo ket- 
virtbaigmyje, tačiau prieš tai pasie
kė reikšmingą laimėjimą, įveikdama 
Anglijos Nr. 5 žaidėją. Dar žada da
lyvauti Škotijos pirmenybėse ir 
kovo 28 d. gris į Torontą. A. S.

AUSROS ŽINIOS
Lengvąją! atletikai sutiko vadovau

ti ir jos sportininkus treniruoti A. 
Malinauskas. R. Petrauskas, A. Ga- 
taveckas. Irena Petrauskienė, A. 
Nakrošius, A. Petrauskas.

Etobicoke Recreations League pir
menybėse Aušros vyrams liko su
žaisti vienos rungtynės prieš Lennox 
komandą. Iš astuonių komandų vyrai 
stovi lentelės viduryje.

Sigitas Žulys įsijungė i klubo va
dovų eiles. K. S.

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA 
Tel. (813) 360-0490 

Savininkė RŪTA KR! AUČIŪN AITE, 
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, ikainojant namus ir t.t.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
NUOLAIDA LIETUVIAMS SAVININKAMS 

UŽ PARDAVIMĄ.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ab a jb > jb
TORONTO LIETUVIŲ FAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ---------------------------------------

MOKA:
12 % už 6 mėn. term, indėlius
11 ’/i % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensiją ir namą planą
11 ’/z % speciali taup. sąsk.
10 % už taupymo s-tas

6 % už čekią s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 25 mi

IMA:
13Y2% už asm. paskolas
13 % už mortgičius
15 % už perviršio

kreditą
(line of credit)

i jonų 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 čekią 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

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

FLORIDA 
REAL
ESTATE

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas 

Angelė E. Kamiene
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

)?Oi Gulf boulevard, st. Petersburg Beach, Pl. 5570t> 
Telefonas (815) >60'2448 . Vakare (81)) 545-27)8

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbalii

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
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
335 Roncesvalles Avė., _ , , ___ _ ___ 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

I

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

• Priimame užsakymus Ir maisto siuntinių iš Danijos.
• 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

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 Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Mūsų kredito unijos narei
a+a Anelei Salalienei

mirus, jos dukterims ELENAI NORKIENEI ir ONAI AU- 
GŪNIENEI su šeimomis, visiems giminėms bei artimie
siems nuoširdžig užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos narei
a+a Juozei Kibirkštienei

mirus, "Lito" kredito komisijos nariui jos sūnui JUSTUI, 
dukrai IRENAI VILGALIENEI, jų šeimoms, visiems gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžig užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
"Litas" valdyba, komisijos ir tarnautojos

A+A
JUOZUI ŽEMAIČIUI

mirus, jo žmonai GENOVAITEI reiškiame giliausią 

užuojautą ir kartu liūdime —

A4. K. Kvedarai.
KLB Montrealio apylinkės valdyba 1980. II. 3 Aušros Vartų parapijos patalpose surengė simpoziumą tema 
"Montrealio lietuvių veikla bei jos ateitis” ir parodą iš lietuvių kūrimosi Kanadoje. Parodai buvo panaudota me
džiaga, telkiama Kanados archyvui Otavoje. Iš kairės: pirm. R. Otto, S. Baršauskas, P. Mališka, G. Nagys, D. 
Staškevičienė — simpoziumo nariai, R. Lukoševičiūtė, paskaičiusi įvadinį žodį. Nuotr. J. Danio
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Olimpiniai atgarsiai
J. VAIČELIŪNAS

Sportas ir politika
Kaikas aiškina, kad sportas ir 

politika yra skirtingi reikalai, ir 
jų negalima maišyti. Taip. Ir 
graikai tų dalykų nemaišė: kai 
ėjo karas, nebuvo olimpinių žai
dimų, o jei norėjo rengti olimpi
nius žaidimus, turėjo sustabdyti 
karą. Dabar nuo tos taisyklės 
norima nukrypti. Maskvos val
dovai tarytum sako: jūs, pasau
lio sportininkai, žaiskite Mask
voje, o mūsų divizijos tuo laiku 
žygiuos, okupuodamos laisvus 
kraštus, žudydamos žmones.

Olimpiniai žaidimai yra gar
bingas dalykas, o karas, ypač' 
puolamasis, yra negarbingas. 
Maskvos atstovas Jungtinėse 
Tautose prieš keletą metų pa
reiškė: užpuolikas yra tas, kuris 
su savo ginkluota kariuomene 
Įsiveržia Į kitą kraštą. Maskvos 
valdovai buvo ir tebėra užpuoli- 
Jcai. Jie okupavo daug kraštų, o 
paskutinių metti — Afganista
ną, nužudė to krašto prezidentą 
su šeima, į Afganistano sostą 
pasodino Maskvai tinkamą pa
taikūną ir dabar sako, kad Af
ganistano prezidentas pakvietė 
-ginkluotas sovietų divizijas į Af
ganistaną. Jei afganistaniečiai 
kovoja prieš okupantą, reiškia 
Maskvos valdovai sako netiesą. 
Taigi, tokiu laiku laisvojo pasau
lio sportininkams nedera vykti 
Į olimpinius žaidimus Maskvoje.

Ar vienodi sportininkai?
Nuostabu, kad laisvojo pasau

lio sportininkai bendrauja su ko
munistinių kraštų sportininkais. 
Pirmieji yra laisvi sportininkai, 
sporto mėgėjai ir valstybei ne
priklauso, o antrieji yra komu
nistinės. valstybės tarnautojai. 
Juos valstybė išlaiko, bet iš jų 
labai daug reikalauja. Komunis
tinių kraštų sportininkai labai 
varginami fiziškai ir dvasiškai. 
Prieš pasaulinio masto varžybas 
jie gauna injekcijas, kad būtų

aktyvesni ir laimėtų pirmąsias 
vietas. Taip skundėsi viena R. 
Vokietijos sportininkė. Jei spor
tininkas Maskvai neparveš olim
pinių laimėjimų, gali ne tik ne
tekti sportininko profesijos, bet 
ir patekti į kalėjimą. Ar verta 
su tokio krašto sportininkais 
bendrauti, lenktyniauti, kai 
sportininkų paruošimo sąlygos 
yra labai skirtingos?

