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Jaunimas vergijoje
Pastarajame dešimtmetyje ir kiek anksčiau Vakarų 

pasaulio jaunimas pasijuto nepakankamai laisvas ir ėmė 
reikalauti didesnės laisvės šeimoje, mokykloje, universi
tete, religijoje ir viešajame gyvenime. Tas radikalus po
sūkis po triukšmingų žygių apsiramino, atslūgo, tačiau 
pasiliko didesnės laisvės reikalaujanti nuotaika. Ir dabar 
laisvojo pasaulio jaunimas nepakelia varžtų jokioje sri
tyje, kiekvieną iniciatyvą laiko jo laisvės varžymu. Dėlto 
autoritetui, kuris nėra jaunimo laisvai priimtas, tenka sun
kus uždavinys, nes senasis drausminimo būdas Įsakymo 
keliu dažnai būna nesėkmingas, šiuo metu vakarietiška
sis jaunimas (bent žymi jo dalis) yra pasiekęs laisvės mak
simumą, kuris kartais tampa laisvės piktnaudžiavimu, anar
chija ir savęs naikinimu. Patirtis rodo, kad perdidelė lais
vė, atsieta nuo moralinių principų, nuo autoriteto, nuo 
vadovaujančios rankos, veda Į savotišką savo susikurtą ne
laisvę, kurioje išnyra biologiniai instinktai, iškeliantys fi
zinę jaunimo prigimtį, bet skurdinantys dvasinę pusę. Ta
da atsiranda biologinių instinktų vergija, naikinanti tik
rąją jaunimo laisvę, reikalingą vispusiškam ugdymui. To
kioje atmosferoje siektoji visiška laisvė tampa vergija, už
kertanti kelią Į tikrąją laisvę, be kurios negali subręsti pil
navertis jaunimas.

V
ISAI kitokia būklė yra totalistiniuose kraštuose. Te
nai negali būti nė kalbos apie perdidelę jaunimo 
laisvę, nes ten vyrauja perdidelė vergija — ne bio

loginių instinktų, o išorinės jėgos, kuri siekia pavergti ne 
tiktai fizinį, bet ir dvasinį jaunimo gyvenimą. Toji tota- 
listinė vergija prasideda jau vaikų darželiuose, kur pra
dedama kalti mažiems vaikams, kad Leninas yra visagalis 
geradaris, kad rusai — mūsų draugai ir pan. Vergija tę
siama pradinėje ir vidurinėje mokykloje. Joje visą laiką 
kalama, kad Marksas yra pasaulio išganytojas, Leninas jo 
darbų tęsėjas ir 1.1. Universitete tas pat — ir ten laukia 
marksizmo-leninizmo katedra, žodžiu, visa švietimo bei 
auklėjimo sistema yra užsimojusi pavergti jaunuolį ir fi
ziškai, ir dvasiškai. Senovėje vergija reiškė fizinį žmogaus 
suvaržymą, įkalinimą, bet dabar totalistinėje komunizmo 
sistemoje vergija yra taip pat totalistinė, t.y. pavergianti 
visą' žmogų — fizinį ir dvasinį. Dėlto ji yra daug pavojin
gesnė ir sunkesnė. Fiziniai varžtai kartais yra lengvesni 
nei dvasiniai, nes kol žmogaus dvasia nepavergta jis te
besijaučią žmogumi ir tikisi grįžtančios laisvės. Bet kai 
pavergiama ir žmogaus mintis bei širdis, iš žmogaus lieka 
tiktai tironų stumdomas robotas. Tai pavojus, kuris tyko 
totalistinėje sistemoje gyvenančio jaunimo.

S
OVIETŲ okupuotos Lietuvos netyko perdidelės laisvės 

pavojai. Didysis jo pavojus — totalistinė vergija, už
simojusi pavergti kūną ir sielą. Tokia vergija siaučia 

Lietuvoje jau, galima sakyti, 40 metų. Joje išaugo nauja 
karta. Tuo tarpu neįmanoma įžvelgti, ar ji yra vergų ar 
laisvės žmonių karta. Turimi duomenys liudija, kad joje 
yra tikrų vergų, atsidavusių totalistinei sistemai su siela 
ir kūnu, tačiau dauguma jų yra visdėlto laisvės žmonės, 
t.y. tokie, kurie fiziškai pajungti sovietinei sistemai, bet 
savo dvasia laisvi, nors ir gerokai, apnuodyti. Jie įrodė, 
kad fizinis jaunimo pavergimas yra gana lengvas, bet dva
sinis — kietas riešutas. Fiziniam jaunimo pavergimui tar
nauja mokyklos, kalėjimai, lageriai ir 1.1., bet dvasiniam 
pavergimui prireikė net psichiatrų, nes negelbsti nė uni
versitetai. čia ir glūdi totalistinės sistemos silpnybė — ji 
galinga fizinėje srityje, bet silpna dvasinėje. Ji stumdo 
dabartinį Lietuvos jaunimą kaip fizinius .vergus, bet ne
pajėgia išplėšti dvasinės laisvės, nors ir labai stengiasi. Ji 
siunčia Lietuvos jaunimą, mobilizuotą į sovietinę kariuo
menę, malšinti čekoslovakų sukilimo; ji siunčia jį į Af
ganistaną malšinti vietinių žmonių, kovojančių už savo 
krašto laisvę? Jie žūna ten kaip fiziniai totalistinės sistemos 
vergai, bet savo dvasia išlieka laisvi žmonės, liudijantys 
pasauliui didžią jaunimo tragediją, išugdytą totalistinės 
sistemos.

Pasaulio įvykiai
STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS NUSIAUBĖ DALĮ PIETINES 
ITALIJOS prie Neapolio, bet pasaulinio dėmesio jis susilaukė pa
vėluotai dėl nepakankamos informacijos. Pradžioje buvo paskelb
ta, kad žuvo apie 300 gyventojų. Tik po kelių dienų paaiškėjo, 
kad žuvusių yra daugiau kaip 3000 ir kad tikrasis jų skaičius gali 
pasiekti 10.000. Sugriauta daug miestelių ir kaimų, pastogės ne
teko apie 200,000 italų, nukentėjo net ir atkastos Pompėjos lieka
nos su savo meno turtais. Pagalbos teikimą taip pat sutrukdė in
formacijos stoka. Telefono laidai nukentėjusiose vietovėse buvo 
nutraukti, radijo ryšiai įvesti tik po trijų dienų. Net ir kariuo
menės daliniai buvo atsiųsti praėjus beveik dviem dienom. Jų pa
vėluota pagalba teisinama Š. Atlanto Įsakymu du trečdalius Itali

KANADOS ĮVYKIAI

Krizė automobilių pramonėje
Automobilių pramonę Kana

doje ir JAV palietė didžiulė kri
zė, “Chryslerio” bendrovei netgi 
atnešusi bankroto pavojų. Jį da
bar stengiamasi pašalinti finan
sine Kanados ir JAV vyriausy
bių parama. Unijos kaltę suver
čia automobilių gamyklų vado
vams, nenumačiusiems pagau
sėjusios mažesnių automobilių 
paklausos, reikalauja sumažinti 
tokių automobilių importą iš 
Japonijos ir kitų užsienio šalių. 
Lig šiol niekas nė neužsimena, 
kad Kanadoje pagaminti maži 
automobiliai yra perbrangūs, 
neprieinami mažesnius uždar
bius turintiems kanadiečiams, 
šį klausimą, jo tiesiogiai nemi
nėdama, palietė Kanados moks
lo tarybos paruošta studija. Jo
je teigiama, kad Japonijos au
tomobilių gamyklose dirbančių 
darbininkų produktyvumas yra 
net 24% didesnis, negu Kana
doje ar JAV. Jeigu norima išsi
laikyti varžybose su Japonija, 
reikės atitinkamai sumažinti 
darbininkų skaičių. Iš JAV au

tomobilių pramonėje dirbančių 
1.159.000 asmenų reikia atleis
ti 222.000, .o Kanadoje iš 125.- 
000 — 24.000.

Buvęs Kanados gubernatorius 
Jules Leger mirė ištiktas antro 
kraujo išsiliejimo smegenyse. 
Su pirmuoju jam teko galynėtis 
1974 m., kai buvo ką tik paskir
tas 21-ju* Kanados gubernato
rium. Tą sykį jis pasveiko ir 
bent iš dalies atgavo kalbėjimą. 
Nuo to laiko jam šioje srityje 
dažnai talkindavo žmona, dau
giau oficialių pareiškimų būda
vo paskelbiama raštu. Velionis 
mirė sulaukęs 67 metų, palikęs 
už save 9 metais vyresnį brolį 
kardinolą Paul-Emile Leger. Sa
vo veiklą J. Leger pradėjo kaip 
Otavos laikraščio “Le Droit” re
daktorius, profesorius Otavos 
universitete. Vėliau įsijungė 
diplomatinėn tarnybon, buvo 
paskirtas Kanados ambasado
rium Italijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje Liuksemburge. Buvo

(Nukelta į 8-tą psl.)

Estai, latviai ir lietuviai demonstruoja Madride netoli rūmų, kuriuose vyksta Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija, protestuodami prieš sovietinę vergiją, žmogaus ir tautų teisių pažeidimus bei reikalaudami 
laisvės savo kraštams. Apačioje — latvių evangelikų kunigas MARIS KIRSONS baltiečių protestą išreiškia 
rankų isipjovimu ir krauju, tekančiu ant patiestos sovietinės vėliavos

Britų žvilgsnis į Baltijos valstybes
Raštas, skirtas augštiesiems britų pareigūnams

“Tž” redakciją pasiekė raš
tas iš Britanijos Londono (per 
Australiją) “Background 
Brief”, kuriame išdėstyti faktai 
apie Baltijos valstybių okupaci
ją ir jų interpretacija. Pridėta 
pastaba, kad šis raštas yra in
formacinis ir negali būti laiko
mas oficialia Britanijos vyriau
sybės politika. Jis betgi skirtas 
informuoti augštiems užsienio 
politikos pareigūnams. Pažymė
tina, kad raštas pagrįstas teisin
gais duomenimis, nesivaiko so
vietinės propagandos miglų.

Pradžioje tas raštas pasakoja 
apie 45 baltiečių memorandumą 
Jungtinėm Tautom ir cituoja 
rusų disidentų, įskaitant Sacha
rovą, pareiškimą: “Baltijos res
publikos. . . buvo įjungtos į 
Sov. Sąjungą, nepaisant tų kraš
tų gyventojų valios. . . juos oku
pavus karinėm Sov. Sąjungos 
pajėgom. . . Mes remiame Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos atsto
vų kreipimąsi ištirti pažeidimus 
tų kraštų gyventojų teisės į ap
sisprendimą bei laisvą, nepri
klausomą savo likimo lėmimą”.

Minėtame rašte suglaustai at
pasakojamas nacinės Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos sandėris 1939 
m., Baltijos valstybių okupavi
mas bei prijungimas prie Sov. 
Sąjungos, partizaninis karas ir 
rezistencinis sąjūdis. Pastarasis 
prasidėjęs po 1960 m., kai pa
aiškėję, kad Chruščiovas varžtų 
neatleis. Pradėta kovoti už žmo
gaus teises, bet ta kova buvusi 
neatskiriama nuo kovės už tau
tos teises.

Lietuvoje kova už žmogaus 
teises ir tautinį savitumą buvu
si stipriausia. Ten Kat. Bendri
ja, apimanti 75% gyventojų, 
esanti glaudžiai susijusi su tau
tiniais siekiais. Pasipriešinimo 
sąjūdyje aktyviai pradėję daly
vauti ypač kunigai, sudarę ti
kinčiųjų teisėms ginti komite
tą. Popiežiaus apsilankymas 

Lenkijoje taip pat turėjęs įta
kos. 1972 m. pasirodžiusi po
grindžio spauda su “LKB Kro
nika” priešakyje.

Pasipriešinimas sovietinei 
priespaudai pagyvėjęs po 1975 
m. įvykusios Helsinkio konfe
rencijos — ne tik Sov. Sąjungo
je, bet ir visoje eilėje Rytų Eu
ropos kraštų buvę sudaryti ko
mitetai sekti Helsinkio akto 
vykdymui. Lietuvoje toks komi
tetas buvęs sudarytas 1976 m. 
gruodyje. Kaip ir kitur, jo na
riai buvo persekiojami, suimi
nėjami. Buvęs suimtas ir Vikto
ras Petkus, nuteistas 10 metų 
lagerio ir 5 metam tremties.