Lietuviai sportininkai
Rusijos garbei iškelti Mask

va panaudoja pavergtų tautų 
sportininkus. Žinome, kad irk
lavimo, krepšinio ir net plauky
mo sporto šakose Rusijai daug 
laimėjimų pasiekė lietuviai. Jie 
tos garbės negalėjo iškovoti Lie
tuvai, nes jau 40 metų pasauly
je nėra tokios laisvos valstybės.

Kadaise, kai Korėja buvo Ja
ponijos pavergta, vienas korė
jietis sportininkas olimpiniuose 
žaidimuose laimėjo aukso meda
lį. Kai jam buvo įteiktas meda
lis, jis pradėjo verkti. Daug kas 
manė, kad jis verkia iš džiaugs* 
mo, bet vėliau paaiškėjo kitkas: 
verkė, kad tas medalis buvo iš
kovotas Japonijai, o ne jo tėvy
nei Korėjai. Tą patį dabar daro 
Maskva: jos pavergtų tautų 
sportininkai jai laimi medalius.

Pavergtos Lietuvos sportinin
kai olimpiniuose žaidimuose pri
valės savo pavergėjui iškovoti 
medalius, o lietuviai kariai yra 
priversti padėti Maskvai užgrob
ti Afganistaną, kur jau eina pil
nas karas.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses),

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

\&ifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

• Apartamentai • Prekybos pastatai
• Raštinių pastatai • Ūkiai • Žemė

namų telefonas
VACYS ŽIŽYS (4 1 6) 221-3305 
Įstaigos (4 16) 233-3323

DKALDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

HOME J. L. Sulimierski

INCOME TAX
10% NUOLAIDA 

PENSININKAMS
2290 Bloor St. W. Du blok“i i "r* i vakorus nuo

I d. 769*4558 Runnymcde

Rochester, N.Y.
(Atkelta iš 4-to psl.)

baigtas tautiniais šokiais, vadovau
jant Jadvygai Reginienei.

Vaizdai iš minėjimo salėje buvo 
parodyti televizijoje per vietos ži
nias 11 v.v. per 10 kanalą. Minėji
mą per lietuvių radiją lietuvių ir 
anglų kalba atliko R. Kiršteinas.

J. J-kus

Acapulco, Meksikoje
VASARIO 16 buvo paminėta ir 

Sudburio atostogaujančių lietuvių. 
Kun. Ant. Sabas atlaikė pamaldas ir 
tarė progai pritaikytą žodį. Po to dr. 
R. J. D. Račinskai visus dalyvius pa
vaišino.

Angelė ir Leonas Baltučiai artimų
jų ratelyje atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 33 metų sukaktį. Ilgiausių 
metų! K. A.«S.

• Supažindikite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.

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

Ar sustos kainu kilimas?
K. LIUTKUS

Kainų kilimas gali būti sulai
kytas, bet nelengvai. Kol kas 
yra labai neaiški ekonominė pa
dėtis S. Amerikoje ir' visame 
pasaulyje.

Prieš 50 metų (1929-1932) pa
lietė Amerikos kontinentą ir vi
są pasaulį didelė Krizė (gamybos 
ir paklausų kritimas), galima sa
kyti, depresija (ekonominis su
stingimas), kuri paralyžavo visą 
ekonominį gyvenimą. Gamyba 
sumažėjo daugiau kaip per pu
sę, nedarbas padidėjo kelerio
pai. Sumažintos palūkanos iki 
3Vžz% nedaug ką padėjo. Akci
jų pirkėjams ir laikytojams pa
skolos padidėjo nuo 3.6 bilijono 
(1927) iki 8.5 bilijono (1929). 
1929 m. pabaigoje daugelis ak
cininkų buvo išstumti iš biržos 
— rinkos.

1933 m. kovo mėn. dvi dienas 
po inauguracijos JAV preziden
tas F. D. Rooseveltas uždarė 
gelis iš jų nebuvo vėliau atida- 
visus bankus “atostogoms”. Dau- 
ryti. Dabar depozitų — taupo
mųjų sąskaitų pinigai yra ap
drausti iki $140,000.

Per 50 metų politikai manev
ruoja didele valdžios jėga, 
stengdamiesi paskatinti pasiūlą 
ir paklausą arba atvėsinti ją pa
gal reikalą. Daugelis ekonomis
tų mano, kad valdžia turėtų 
vengti kontrolės, išskyrus ypa
tingus atvejus. Valdžia turėtų 
balansuoti savo biudžetą, sulai
kyti pinigų dauginimą ir nu
statyti nuoseklias palūkanas.

Pastovi infliacija, kuri trukdo 
ekonominį demokratinių kraštų 
gyvenimą, nebus sulaikyta ar 
sumažinta, kol nebus sukurta 
politinė aplinka, kurioje būtų 
įvesti logiški, griežti pakeitimai 
užbaigti infliacijai. Yra ženklų, 
rodančių, kad Vakarų demokra
tijos ta linkme jau eina.

Infliacija yra didžiausia prob
lema. JAV tikrina nuolatinį iš
laidų kilimą, mažina mokesčius, 
biudžeto deficitą, unijų privile
gijas. Ir niekas nežino, kaip il
gai ir kaip giliai tai atsilieps į 
ekonominį gyvenimą. Yra vil
ties, kad infliacija palaipsniui 
sustos. Tai gali trukti penkerius 
ir daugiau metų. Ekonominiame 
gyvenime gali būti staigmenų: 
karas, rinkimai, valdžios netvar
kingumas. Tos problemos turi 
būti nugalėtos, jei norima in
fliaciją pažaboti. Kovoti prieš 
infliaciją pirmiausia turi būti 
psichologiškai nuteikta visuo
menė. Tam reikalinga drastiška 
terapija — įveikti infliacinę 
nuotaiką. Tam valdžia turėtų 
vykdyti sekančią programą.

1. Peržiūrėti biudžeto procesą 
ir vengti deficito.

2. Parengti išsamų planą, ap- 
valdantį veiksnius, kurie kelia 
išlaidas ir kainas.

3. Įvesti griežtą lėšų kontrolę, 
kol infliacija pakankamai suma
žės.