Nepasitenkinimas Lietuvoje 
galįs būti matuojamas parašų 
skaičiumi po įvairiomis petici
jomis. 1970 m. keletas doku
mentų buvę pasirašyti per 10.- 
000 asmenų. 1979 m. po petici
ja, prašančia grąžinti tikintie
siems Klaipėdos šventovę, pasi
rašė 148.149 katalikai. Peticija 
su parašais (1.589 puslapiai) 
buvo nusiųsta Brežnevui. Klai
pėdos šventovė buvusi pastaty
ta su oficialiu leidimu tikinčių
jų aukomis, bet 1960 m. kon
fiskuota ir paversta koncertų 
sale.

Okupacinei valdžiai esąs ypač 
aliarmuojantis Lietuvos jauni
mo dalyvavimas pasipriešinime. 
Jaunimas išėjęs i gatves 1972 
ir 1977 m.

Toliau minėtame rašte sako
ma: “Tautiniai sąjūdžiai reiškia
si ir Estijoje bei Latvijoje, bet 
silpniau negu Lietuvoje. Nors 
abu kraštai priklauso liuteroniz- 
mo tradicijai, tačiau religija nė
ra vienijantis veiksnys šiose 
dviejose respublikose. Jos turi 
žymiai didesnį nuošimtį rusų 
kolonistų (27.9% ir 32.8%) nei 
Lietuva (8.9%). Gausi rusų imi
gracija Estijon bei Latvijon po
kario metais, rusinimo proce
sas ir nepalanki geografinė pa

dėtis tose dviejose respubliko
se sąlygojo atsiradimą tautinių 
ir civilinių teisių grupių pogrin
dyje. (1978 m. pirmasis Latvi
jos kompartijos sekretorius ap
gailestavo gyventojų priešini
mąsi rusų imigracijai).

Tautinis Estų Frontas ir De
mokratinis Estų Frontas bend
ru atsišaukimu kreipėsi į Jung
tines Tautas 1972 ir 1974 m., į 
Pasaulio Baltiečių Santalką 
1975 m. dėl laisvo apsisprendi
mo ir žmogaus teisių vykdymo 
Estijoje. Keturi autoriai atsi
šaukimų, skirtų Jungtinėm Tau
tom, buvo apkaltinti “antisovie- 
tine agitacija bei propaganda” 
ir nuteisti penkeriem ir šeše- 
riem metam kalėjimo.

Tautinis sąjūdis Latvijoje yra 
silpniausias iš visų Baltijos res
publikų, tačiau disidentų gru
pės susidarė, ypač inteligenti
jos, mokytojų ir studentų eilė
se. Jų tarpe minėtinas Demo
kratinis Latvių Jaunimo Komi
tetas ir Latvijos Nepriklauso
mybės Sąjūdis. Jų rėmėjai pas
taraisiais metais retai tesirodė 
atvirose demonstracijose, nes 
juos vargino saugumo policija 
ir partijos pareigūnai.

Vietiniai Baltijos kraštų gy
ventojai, įpratę prie augščiau- 
sio gyvenimo lygio, yra ypatin
gai nepatenkinti maisto trūku
mu pastaraisiais metais. Įvyko 
keletas streikų, buvo gandų 
apie bandymus nužudyti Estijos 
ir Latvijos kompartijų pirmuo
sius sekretorius. Nors tie gan
dai nebuvo patvirtinti, tačiau 
pirmasis Lietuvos kompartijos 
sekretorius nepasirodė viešu
moje daugiau kaip tris mėne
sius 1978 m.”

Šis diplomatinių sluogsnių 
raštas lietuviams neatskleidžia 
naujų dalykų, tačiau jis yra 
svarbus ta prasme, kad juo nau
dojasi britų pareigūnai, daran
tys politinius sprendimus. M. 

jos kariuomenės laikyti Jugo-« 
slavijos pasienyje. Italijos prez. 
S. Pertinis, 84 metų amžiaus, 
nelaimės sritin atskrido malūn
sparniu, kai jos dar nebuvo pa
siekusi premjero A. Forlanio 
valdžios parama. Dėl jo aštrios 
kritikos iš valdžios pasitraukė 
vidaus reikalų ministeris S. 
Rognoni. Malūnsparniu į nu
siaubtą sritį buvo atskridęs ir 
popiežius Jonas-Paulius II. Su
žeistuosius jis aplankė Poten- • 
zos ligoninėje. Žuvusių galėjo 
būti mažiau, jei būtų buvęs 
anksčiau pradėtas gelbėjimas. 
Kaikur pirmieji asmenys iš 
griuvėsių buvo ištraukti tik po 
60 valandų. Pavėluotai pradėtą 
gelbėjimą apsunkino prasidėjęs 
lietus ir sniegas, pasikartojan
tys trumpi požeminiai smūgiai. 
Kritiškai žiūrima ir į finansinę 
pagalbą iš užsienio dėl galimo 
neteisingo jos paskirstymo. Gy
dytojai konstatuoja, kad dide
lis skaičius žuvusių, ištrauktų 
iš griuvėsių, netgi nebuvo su
žeisti. Jie mirė, nesulaukdami 
gelbėtojų.

Atšaukė streikus
“Solidarumo” unija atšaukė 

praėjusią savaitę turėjusius 
įvykti streikus, kai Lenkijos 
kompartijos politbiuras išleido 
iš kalėjimo unijos spaustuvinin
ką J. Narozniaką ir prokuroro 
įstaigos tarnautoją P. Sapelą. 
Jie buvo suimti dėl unijos Var
šuvos skyriuje rasto slapto do
kumento, liečiančio kovą su di
sidentais. P. Sapela buvo apkal
tintas to dokumento parūpini- 
mu, J. Norozniakas — kopijų 
paruošimu. Prasidėjusį streiką 
Varšuvos plieno fabrike sustab
dė “Solidarumo” unijos vadas 
L. Walesa, primindamas, kad 
gali būti atsiųsta kariuomenė, 
su kuria būtų neįmanoma kovo
ti. Nors oficialiai Sovietų Sąjun
gos jis nepaminėjo, visiems bu
vo ašku, kad jam rūpestį kelia 
galimas sovietų armijos įsikiši
mas. Lenkijos delegacijai Mad
rido konferencijoje vadovau
jantis užsienio reikalų ministe- 
rio pavaduotojas M. Dobrosiels- 
kis betgi teigia, kad jokio So
vietų Sąjungos įsikišimo nebus, 
nes dabartiniai įvykiai Lenkijo
je yra jos vidaus reikalas, kurį 
turės išspręsti kompartija, val
džia ir pati lenkų tauta. Strei
kais grasinusi “Solidarumo” 
unija taipgi reikalavo, kad būtų 
ištirti ir sustabdyti įstatymus 
pažeidžiantys saugumiečių mi
licininku veiksmai.
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Kalina diplomatę?
Madrido konferencijoje vėl 

iškilo prieš 35 metus dingusio 
švedų diplomato R. Wallenber- 
go klausimas. 1944 m. jis Buda
pešte gelbėjo Vengrijos žydus 
nuo vokiečių planuojamo sunai
kinimo. Jiems parūpindavo 
maistą ir švediškus dokumen
tus. Buvo išgelbėta 40.000 žydų. 
R. Wallenbergas dingo 1945 m., 
kai Budapeštą užėmė sovietų 
kariuomenė. Madridan atvykusi 
jo sesuo N. Lagergren apie ne
aiškų prolio likimą kalbėjo spe
cialioje spaudos konferencijoje. 
Ji priminė iš Sovietų Sąjungos 
tik 1957 m. gautą atsakymą, 
kad R. Wallenbergas yra Stali
no laikų auka, dėl širdies sutri
kimo miręs 1947 m. liepos 17 d. 
Liubjankos kalėjime. Buvusieji 
kaliniai, išleisti iš Sovietų Są
jungos, teigia, kad jį yra sutikę 
po šios datos' kalėjimuose ir 
darbo stovyklose. Sesuo N. La
gergren pabrėžė, kad nuo 1975 
m. šeima yra gavusi penkis pa
tikimus pranešimus. Esą R. 
Wallenbergas, dabar jau turin
tis 70 metų amžiaus, tebėra gy
vas ir vis dar kalinamas. Sako
ma, kad jo likimo klausimą 
Madrido konferencijoje, svars
tant žmogaus teises, iškėlė Šve
dijos, Šveicarijos, Britanijos, 
JAV, Liuksemburgo, Islandijos 
ir Lichtenšteino delegacijos.

Lygos posėdžiai
Jordanijos sostinėje Amane 

11-tą pasitarimą turėjo Arabų 
Lygos vyriausybių vadai. Oficia
liai buvo jieškoma veiksmų, ku
rie pakeistų JAV prez. J. Car- 
terio pradėtą akciją, atnešusią 
Egipto ir Izraelio taikos sutartį. 
Šis tikslas nebuvo pasiektas, 

, nes pasitarime nedalyvavo Siri
ja, Alžerija, Libija, Pietų Jeme
nas, Libanas ir net PLO grupės 
atstovai. Dėmesį teko nukreipti 
į Irano ir Irako karą. Buvo pri
imta rezoliucija, pasisakanti už 
karo paliaubas, bet remianti 
Irako teises į savo žemes ir van
denis. Dalyvius ypač erzina Si
rijos ir Libijos parama Iranui, 
kurį jie laiko ne arabų, o tik 
persų šalimi. Sirija Jordanijos 
pasienyje jau sutelkė 20.000 ka
rių, maždaug tiek pat savo pa
sienin pasiuntė ir Jordanija. 
Gali prasidėti dar vienas karas. 
Įtampos priežastis — Sirija re
mia Iraną, o Jordanijos karalius 
Husseinas pagalbą teikia Ira
kui.
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Europos vyskupų žodis
Reikšmingas dokumentas, pasirašytas ir Lietuvos vyskupo

Kiekvieno jy likimas - romanas
Asmenys, su kuriais teko gyventi repatriantų stovyklose

P. JATULIS

Jonas-Paulius II drauge su 
pasaulio vyskupų sinodo na
riais, atstovaujančiais viso ka
talikų pasaulio vyskupų konfe
rencijom, rugsėjo 28 d. aplankė 
europinės kultūros tėvo šv. Be
nedikto šventovę, esančią prie 
Subiaco miesto, už 75 km nuo 
Romos. Prieš 1500 metų čia, 
vienoje kalnų oloje, gyvenda
mas šv. Benediktas malda ir 
pasninku pradėjo dvasinę misi
ją, kuri yra davusi krypti Vaka
rų Europos kultūrai. Ta proga 
Europos vyskupai paskelbė 
svarbų pareiškimą apie- krikš
čionių atsakomybę Europos da
barties ir ateities akivaizdoje. 
Pareiškimą yra pasirašę Euro
pos vyskupų konferencijų tary
bos nariai, tarp kurių randame 
ir Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirmininko Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apaštalinio ad
ministratoriaus vyskupo Liud
viko Povilonio parašą.

Europos vyskupų pareiškimas 
yra išsamus dokumentas, ap
imąs 17 didelio formato pusla
pių, suskirstytas į dvi pagrindi
nes dalis: I. už humaniškesnę 
Europą, II — ką gali padaryti 
K. Bendrija. Pirmoje dalyje 
gvildenama žmogaus teisė i gy
vybę, šeima, tėvų teisė į vaikų 
auklėjimą, užsieniečių: darbi
ninkų ir pabėgėlių teisės, teisė 
Į darbą, religinė laisvė. Čia taip 
pat metamas žvilgsnis j tautų 
bendradarbiavimą ir Europos 
misiją pasaulio tautų šeimoje. 
Pabrėžiama, kad vien ant ma
terialistinių pagrindų negali iš
silaikyti nei pastovi taika, nei 
pastovi tautų gerovė.

Antroje dokumento dalyje 
kalbama apie K. Bendrijos už
davinius Europoje ir pasaulyje. 
Čia daugiausia dėmesio kreipia
ma Į bendradarbiavimą tarp 
vyskupų, tarp tautų, religinių 
bendruomenių ir visų geros va
lios žmonių.