4. Laipsniškai mažinti verslo 
mokesčius penkerių metų laiko
tarpyje. Tai padidintų gamybos 
pajėgumą, sumažintų gaminių 
kainas, pagausintų darbus, su-

KANADOS LIETUVE KVIEČIA 
TAUTIEČIUS

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą, įkainojant namus, tvarkant 
mortgičių reikalus Vankuveryje, pasinaudoti sąžiningu patarnavimu

ALBENIA ANDERSON
Tel. 433-8231 • 291-1861 (namų)

MACAULAY NICOLLS MAITLAND & CO. LTD.
REAL ESTATE (serving Greater Vancouver area since 1898) 
#101 -5021 Kingsway, Burnaby, B.C., V5H 4A5, Canada

l/l - ji LIETUVIU Or r 1 TAUTINIU 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

bus liepos 6 d.r 2 vai. popiet,
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHICAGO, ILL.
Bilietai gaunami VAZNELIU GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje $20.00, mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— $15.00, $12.00, $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 7 v.v. 
CONDESA DEL MAR, 12220 S. Cicero Ave., Alsip) ILL. 
Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių, (šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

mažintų bedarbių skaičių.
Taigi konstruktyvi ir logiška 

programa gali sulaikyti inflia
ciją per trumpą laiką. Tai skau
di, bet neišvengiama ir būtina 
operacija ekonominiame gyve
nime. Įveikus infliaciją, grįš 
kainų pastovumas ir monetinė
je sistemoje, kuri buvo pradė
ta pavėluotai ir klaidingai. Ši 
tendencija jau reiškiasi daugu
moje demokratinių pramonės 
kraštų. Turime vengti neatsa
kingos vyriausybės, kuri gali iš
čiulpti ekonominį ir moralinį 
gajumą.

V. Vokietijoje, kurioje yra 
stipriausi ekonominiai Europos 
muskulai, padėtis yra taipgi pa
naši. Ji susinormuos, jeigu rei
kalingos priemonės, reguliuo
jančios ekonomiją, nebus padė
tos į šaldytuvą.

ŠYPSENOS
Darbovietėje

— Kodėl ši vieta taip ilgai ne
užimta?

— Mat, mes norime gauti to
kį tarnautoją, kuris būtų du 
kartu vertesnis už mūsų moka
mą atlyginimą.

Brandos atestatas
Tėvas sūnui: Ir tokį gimnazi

jos baigimo pažymėjimą tu drįs
ti man rodyti?

Sūnus tėvui: Bet, tėte, tai yra 
tavo brandos atestatas, kurį aš 
radau užkištą palėpėje. pr

Toronto miesto burmistras 
John Sewell 1980 m. vasario 21 
d. buvo sukvietęs etninės spau
dos ir svečių konferenciją, ku
rioje dalyvavo apie 20 asmenų. 
Pradžioje Norm Simon paaiški
no apie miesto skelbimus spau
doje. Jis pastebėjo, kad politi
kai ir etninės spaudos žmonės 
turi skirtingas nuomones šiais 
klausimais. Jis norėtų, kad grei
tu laiku būtų atsakyta į eilę 
klausimų, kuriuos jis pateikė. 
Tada jis turėtų aiškią nuomonę, 
ko etninės spaudos žmonės nori, 
ir galėtų pateikti siūlymą politi
kams pasisakyti. Jis sutiko, kad 
skelbimų sistema gali būti kei
čiama.

Burmistras J. Sewell paaiški
no, kad jau yra susitarta su Ka
ravaną rengiančiais žmonėmis 
padaryti pakeitimų, kuriais visi 
bus patenkinti. Kol kas susitari
mai dar neskelbiami.

Bendruomenių centrų nuosa
vybių mokesčius pakeisti ar nuo 
jų atleisti miestas neturi teisės. 
Reikia laukti Ontario provinci
jos nuosavybių mokesčių siste
mos pakeitimo. Bendruomenių 
centrai gali prašyti miesto para
mos (grants).

Policijos reikalu paruoštas 
įstatymas Bill 201, kuris įsiga
lios kovo mėn. Bus sudaryta po
licijos skundų komisija, kurios 
narius skirs lygiomis provincija, 
policija ir miestas. Taip pat nu
matoma keisti naujų policinin
kų priėmimo tvarką, kur būtų 
kreipiamas ypatingas dėmesys 
ne j kandidato ūgį ir svorį, o į 
patyrimą, t.y. kalbų mokėjimą 
bei žmonių pažinimą. Dabar po
licijos komisijoj yra 5 asmenys, 
numatoma pridėti dar du, kurie 
būtų iš etninių grupių (nebal
tų!).

Vasario 18 d. buvo pasiūlyta 
miesto taryboje rezoliucija 
smerkianti sovietus už invaziją 
Afganistane ir kviečianti boiko
tuoti olimpiadą Maskvoje. Ji 
nebuvo priimta, nes miesto bur
mistras J. Sewell griežtai pasi
priešino. V. M.

Kanados lenkų laikraštis 
“Związkowiec” 1980 m. 21 nr. 
išspausdino Jozef Suchockio at
siliepimą į ankstesnę-informa
ciją “šovinistai lietuviai apie 
lenkus”. Jo autorius sako, jog 
lietuvių dauguma nusistačiusi 
prieš lenkus. Prieš karą antilen
kišką propagandą varę šauliai, 
remiami vokiečių, gal net ir ko
munistų. Dabartiniu metu ne
santaiką tarp kaimynų esą kurs
to rusai bei komunistai. Tai esą 
matyti iš propagandinio stiliaus 
rašinio (autorius turi galvoje 
“TŽ” spausdintą straipsnį apie 
Gudijos lietuvių persekiojimą iš 
pogrindžio “Aušros”, Red.). Iš
mintingi lietuviai tai mato ir nė
ra lenkų priešai, nes lenkai nie
kad lietuvių nepersekiojo, ne
kankino, nežudė. Lenkų — lie
tuvių istorija esanti liudininkė 
gerų santykių. Lenkams nepa
lankius straipsnius dabar esą 
rašo rusai, norėdami pridengti 
savo nusikaltimus Lietuvoje. 
Tame rašinyje minima Polesia, 
kur “Armija Krajowa” žudžiusi 
lietuvius. Toje srityje nesą lie
tuviškų kaimų.