Štai pora ištraukų apie reli
ginę laisvę: “Su skausmu turi
me konstatuoti, kad Europoje 
nevisi žmonės gali pilnai pasi
naudoti religine. laisve. Popie
žius Jonas-Paulius II visu aišku
mu yra atkreipęs dėmesį į šią 
negerovę. Visuotinis K. Bendri
jos susirinkimas yra pareiškęs, 
kad religinė' laisvė remiasi ne 
kuo kitu, o žmogaus asmens 
orumu. Žmogaus asmens oru
mas reikalauja vidinės laisvės 
ir sąžinės neliečiamumo; reika
lauja teisės viešai išreikšti savo 
tikėjimą, teisės, su kuria yra 
neatskiriamai susijusi kulto 
laisvė. Religinės laisvės apribo
jimas ar pažeidimas yra didžiu
lė neteisybė, kuri paliečia pa
čias žmogiškumo gelmes, sukre
čia tai, kas žmogų padaro žmo
gumi. Juk iš tikrųjų net neti
kėjimas ir ateizmas, kaip žmo
giškos apraiškos, galima supras
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ti tik ryšium su religijos ir ti
kėjimo apraiškomis. Dėlto, net 
grynai žmogišku žvilgsniu žiū
rint, yra sunku priimti tvirtini
mą, pagal kuri tiktai ateizmas 
turėtų pilietybės teisę viešaja
me bei socialiniame gyvenime, 
kai tuo tarpu tikintieji žmonės 
yra vos toleruojami arba trak
tuojami kaip antrarūšiai pilie
čiai ir net, kaip ne kartą jau yra 
atsitikę, yra nustumiami į vi
siško beteisiškumo padėtį. 
Krikščionys drauge su mūsų 
epochos žmonėmis kovoja už 
pilną žmogaus išlaisvinimą. Dėl
to jie yra įsipareigoję ginti ir 
religinę laisvę, kuri yra kažkas 
daug daugiau negu vien kulto 
laisvė. Religinė laisvė reikalau
ja tiek K» Bendrijai, tiek kiek
vienam tikinčiajam teisės skelb
ti Evangeliją, teisės apaštalauti, 
teisės organizuoti religinį mo
kymą visose plotmėse ir visose 
formose, panaudojant visas 
tam reikalingas priemones, rei
kalauja teisės kurti krikščioniš
ką kultūrą. Jokia valstybė ir jo
kia socialinė grupė neturi tei
sės priversti asmenis veikti 
prieš savo sąžinę, kliudyti tė
vam auklėti vaikus pagal savo 
religinius įsitikinimus, neturi 
teisės uždrausti K. Bendrijai at
likti socialinę misiją, kuri jai 
priklauso. Tai apima visus K. 
Bendrijos narius: vyskupus, ku
nigus, vienuolius ir pasaulie
čius.”

Romos dienraštis “U Tempo” 
rugsėjo 28 d. laidoje, rašyda
mas apie minėtą Europos vys
kupų raštą, priduria, jog “raš
tas yra pasirašytas ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninko vyskupo Povilonio. Toji 
konferencija yra- organizmas, 
šiuo metu egzistuojąs tik popie
riuje. Kaip tik iš Lietuvos res
publikos, kurioje dauguma gy
ventojų yra katalikai, vakar per 
“Sovietskaja Litva”, kuris yra 
pagrindinis šalies dienraštis (iš 
tikro, tai tik rusų laikraštis, P. 
J.), atėjo visa eilė kaltinimų 
popiežiui Jonui-Pauliui II-jam. 
Straipsnis, kurį parašė Josii 
Grigulevic, yra toks pretenzin

gas, kokį tik galima įsivaizduoti. 
(Jame kaltinamas popiežius, kad 
nepasmerkęs agresyvių karinių 
siekių, einančių iš Jungtinių 
Valstybių, kuriom krenta visa 
atsakomybė dėl dabartinės tarp 
tautinės padėties paaštrėjimo 

^Popiežius dar kaltinamas, kad 
su simpatija žiūri į Kiniją, tikė
damasis, kad netrukus lankysis 
joje. Kalbėdamas apie praėju
sių metų popiežiaus apsilanky
mą Lenkijoje, straipsnio auto
rius rašo neturįs nieko pasaky
ti. Iš to tvirtinimo, atrodo, turi 
būti aišku, jog yra visai priešin
gai: atvirai nenorima prisipažin
ti, kad popiežiaus kelionė turė
jusi įtakos paskutiniem Lenki
jos įvykiam, o popiežius kaltina
mas tik dėl juokingu preteks
tų”.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

TREČIAS KAMBARYS
Šiame kambaryje apsigyveno 

7 asmenys — trys moterys ir 
keturi vyrai. Viena pora vedusi, 
dvi netekėjusios merginos ir- 
trys nevedę vyrai. Jokių gimi
nystės ryšių — pažintis užmegz
ta Lietuvoje ar važiuojant trau
kiniu iš Lietuvos į Vokietiją.

šis kambarys buvo barako 
gyvenimo centru. Jo gyvento
jai pasižymėjo energija, gyvu
mu ir prašmatnumu.

Jauna pora
Jauna, daili vedusių pora. 

Abu liekni, augšto ūgio. Abu 
augšto išsilavinimo su gerom 
profesijom, turėję, Lietuvoj ge
ras tarnybas su gerom paja
mom. Ji — klaipėdietė, gimna
zijos gimnastikos mokytoja. Jis 
— suvalkietis, revizorius.’ Nese
niai vedę, bevaikiai, turėję ge
rą ir įdomų gyvenimą Lietuvo
je. Abu skoningai apsirengę.

Abu laisvai kalbėjo vokiškai. 
Pavakariais apsirengdavo ir 
traukdavo į vietines kavines. 
Matyt, turėjo atsivežę pinigų, 
nes pramogom pasinaudodavo 
dažnokai.

Vyras labai greit pradėjo 
dirbti miestelio revizijos bend
rovėje. Žmona šeimininkavo. 
Abu priėmė vokiečių pilietybę 
ir gavo nepaženklintus “Nur 
fuęr das Altreich gueltig” re
patriantų pasus. Po karo su ru
sais 1941 m. greit sugrįžo į Lie
tuvą. Gyveno vokiečių tarnau
tojams skirtuose butuose.

Vokiečių okupacijos laikais 
susitikau kartą ponią G. Kaune. 
Pasakojo turinti gražų butą ir 
baldus. Vyras tarnaująs, ji šei
mininkaujanti. Aplankyti jų ne
pakvietė.

1944 m. rudenį, antrą kartą 
iš Lietuvos pasitraukus, sužino
jau kur jie gyvena ir nuvažia
vau jų aplankyti — maniau gal 
gausiu nakvynę. Vyro nebuvo, 
kažkur išvažiavęs. Ji nėščia, 
laukianti kūdikio. Skundėsi, 
kad subombardavus dalį miesto, 
turėjusi vieną kambarį perleis
ti nepažįstamai austrei.

Dar du kartus sutikau juos. 
Po karo pabaigos nuvažiavau į 
prancūzų zoną aplankyti savo 
mokslo draugo. Jis pasiūlė nu
eiti į tremtinių susirinkimą. 
Ten kalbėsią prancūzų kariuo
menės ir UNRRA atstovai, bū: 
šią labai įdomu. Nuėjome ir su
tikome mums pažįstamą repat
riantų porą iš III kambario. Pri
mygtinai kvietė mus aplankyti 
juos tą patį vakarą. Pasisakė gy
veną privačiam name, prisirašę 
prie DP. Iš stovyklavietės gau
ną maistą ir turį DP kortelės. 
Pavaišino mus kava ir amerikie
tišku paštetu. Valgėme ir kal
bėjomės apie mūsų stovyklos 
repatriantus. Staiga nelauktai 
ir visai atvirai paprašė, jog nie
kam nesakytume, kad jie buvę 
vokiečių repatriantai. Pažadė
jome niekam neskelbti tos pa
slapties. Sakė ponia G.: “Mes 
turime du mažus vaikučius. Vo
kiečiai karą pralaimėjo. Kur 
mes dėsimės, iš ko gyvensime? 
Mes esame taip giliai susirūpi
nę, kad UNRRA davinio beveik 
negalime praryti”. Buvo liūdna 
ir graudu į juos žiūrėti.

Emigravęs į Š. Ameriką suži
nojau kad toji šeima neteko 
UNRRA bei IRO globos ir, pa
gal DP imigracijos įstatymą, ne-, 
galėjo atvažiuoti į JAV. Po ke
liolikos metų kažkas pasakė, kad 
ši šeima pasiekė Š. Ameriką pa
gal vokiečių pabėgėlių kvotą. 
Kartą, lankydamasis viename 
šio kontinento mieste, papra
šiau pažįstamą, kad nuvestų 
pas ponus G.

Ankstų ir saulėtą šeštadienio 
rytą aplankėme juos. Tuo metu 
jie prekiavo nuosavoje maisto 
parduotuvėje. Krautuvėje buvo 
keletas pirkėjų. Ponia G. stovė
jo prie kasos, o jos vyras aptar
navo pirkėjus mėsa ir jos gami
niais. Pažiūrėjęs į juos, nuste
bau. Nieko nebeliko iš jų gro
žio ir prašmatnumo — susenę, 
sumenkę. Galų gale ponia G. 
pažino mano žmoną. Pasišaukė 
savo vyrą ir paklausė ar pažįsta 
ją. Atsakė: “Kažkur matyta”. 
“Baracken Lager Kulm an der 
Weicksel” — atsakė mano žmo
na. Ak, taip, atsiduso ponas G. 
ir nuskubėjo prie sekančio pir
kėjo.

Evangelikų pastorius
Linksmiausias, energingiau

sias ir kalbiausias buvo šio kam
bario gyventojas evangelikų liu
teronų pastorius. Nevedęs, ko
kių 35 metų amžiaus, Lietuvoje 
buvęs kariuomenės kapelionu, 
Klaipėdos krašto gubernato- - 

riaus patarėju tikybos reika
lams. Būdamas tose pareigose, 
pažinojo daugelį to meto val
dančiojo sluogsnio asmenų. Tu
rėjo didelę gyvenimo patirtį. 
Buvo guvus, apsukrus, iškalbus. 
Berods, vienintelis to barako 
gyventojas, kovojęs įpilietinimo 
komisijoje prieš vokiečių pilie
tybės įpiršimą.

Turėjo atsivežęs puošnių dra
bužių ir nemaža pinigų. Kalbė
jo laužyta vokiečių kalba. Mėgo 
gražias ponias, kortuoti, rūkyti 
ir truputį išgerti.

Stovykloje jokių pareigų ne
turėjo. Mėgo dienom ir vaka
rais kortuoti, o rytmečiais ilgai 
miegoti. Palaikė slaptus ryšius 
su Lietuvos pasiuntinybe Ber
lyne. Didelis Lietuvos patriotas, 
Lietuvos laisvės kovotojas. Mė
gino su stovyklos viršininku pa
laikyti glaudžius ryšius, dažnai 
jį kviesdavo vakarienei, tačiau 
pieko nepešė.

Turėjo daug draugų, pasako
davo savo išgyvenimus nepri
klausomoje Lietuvoje. Bet visi 
jo šalinosi, nieko bendro su juo 
nenorėjo turėti po to, kai jis vo
kiečių Įpilietinimo komisijoje 
tvirtino, kad jo visa giminė 
esanti lietuviška, kad neturįs 
jokio vokiško kraujo, kad repa
triacija pasinaudojęs tik pabėg
ti nuo rusų persekiojimo. Kai 
jam kažkas iš komisijos pasakė, 
kad jo senelė esanti vokiškos 
kilmės, nes jos pavardė yra Vė
daras, jis atsakė, jog tai yra tik
ra lietuviška pavardė, nes vėda
ras esąs tautinis lietuvių valgis. 
Jam buvo įteiktas raštas, pasi
rašytas vokiečių vidaus reikalų 
ministerio, kad jo prašymas vo
kiečių pilietybei gauti esąs at
mestas.

Aš dar ir šiandien prisimenu, 
kai mudu su žmona ėjome per 
barako rajoną įpilietinimo ko
misijos būstinėn. Šiltas, bet de
besuotas, birželio pavakarys. Iš 
Vyslos pusės pūtė drėgnas gai
vinantis vėjelis. Priešakyje ar
tėja pastorius. Vėjelis kiek pa
kelia jo plaukus. “Ar į komisi
ją einate? Jokiu būdu nepriim
kite vokiečių pilietybės. Mes 
esame lietuviai. Mes Lietuvai 
reikalingi. Vokiečiai laimės ka
rą, mes grįšime į Lietuvą ir ją 
atstatysime.” Taip, meš sugrį
žome, bet jos neatstatėme ir 
antrą kartą ją palikome.