Išvadoje autorius sako, esą 
nėra ko jaudintis dėl tokių 
straipsnių, nes lietuviai yra ma
nipuliuojami šaulių, vokiečių ir

rusų. Reikia geriau ištirti rei
kalą, išdiskutuoti su lietuviais 
kaikuriuos klausimus. Juk da
bar Lietuviai turi visą Vilniją, o 
visą Lietuvą — rusai, kurie sle
gia ją nežmonišku persekiojimu. 
Lenkų silpnybė esanti ta, kad 
jie visuomet buvo tolerantiški, 
nepersekiojo kaimynų nei reli
giniu, nei politiniu požiūriu.

Iš šio laiško matyti, kaip su
klaidinti yra lenkai, besidomį 
lietuviais. Klaidingai buvo atpa
sakota pirmoji informacija apie 
pogrindžio “Aušros” straipsnį, 
dar klaidingesnis yra šis atsi
liepimas. Juk kas gali būti klai- 
dingesnio, kaip tvirtinimas, kad 
pogrindžio “Aušroje” rašo ru
sai! Tik realybės jausmo neturį 
lenkai gali sakyti, kad lietuviai 
yra tik žaislas rusų ir vokiečių 
rankose. Matyt, jiems nežinoma 
stipri lietuvių rezistencija tiek 
vokiečių, tiek rusų okupacijai. 
O kad lenkai niekad nepersekio
jo lietuvių, tegu anie autoriai 
pasiteirauja pas Vilniaus kraš
to lietuvius.

Amerikos lietuvių bendrovė 
“Baltic Associates, Ltd.” Bosto
ne yra suorganizavusi lietuvių 
tautodailės ir praktinio vartoji
mo reikmenų gamybą plačiu 
mastu. Jos atstovas ir vienas pa
grindinių organizatorių Gintaras 
Karosas lankėsi “TŽ” redakci
joje ir paliko labai gražiai išleis
tą naujausią katalogą, kuriame 
yra daug spalvotų nuotraukų. Iš 
jo galima pasirinkti norimų tau
todailės gaminių ir užsisakyti. 
Išleistasis katalogas pavadintas 
“Lithuanian Heritage. Products 
and services.” Kaikuriuos daly
kus jau galima gauti ir spaudos 
kioskuose. Vieną iš savo bend
rovės gaminių G. Karosas pali
ko “TŽ” redakcijoje, būtent, 
“Jigsaw puzzle”. Tai smulkios 
kartoninės dalys, kurias tinka
mai sudėjus, išeina Lietuvos že
mėlapis su įvairiais vaizdais ir 
Vyčiu. Tūo būdu susipažįstama 
su Lietuva.

Kol kas ši bendrovė negali 
priimti užsakymų iš Kanados, 
nes dar nesutvarkyti reikalai su 
Kanados valdžia ir neparuoštas 
kainoraštis Kanados valiuta.

• Toronto universiteto “Amnes
ty International” skyrius rengia 
paskaitas su filmais apie disi
dentus Sov. Sąjungoje. Jis ypač 
rūpinasi ukrainiečio Shumuko, 
64 m. amžiaus disidento išlais
vinimu. Jis kalinamas jau 35-ri 
metai, šioje veikloje ypač uoliai 
dirba ukrainiečių studentai.

Ontario liberalų ir opozicijos 
vadas dr. Stuart Smith parašė 
laišką Sov. Sąjungos ambasadai 
Otavoje, protestuodamas prieš 
Lietuvos disidentų — Petkaus, 
Gajausko ir kitų suėmimą bei 
primindamas žmogaus teisių 
nepaisymą. Š. m. vasario 21 d. 
dr. S. Smith gavo atsakymą, pa
sirašytą ambasadoriaus asisten
to. Jo tekstas (vertimas): “Ger
biamasis p. Smith, Ambasado
rius susipažino su turiniu Jūsų 
laiško, rašyto sausio 21 d., ir 
pavedė man perduoti jums šį 
pareiškimą. Jūsų laiško pobū
dis ir tonas atima man galimybę 
atsakyti jums į klausimą iš es
mės ar bent konstruktyviai jį 
svarstyti. Kiek supratau, jūsų 
laiškas yra padiktuotas noro 
kaltinti, o ne sužinoti tikrus fak
tus.”W G. DRESHER -™ATE

INSURANCEĮ)resher-ĮJarauskas 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

BACENAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West(
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

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

Kelionės grupėms ir paskiriems asmenims į visus pasaulio 
kraštus (ir Lietuvą). Teirautis nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

E. CEELEN — /. DREŠERIENĖ

HtSl/RAHCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Kardinolas kalbės lietuviams
S. m. kovo 30, sekmadienį,

2.30 v. p. p., Sv. Mykolo kated
roje Toronte <200 Church St.) 
rengiamos specialios pamaldos 
už Lietuvą, minint jos 40 metų 
priespaudą bei meldžiant Die
vą laisvės. Tai bus Tikinčiosios 
Lietuvos Dienos tęsinys, kuria
me kviečiami dalyvauti Toronto 
Ir plačiųjų apylinkių lietuviai. 
Koncelebracines Mišias lietuvių 
kalba atnašaus lietuviai kunigai, 
skaitymus atliks lietuviai pasau
liečiai, o pamokslą anglų kalba 
pasakys Toronto arkivyskupas 
Jo Eminencija kardinolas Em
met G. Carteris, daugelio vadi
namas prispaustųjų balsu.

Giedos jungtinis choras, su
darytas iš šių vienetų: Lietuvos 
Kankinių parapijos, Prisikėli
mo, Hamiltono Aušros Vartų pa

TORONTO^
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos prasidės- 
kovo 27, ketvirtadieni, 7.30 v. vaka
ro (ne kovo 20. kaip per klaida pa
skelbta “Tž" 11 nr.) ir baigsis kovo 
30, Verbų sekmadienį. Rekolekcijų 
vedėjas — kun. J. Duoba, vienuolis 
marijonas iš Čikagos.

— Vyskupijos įsakyta rinkliava 
"ShareLife" labdaros institucijom 
išlaikyti — kovo 23. sekmadienį.

— Visi kviečiami dalyvauti pamal
dose už Lietuvą kovo 30. sekmadienį,
2.30 v.p.p., Toronto katalikų katedro
je.

— Klebonas kun. P. Ažubalis yra 
išvykęs dviem savaitėm atostogų. Jį 
pavaduoja kun. Iz. Grigaitis.

— Pamaldos šį sekmadienį. 10 v.r., 
už a.a. Eleną Kudžmaitę, 11 v.r. už 
a.a. Petrę Daulenskienę, a.a. Gerar
dą Balčiūną ir a.a. Mariją Zimins- 
kienę.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidoti: a.a. Petras 
Labuckas ir a.a. Juozas žemaitis iš 
Hamiltono.

— “Tž" 9 nr. palaidotųjų sąraše 
sukeisti vardai: turėjo būti: Alfon
sas Kalmatavičius, Ipolitas Stanevi
čius. /

— Gavėnios Mišios — penktadienį,
7.30 v. vakaro.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 29. šeštadienį, 7 v. vakaro, 

moterų drauigjos apmąstymo vaka
ras.

— Verbų sekmadienį, kovo 30 d.. 
9.45 v.r., pamaldos su šv. Komunija.

— D. Penktadienį pamaldos su šv. 
Komunija — 11.15 v. ryto.

— Velykų ryto pamaldos be šv. 
Komunijos — 9.45 v.

Lietuvių Namų žinios
— LN ir LN Moterų Būrelis ren

gia Velykų stalą sekmadienį, balan
džio 13 d.. 1 v.p.p., Karaliaus Min
daugo menėje. Bilietai gaunami LN 
raštinėje ir sekmadienių popiečių 
metu. Visi stalai numeruoti.

— LN Moterų Būrelis kovo 9 d. 
svarstė Velykų stalo paruošimą ir 
dail. Jurgio Juodžio parodą, kuri 
įvyks balandžio 12 ir 13 d.d.

— Kovo 9 d. Toronto Lietuvių Fi
latelistų Draugija savo susirinkime 
aptarė pašto ženklų parodą. Ji įvyks 
LN Karaliaus Mindaugo menėje kovo 
29 ir 30 d.d. I parodą pakviesti ir 
JAV lietuviai filatelistai, kurie paro
dys labai vertingų nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklu. Parodos ati
darymas — kovo 29 d., 10 v.r.

— Patvirtinti nauji Lietuvių Namų 
nariai. įmokėję po S100: F. Kudrei- 
kis, J. Kudreikis, A. U.. M. Petronis. 
E. Trečiokas.

— Kovo 9 d. Karaliaus Mindau- 
I go menėje įvyko pavasario — vasa

ros madų paroda, kurioje dalyvavo 
apie 300 svečių. Visos modelistės bu
vo lietuvaitės: D. Barakauskaitė. S. 
Černiauskaitė, B. Adomonytė, A. Pa
liulytė, V. Adomonytė-Thomas. R. 
Petkutė ir R. Verbylaitė. Vidai Kup- 
revičiūtei-Jay paaiškinant, grakš
čios modelistės pademonstravo apie 
90 moterišku pavasario ir vasaros ap
rangos modelių. Be to. buvo prista
tytos princesės: Vida Petkevičiūtė —
1979 m. "Miss Vilnius" kuri savo ka
rūną perdavė Violetai Adomonytei,
1980 m. “Miss Vilnius". Madų paro
dos koordinatorė ir rengėja buvo 
Vida Barakauskaitė, 1980 m. Karava
no “Vilniaus” pavilijono komiteto 
pirmininkė.

— LN sekmadienio popietėje ko
vo 9 d. dalyvavo P. Amerikos meni
nių ansamblių "Ąžuolyno" ir "ži
bučių" nariai.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo 250. Svečių knygoje pa
sirašė: J. Urbonas iš Detroito. Priš- 
čepionka iš Otavos. P. Polgrimas iš 
St. Catharines, V. Gronys iš Niagara 
Falls

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

rapijų ir "Aro”. Bendra repeti
cija — kovo 27, ketvirtadienį,
7.30 v. v., Sv. Mykolo katedroje 
Toronte.

Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis. Mo
terys, ypač choristės, prašomos 
pasipuošti tautiniais drabužiais. 
Pamaldų išlaidoms padengti bus 
daroma rinkliava.

Šias pamaldas rengia Kana
dos Lietuvių Katalikų Centras, 
kurin Įeina lietuvių parapijos, 
institucijos ir organizacijos. Jis 
kviečia gausiai dalyvauti visus 
lietuvius ne tik iš Toronto, bet 
ir Hamiltono. St. Catharines, 
Delhi, Londono bei kitų vieto
vių.

Šios pamaldos su kardinolo 
pamokslu yra svarbus momen
tas lietuvių veikloje. Dėlto daly
vaukime visi! Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijos prasidėjo 

kovo 17 d. Penktadienį po rekolek
cijų pamokslo bus paskaita salėje 
"Krikščioniška šeima dabarties pa
saulyje".

— Naujam pianinui aukojo po 
S100: A. N. Kulpavičiai, J. P. B. $25: 
M. Lazdauskas; liturgniams drabu
žiams: U. Petkūnienė $60. St. Pranc- 
kevičius $50, E. Kulienė ir šeima 
$50, J. E. Sileikiai $20.

— “ShareLife" rinkliava — kovo 
23. sekmadienį.

— Dail. K. žoromskio paveikslų 
paroda — balandžio 26-27 d.d. Paro
dų salėje. Rengia kat. moterų sky
rius.

— Metiniame parapijos susirinki
me buvo padaryti septynių parapijos 
tarybos sekcijų pranešimai ir pateik
ta metinė parapijos pajamų bei išlai
dų apyskaita, f parapijos tarybą iš
rinkti: Albinas Arlauskas, Karolis 
Abromaitis, dr. Judita Cuplinskienė, 
Eugenija Cižikienė, Vida Javaitė, 
Aušra Karkienė, Aloyzas Kuolas, Ka
zimieras Sapočkinas, Vytautas Tasec- 
kas ir Alfonsas Totoraitis. Taryboje 
yra 20 rinktų parapijos narių. Iš jų 
kasmet renkami arba perrenkami 
10. Pirmame posėdyje bus pasiskirs
tyta pareigomis.