Po įvykio įpilietinimo komisi
joje visi pastoriaus draugai jo 
šalinosi. Jis nusipirko meškerę 
ir kasdien eidavo vienas žuvauti 
Į Vyslą. Dažnai važiuodavo į ap
skrities miestelio Gestapo įstai
gą. Viens iš tarnautojų buvo 
Lietuvos vokietis. Jis prašydavo 
jį parūpinti leidimą sugrįžti į 
Lietuvą. Pagaliau 1941 m. spa
lio mėn. gavo ir, sugrįžęs Lietu
von, aptarnavo pamaldom lie
tuvius evangelikus liuteronus.

1942 m. pavasarį sugrįžęs į 
Kauną, pripuolamai sutikau jį 
Kauno miesto teatro sodelyje. 
Kvietė ateiti į pamaldas, laiko-, 
mas liuteronų šventovėje Ne
muno pakrantėje. Nueidavau.

1944 m. rudenį pastorius vėl 
paliko Lietuvą. Šį kartą išvyko 
ne Vokietijon, bet švedijon žve
jų laiveliu iš Palangos. 1946 m. 
pasiekė Š. Ameriką. Buvo akty
vus visuomenėje ir religinėje 
srityje. Prieš pusantrų metų 
mirė.

Revizorius
Jo draugas iš to paties krašto 

gyveno tame pačiame kambary
je. Maždaug 35-rių metų, neve
dęs, Lietuvoje dirbęs pieninin
kystės instruktorium. Labai py
ko ant manęs, kai aš pabėgau iš 
Waffen SS naujokų ėmimo ko
misijos. Girdi, kodėl aš vengiąs 
kurti naująją Europą.

Į Lietuvą sugrįžo 1942 m. Ne
galėčiau pasakyti — slaptai ar

teisėtai/ Dirbo pienininkystės 
instruktorium. 1944 m. rusams 
artėjant prie Lietuvos, iš jos ne
bebėgo. Emigracijoj girdėjau, 
kad Lietuvoje dirbąs toje pačio
je vietoje. Nemanyčiau, kad pri
ėmė vokiečių pilietybę. Matyt, 
gavo repatrianto pasą su teise, 
kur nors pastoviai apsigyvenus, 
pakartotinai paduoti prašymą 
vokiečių pilietybei, gauti.

Teisininkas
Trečias nevedęs vyriškis bu

vo C. Įdomus tipas. Maždaug 32 
metų, augštas. gražiai nuaugęs, 
gražių veido bruožų, žemaitis. 
Tarnavo Kaune ir studijavo tei
sę VD universitete. Jau buvo 
prasimušęs į gana augštoką vie
tą Kauno miesto savivaldybėje. 
Negaišo veltui laiko, stropiai 
mokėsi vokiečių kalbos. Nei rū
kė, nei gėrė. Turėjo daug puoš
nių, gražiai pasiūtų drabužių. 
Kartais vakarais užsukdavo ka
vinėn. Mums ten esant, prisės
davo prie mūsų.

Raginamas, kaip ir visi kiti, 
“savanoriškai” stoti į Waffen 
SS, buvo priimtas. Priėmė vo
kiečių pilietybę ir buvo išsiųs
tas Į Breslau miesto Waffen SS 
dalinį. Iš viso repatriantai sto
vykloje buvo tartum apkerėti
— nesavarankiški. Kur juos li
kimas stūmė, ten ir ėjo, visai 
negalvodami apie būsimas pa
sekmes.

Nelauktai 1942 m. vasarą su
tikau jį Kaune, Vydūno alėjoje. 
Būtume jo nepažinę, • bet labai 
nustebome, kai kažkoks kariš
kis Waffen SS uniformoje pasi
vijo mus ir užkalbino lietuviš
kai. Tai mūsų likimo draugas Č. 
Pasakojo, kad iš savo dalinio 
vado Breslau mieste gavęs atos
togų užbaigti studijas Kaune. 
Nemelavo. Po kelių mėnesių 
vėl jį sutikau gatvėje, parodė 
man VD universiteto teisių fa
kulteto diplomą. Po to keletą 
kartų vėl susitikome jį Kaune. 
Klausinėjau ką darąs. Sakėsi 
dirbąs prie kažkokio vokiečių 
teismo vertėju.

1944/45 m. žiemą lankyda
mas pažįstamą Austrijoje, suži
nojau kad mūsų gyventojas č. 
traukėsi per Klaipėdos kraštą 
iš Lietuvos. Nelaimingu būdu 
buvęs užkliudytas besitraukian
čio vokiečių tanko Klaipėdos 
mieste ir gana smarkiai sužalo
tas. Ligoninėje praleidęs keletą 
mėnesių. Išėjęs iš jos vis dar 
negalėjęs laisvai vaikščioti.

1949 m. ruošiausi emigruoti į 
Š. Ameriką. Girdėjau, kad Č. 
dirba Wildflecken emigracijos 
stovykloje V. Vokietijoje. Mes 
buvome į tą stovyklą patalpinti 
laukti laivo, plaukiančio į Š. 
Ameriką. Toje stovykloje laivų 
laukė apie 3000 asmenų, vyks
tančių į įvairius- pasaulio kraš
tus. Išvykstantiems transpor
tams pakrauti buvo naudojama 
esančių stovyklavietėje vyrų jė
ga.

Į vieną tokį pakrovimą buvo 
pašaukti ir mūsų bloko vyrai. 
Buvo karštas ir drėgnas pava
karys. Staiga girdžiu “sveikas”. 
Atsigręžiu — prieš mane stovi 
C. Sulysęs, sumenkęs, prastai 
apsirengęs. “Kur važiuoji?” — 
klausia. “Į šiaurės Ameriką”,
— atsakau. “Ar praleido ta
ve?” “Išdavė emigracinius do
kumentus”, — atsakau. Norėjo 
jau pasišalinti. Vos spėjau pa
klausti ką čia dirba. Atsakė
— kartu su broliu dirbąs išvyks
tančių bagažo sandėlyje.

Po šio įvykio praėjo gal ko
kie 6-8 metai. Kartą, gerdamas 
alų su vienu kauniškiu, paklau
siau ar nepažįsta pono C. iš Kau
no. “Kaipgi” — atsakė jis. C. 
dabar gyvenąs Amerikoje, ve
dęs ir laimingai su žmona ir bro
liu gyvenąs. (Bus daugiau)

Lietuviai, Daytona
jūsų Beach,
laukia Florida!