— Parapijos labdaros sekcija rū
pinasi ligoniais, ypač chroniškais, ku
rie jau seniai vargsta ligoninėse. Yra 
tokių, kurie patys net pavalgyti 
negali. Labdaros sekcija prašo tuos, 
kurie galėtų ligonius lankyti, sene
lius į pamaldas atvežti, ligoninėse ar 
namuose pavalgydinti, atsiliepti ir 
skambinti į parapijos raštinę 533- 
0621.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Saba
liauskų ir Jaknbėnų šeimų mirusius, 
užpr. M. Lorr, 8.30 už Viktoriją ir 
Praną Sulcus, užpr. O. Baziliauskie- 
nė, 9 v. už Jurgį Smolskį, užpr. J. 
Smolskienė, 9.40 v. už Tamarą užpr. 
M. Pečiulytė, 10 v. už Vincą Girdaus- 
ką. užpr. E. Girdauskienė; 10.30 už 
Eleną Sniaukštienę. užpr. O. Dačkie- 
nė: sekmadienį 8 v. už Antaniną Du- 
bininkienę, užpr. L. J. Jucaičiai, 9 v. 
už Edvardą Armalavičių, užpr. P. Ar- 
malavičienė, 9 v. už Dūdų šeimos mi
rusius, užpr. J. A. Dūdos, 10 v. už 
Steponą Kairį metinės, užpr. Ir. Kai
rienė, 11.30 už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius. Vakare Mišių nebus ry
šium su parapijos vakariene.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką ir pa

garbą visoms rengėjoms bei vieš
nioms. suruošusioms man neužmirš
tamą prisiminimą — mergvakarį.

Yptingą padėką reiškiu vyriau
sioms rengėjoms: p. Juodienei, p. 
Aušrotienei ir p. Dalindienei.

Gilią padėką reiškiu savo mylimai 
Mamytei už didelį rūpestingumą bei 
patarimus, padedant man pasiruošti 
ne tik šiam vakarui, bet ir visam 
gyvenimui. Danutė Abramavičiūtė

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

ARTI PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS 
Toronte išnuomojami du kambariai 
ir virtuvė su baldais. Skambinti tel. 
534-5972,
JAUNA MERGAITĖ Lietuvoje su 
gera profesija nori susipažinti su 
rimtu vyru vedybų tikslu. Teirautis 
šiuo adresu: Mrs. M. Rožauskas, 2120 
50th Avė.. Cicero, III. 60650, USA.
LIETUVAITĖ, gyvenanti Lietuvoje, 
norėtų susipažinti su Kanados arba 
JAV lietuviu vedybų tikslu. Ji yra 
40 metų amžiaus, inteligentiška, iš
silavinusi. Pageidauja lietuvio nevy- 
resnio kaip 55 metų amžiaus, rimto 
būdo, nemėgėjo gerti. Rašyti “TŽ” 
adresu, pažymint "Birutei”. Laiškai 
bus persiųsti suinteresuotai.
PARDUODAMAS VASARNAMIS 
SPRINGHURSTE — trys miegamie
ji, salonas, virtuvė, prausykla. Izo
liuotas žiemai, apstatytas gražiais 
baldais, išklotas kilimais, tinkamas 
gyvenimui vasarą ir žiemą, elektrinis 
šildymas. Tik kelios minutės nuo pa
plūdimio, arti Mėlynųjų Kalnų bei 
slidinėjimo. Naujas dvigubas gara
žas. Prašoma kaina $33,900. Skam
binti Mississaugoje tel. 279-9795.
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Maloniai kviečiame . • •
visus tautiečius dalyvauti

"Tėviškės Žiburiu”

BALIUJE
SPAUDOS

š.m. balandžio 12, Atvelykio 
šeštadieni, ANAPILIO salėje

Meninę programą atliks "NERIJA" — lietuvaičių dainos vienetas iš Klevelando • Šokiams gros "Good Time Boys" orkestras

BUS DVI LOTERIJOS — didžioji (su specialiais bilietais) ir mažoji (su 
įėjimo bilietais). Galėsite laimėti televizijos priimtuvų "Zenith" (spal
votų), žymių dalininkų paveikslus, keramikos kūrinius ir daug kitų 
vertingų dalykų. Čia rasite tradicinių lietuviškų valgių ir gaivinančių 
gėrimų bufetų

Baliaus pradžia - 7 v.v., programos - 7.30 v.v

Bilietai — $6, studentams — $3 (galerijoje). Stalai rezervuojami iš 
anksto telefonu 275-4672. Bilietai gaunami "TŽ" administracijoje, 
sekmadieniais — parapijų salėse po pamaldų

LAUKIAME VISŲ IR IŠ VISUR!
RENGĖJAI

(S MONTREAL| pianisto Vytauto Smetonos |

š.m. kovo 29, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Prisikėlimo auditorijoje

Bilietų kainos: $5.00, $4.00, $3.00. Visus maloniai kviečia — Kanados rajono vadi ja

“Tėvų ir jaunimo problemos” 
— tokia tema rengia simpoziu
mą KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių par. skyrius Ana
pilio salėje kovo 23, sekmadienį, 
tuoj po 11 v. r. pamaldų. Sim
poziumo nariais bus psicholo
gas, tėvų ir jaunimo atstovai. 
Visuomenė, ypač jaunimas ir tė
vai, kviečiami gausiai dalyvauti. 
Po simpoziumo bus vaišės, pa
ruoštos rengėjų.

Metinis “Paramos” Kredito 
Kooperatyvo narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 23 d., 3 v. p. p., 
Lietuvių Namuose. Narių regis
tracija prasidės 2 v. p. p. Pra
šome atsinešti nario knygutę.

Vedėjas

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyriaus metinis narių 
susirinkimas šaukiamas kovo 
29, šeštadienį, 1 v. p. p., Lietu
viu Namuose, pensininkų klube, 
Iii' augšte (1573 Bloor St. W.).

Vilniaus universiteto minėji
me klausytojus žavėjęs jaunas, 
bet jau pagarsėjęs pianistas Vy
tautas Smetona, atsiradus pagei
davimams, vėl kviečiamas į To
rontą. Čia jis kovo 29, šeštadie
nį, 7 v. v., Prisikėlimo audito
rijoje duos koncertą, kurį ren
gia Kanados skautų rajono vadi- 
ja. Bilietus platina skautų-čių 
vadovai. Jų bus galima gauti ir 
prie įėjimo.

Dail. Gražinos Krasauskienės 
keramikos darbų paroda vyksta 
Toronto viešosios bibliotekos 
Runnymede skyriuje (2178 
Bloor St. W.) iki kovo 31 d.

Vaidybos sambūris “Aitva
ras” yra pakviestas suvaidinti 
Vyt. Alanto 3 v. komediją “Sau
lėgrąžų sala” Detroite š. m. ko
vo 30 d. Si veikalą aitvariečiai 
sėkmingai suvaidino Toronte, 
dalyvaujant veikalo autoriui.

Tautybių savaitė Karavanas, 
kuriame kasmet dalyvauja 50 
įvairių tautybių paviljonų, dėl 
atsiradusių nesklandumų suski
lo. Nepatenkintųjų grupė — 14 
tautybių nutarė rengti atskirą 
festivali ir tam reikalui sudarė 
organizaciją “Ethnic Heritage 
Festival Association”. Ligšioli
nės pastangos išlaikyti tradicinę 
vienybę nebuvo sėkmingos.

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

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SI MI NKE VIČIE NĖ. 
įvairiomis progomis skambinti J "Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763 6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

> Rengiama 
įvairių 

tautybių 
• menininkų
►

TORONTE, 600 ANNETTE SREET (antrame augšte). ’ 
“ Atidaryta: kovo 29 d. — nuo 10 v.r. iki 6 v.v. < 

“ kovo 30 d. — nuo 12 v. iki 5 v.p.p. ’
> "MENAS" <

"Paramos" kredito kooperatyvas
PRANEŠA,

kad š. m. kovo 22 d. ir balandžio 12 d.

"Paramos" raštinėje nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p. bus teikiamas 
patarnavimas — nemokamai užpildomi pajamų mokes
čių (income tax) pareiškimai. Šis patarnavimas taiko
mas nariams, uždirbantiems nedaugiau $13,000. Re
gistruotis "Paramos" raštinėje.

Vedėjas

Ryšium su Tikinčiosios Lietu
vos Diena š. m. kovo 2 KLK 
Centras išsiuntinėjo atitinkamus 
laiškus katalikų vyskupams. Iš 
ukrainiečių vyskupo Izidoriaus 
Boreckio gautas šis atsakymas: 
“Kaip rašėte savo laiške, katali
kai anapus Geležinės Uždangos 
neša sunkią priespaudos naštą. 
Mūsų abiejų tautų likimas yra 
toks pat. Noriu jps užtikrinti, 
kad mes melsimės už persekio
jamus katalikus Lietuvoje, nes 
mūsų liturgijoje yra nuolatinis 
maldavimas už persekiojamus 
ir kenčiančius brolius! Teišgirs
ta Viešpats mūsų maldas ir už
baigia Antikristo viešpatavimą, 
kad netrukus abi mūsų tautos 
galėtų giedoti “Kristus prisikė
lė”.

Hamiltono vyskupas Paul 
Reeding atsiliepė šiuo laišku: 
“Jūsų laiškas, rašytas vasario 
viduryje, ką tik pasiekė mane 
(vasario pabaigoje, Red.) ir ne
begalėjau įjungti jo j mėnesinį 
savo žiniaraštį. Tačiau jūsų pra
šymą perduosiu kunigams arti
miausia proga, kai siuntinėsiu 
žiniaraštį. Aš žinau, kad prel. 
Tadarauskas įjungs tą maldavi
mą į tikinčiųjų maldą šį sekma
dienį.

Adomas ir Filomena Kantau
tai parengė ir išleisdino naują 
bibliografinį veikalą “Supple
ment to a Lithuanian Bibliogra
phy”. Tai papildas 1975 m. iš
leistam pagrindiniam veikalui 
“A Lithuanian Bibliography”. 
Tuose veikaluose suregistruoti 
leidiniai apie Lietuvą, randami 
S. Amerikos bibliotekose. Tai 
didelis darbas, kurį labai rūpes
tingai atliko Edmontone gyveną 
p. p. Kantautai. Apie jų darbą 
informaciją paskelbė ir Kana
dos imigracijos ministerijos biu
letenis “Kaleidoscope” 1980 m. 
vasario numeryje.

IMOM

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
žmuidzinas su Ponia kovo 11d. 
dalyvavo Ontario gubernatorės 
P. McGibbon ir jos vyro suruoš
tame priėmime Ontario provin
cijos parlamento sesijos atida
rymo proga.

Dali. A. ir A. Tamošaičių lei
dinio “Lithuanian National Cos
tume” sutiktuvės buvo sureng
tos kovo 16 d. Prisikėlimo par. 
Parodų salėje. Tai buvo turinin
ga kultūrinė popietė, kurioje 
dalyvavo gausus būrys torontie- 
čių. Platesnė informacija — se
kančiame “TŽ” nr.

A. a. Alfonso Skrebūno atmi
nimui Ona Juodikienė paaukojo 
$15 “TŽ”.

Aukotojai bei spaudos rėmė
jai. “T. Žiburiams” paaukojo 
$125: Petras Šalna; po $100: 
Laima Baltrėnas, Windsoro lie
tuviai. Vietoje gėlių ir kitų iš
laidų savo motinos mirties me
tinių proga C. Senkevičius pa
aukojo “T. Žiburiams” $100. A. 
a. Alfonso Skrebūno atminimui 
vietoje gėlių paaukojo “T. Ži
buriams” $25: Birutė ir Kazys 
Čepaičiai; $20: Artūras ir Mari
lyn Misiūnai; S10: Leonas ir Ire
na Baziliauskai. Savo brolio a. a. 
Vinco čerškaus, mirusio 1977 
m. kovo 27 d., atminimui Ona 
Čerškutė-Spidell paaukojo “TŽ” 
$25. A. a. Alfonso Kalmatavi- 
čiaus atminimui vietoje gėlių 
Marytė ir Feliksas Timukai pa
aukojo “Tž” $15.

Gausu mergvakarių. Kovo 4 
d. Lietuvių Namų salėje buvo 
suruoštas mergvakaris Ramu
nei Bražukaitei, kovo 9 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje — Da
nutei Abromavičiūtei ir kovo 
16 d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje — Kristinai Strimaitytei. 
Visi mergvakariai pasižymėjo 
gražiu paruošimu.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Sv. Kazimiero šventė praėjo la

bai pakilioje dvasioje. Šeštadienio 
vakare, t.y. .kovo 8 d., 6 v.v., buvo 
iškilmingos pamaldos, kuriose daly
vavo jaunimas su vėliavomis. Mišių 
metu giedojo parapijos choras. Po to 
sekė vakarienė, kuriai vadovavo ko
miteto pirm. R. Pališaitis su žmona. 
Programą atliko mergaičių choras, 
kurį suorganizavo ir kuriam vado
vauja seselė Teresė. Čia jis pasirodė 
pirmą kartą, ir publika priėmė nuo
širdžiai mergaičių dainavimą ilgais 
plojimais. Vakarienę paruošė M. Pa- 
lišaitienė, L. Asipavičienė, D. Kalpo
kienė, H. Kurylo, H. McNamara, C. 
St. Amour, A. Martin. Šioms ponioms 
priklauso parapijiečių padėka. Kiti 
komiteto nariai — J. Asipavičus, L. 
Markauskas, R. Marteli, E. Čičinskas 
ir P. Kalpokas tvarkė kitus vakarie
nės reikalus. Sis parengimas praėjo 
labai sėkmingai, dalyvavo daug sve
čių ir parapijai davė pelno $2.203.

— Rekolekcijos prasidės kovo 27 
d., 7.30 v.v., ir baigsis Verbų sek
madienį bendromis Mišiomis, bend
ra Komunija ir bendrais pusryčiais. 
Rekolekcijas praves T. Paulius Balt
akis, pranciškonų provincijolas.

— Mirė Marija Ramanauskienė. 
89 metų, palaidota vasario 29 d.; 
Vincas Bubelis, 72 metų, ilgametis 
mūsų parapijos choristas, palaidotas 
kovo 4 d.; Juoze Kibirkštienė, 78 me
tų, palaidota kovo 7 d.

— Didžiosios Savaitės pamaldos: 
D. Ketvirtadienį, t.y. balandžio 3 d.,
7.30 v.v. Paskutinės Vakarienės Mi
šios, D. Penktadienį, 3 v.p.p., Kris
taus Kančios pamaldos. D. Šeštadie
nį, 6.30 v.v., ugnies šventinimas, van
dens ir Velykų vigilijos Mišios: Ve
lykų rytą Prisikėlimas 6.30 v.r., Ve
lykų dieną tik vienerios Mišios 11 
v.r.
Aušros Vartų parapijos žinios

— Kovo 5 d. mirė Anelė Sakalienė, 
81 m. amžiaus, gyvenusi LaSalle. Pa
laidota kovo 10 d. iš AV šventovės. 
Paliko liūdinčias dvi dukteris su šei
momis ir dvi seseris Lietuvoje.

— Kovo 16 d. jūrų šauliai surengė 
Juozines su menine programa, kurią

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

. __ _ MŪNTREHUŪ LJETLJWH 
UTAS HHEDITŪUNJH

1465 DE 5EVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6% Asmenines 15%
Taupomąsias s-tas 12% Nekiln. turto 13.75%
Pensijų planas 12.25% Čekių kredito 16.5%
Term. ind. 1 m. 11.75% Investacincs nuo 15.5%
Trumpai, term ind. iki 13%

Duoda nemokomą gyvybės draudą Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už taup. s tos sumas. $10,000 už paskolos tumų.

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 nedirbamo vasarų nuo 
gegužes 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.

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

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves betkokio dydžio ir rūšies. TeL 
787-9021 Toronte. 

atliko mergaičių choras, vadovauja
mas seselės Teresės.

— Gavėnios rekolekcijos prasidės 
kovo 31 d. ir baigsis balandžio 6 d. 
Jas ves kun. L. Zaremba, SJ. Pamoks
lai ir Mišios vakarais 7 v.

— Lietuvos tikinčiųjų šalpai ir ne
pasiturintiems kraštams (Develop
ment and Peace) surinkta $423.08.

— Pirmoji Komunija — gegužės 4 
d. Vaikus ruošia seselė Teresė.

Montrealio lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas maloniai kreipiasi 
mokyklos išlaikymo reikalu. Jau pra
ėjo ilgas laikas, kai paskutinį kartą 
kreipėmės į Jus šiuo svarbiu reikalu. 
Iki šiol išsivertėme iš įvairių paja
mų: tėvų mokesčio, valdžios paramos 
ir organizacijų aukų, bet valdžiai su
mažinus paramą, o išlaidoms vis di
dėjant, turime didesnes sumas pini
gų sutelkti patys.

Prašome prisidėt prie lietuviškos 
mokyklos išlaikymo su Jums galima 
auka. Prašome siųsti čekj “Lietuviš
kai Mokyklai" ir pasiųsti pridėtame 
adresuotame voke arba pervesti į 
mokyklos sąskaitą “Lite” Nr. D 255. 
Už aukas bus išsiųsti pakvitavimai.

Šiuo taip svarbiu reikalu kreipia
mės į visus Montrealio lietuvius, nes 
mūsų lietuviškoji mokykla yra visų 
mūsų pagrindinė lietuvybės išlaiky
mo institucija.

Prašome visus tėvelius leisti savo 
vaikus į lietuvišką mokyklą. Siųo 
metu jau turime klasę sunkiau lietu
viškai kalbantiems ir visai lietuviš
kai nekalbantiems.

Iš anksto dėkojame už Jūsų duos- 
numą ir bendro mūsų reikalo supra
timą. \

Betkuriais mokyklos reikalais pra
šome kreiptis j mokyklos vedėją ar
ba tėvų komitetą.
Monika Jonynienė, mokyklos vedėja, 
tel. 489-2106; Romas Verbyla, tėvų 
komiteto pirm., tel. 731-3167; Albina 
Lukoševičienė, iždininkė, tel. 768- 
9606

Kviečiame atsilankyti į lietuviškos 
mokyklos vakarą balandžio 26, šeš
tadienį, 7 v.v.. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Bus vakarienė, meninė 
programa, šakiai, loterija, veiks bufe
tas. Rengėjai

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

SAVININKAS BUTO bendranamyje 
(condominium) jieško vyresnio am
žiaus vyro kompanijono gyventi gra
žioje apylinkėje prie Humber upės 
3-jų miegamųjų bute su baldais. Dvi 
prausyklos, pirtis, maudymosi basei
nas. vieta pastatyti automobiliui. 
Lanbton square, 250 Scarlett Rd. 
Skambinti teL 767-0319 dienos metu 
iki 3 v. p.p.