Riverwood
Port Orange City, Daytona Beach, Fla. 4
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Ideali visais 
atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. Iki Atlanto van
denyno tik 5 mylios. Planuojamas "Lithuanian Village". 
Įvairaus išplanavimo namai. Augšta namų kokybė, kai
nos prieinamos. Užtikrintas investavimas. Gyvensite 
ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje. Sprendimų dary
kite dabar! Informacijas teikia:

Adolfas Andrulis,
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018, USA.

Telefonas 904-761-3625.

MYLIMAI MAMYTEI

mirus, 
klebenę kunigą JONĄ STAŠKŲ ir 
jo artimuosius giliai užjaučia ir 

kartu liūdi - 4

LIETUVOS KANKINIŲ PARAPIJOS 

KOMITETAS

Gilaus liūdesio valandoje

brangiai MAMYTEI
Lietuvoje mirus, ALDONĄ PARŠELIŪNIENĘ ir jos 
šeima nuoširdžiai užjaučiame —

* V. P. Garnehai
A4. B. Povilaičiai
M. V. Miceikos

OnaiJian Srt ^Memorials Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H1G4

MIELAI SESUTEI
A+A

ALDONAI NAKUTIENEI
Čikagoje mirus, Anapilio Moterų Būrelio iždininkę
DANUTĘ BARKAUSKIENĘ ir jos šeimą giliai už
jaučiame —

Anapilio Moterų Būrelis

AtA
Dr. ALDONAI NAKUTIENEI 

mirus, jos seseriai DANUTEI ir vyrui Dr. ANTANUI 

BARKAUSKAMS, seseriai BRONEI Kalifornijoje bei 

visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia —

Birutė ir Albertas Niuneva

AtA
Dr. ALDONAI NAKUTIENEI 

mirus,• ■ i h r>
sesutei DANUTEI BARKAUSKIENEI, jos šeimai bei 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

J. V. Jasinevičiai J. J. Rovai

V. J. Pilipavičiai A. G. Sprainaičiai

J. J. Valiuliai

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

KAZLAUSKAS



PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Ką gali padaryti lietuvė
Prezidentinių kandidatų debatų organizavime daug lėmė 

Gražina Kudukienė

Italu žurnalistas Baltijos valstybėse
P. JATULIS

ŠĮ rudenį trijose Baltijos 
valstybėse lankėsi italų žurna
listas Gianni Cagianelli. Savo 
kelionės įspūdžius jis penkiais 
straipsniais aprašė italų katali
kų dienraštyje spalio 7-22 d. d. 
Pirmajame straipsnyje įdėta 
nuotrauka: Rygos liuteronų ka
tedra, paversta koncertų sale. 
Visų Baltijos valstybių sostinių 
svarbiose vietose į akis krinta 
didžiuliai cemento blokai ir kar
toniniai plakatai, ant kurių įra
šyti milžiniški “40” skaičiai. Jie 
yra Talino “Spalio 16” parke, 
Rygos “Lenina iela” ir Vilniaus 
romantiškoj Neries pašlaitėj bei 
Cerniakovskio aikštėj.

Tie “40” reiškia sovietinį “iš
vadavimą” ir rusifikacijos lai
ką, kartu rezistencijos sukaktį 
(kaip antraštėje minima). Prieš 
40 metų, rašo autorius, karo su
krėstoje Europoje niekas ne
matė 90.000 sovietinių karių, 
kai jie užėmė 3 Baltijos valsty
bes. Talino antikvariate jis 
matė rotatorium atmuštą “Tar
pusavio pagalbos sutartį”, kurią
1939 m. Sov. Sąjunga pasirašė 
su Baltijos valstybėmis ir kurio
je tvirtinama, kad nebus kiša
masi į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Tuo tarpu “Lietuvos 
TSR istorijos” III-me t., Vilnius 
1965, 356-7 psl., rašoma, kad 
neišvengiama buvo okupacija, 
nes Lietuva laikėsi išdavikiškai:
1940 m. birželio 2 d. “fašistinės 
Lietuvos valdžios nariai, vado
vaujami Vatikano reakcinių at
stovų, Lietuvą paaukojo tarp
tautiniam fašizmui”. Tai buvo 
Švč. Jėzaus Širdies garbei vie
šas aktas, rašo Cagianelli. Li
turginis aktas padarytas atenta
tu prieš Sov. Sąjungą, ir tai esą 
duoda teisę panaikinti senas 
sutartis.

Kad Baltijos respublikos ne
laukė tos okupacijos ir mark-į 
sistinio režimo, rašo autorius, 
galima matyti iš “Bolšaja Sov. 
Enciklopedija”, kur pateikiami 
skaičiai įsirašiusių į komunistų 
partiją: Lietuyoj.a_2000, Latvi
joje 2800, Estijoje 1169, taigi 
iš viso 5969 komunistai, kur gy
ventojų skaičius buvo 6 milijo
nai. Ir kad po 40 metų visi trijų 
respublikų žmonės džiaugtųsi 
“išsilaisvinimu”, negalima pasa
kyti.

Gyventojų skaičius per 40 
metų nepaaugo. Nuo 1941 iki 
1959 m. dingusių lietuvių esą 
1.239.000 (daugelis priklausė 
“Miško broliams”, kurie stojo 
prieš Staliną ir Beriją, daugelis 
buvo išsiųsti darbams į Kazach
staną).

Toliau kalbama apie rusifi
kaciją. Vienoj Estijos aikštėj 
autorius girdėjo, estų liaudies 
išminties posakį: “Jei žmogui 
20 kartų vis kartosi, kad jis šuo, 
tai 21-ą kartą jis sulos.” Sovie
tai laukia, kad baltiečiai imtų 
loti, ir juos laiko apsupę, nors 
dabar ne su tokiu žiaurumu, 
kaip Stalino laikais. Mokyklose 
istorijos pamokoms yra 100 psl. 
knygelė, parašyta Jurginio, 
skirta Lietuvos istorijos praėju
siems šimtmečiams, ir greta 4 
tomai (650 psl.) Rusijos istori
jai. Mokyklose karinis apmo
kymas — tik rusiškai.

Latviai gali didžiuotis
Jaunavedžiai latviai jieško ir 

negauna pirkti baldų. Sovietų 
propaganda sako: didžiuokitės, 
latviai, nes jūsų baldų pramonė 
geriausiais baldais aprūpina 
Kremlių. Žmogus negali iš na
mų skambinti telefonu, nors 
prieš 3 metus užsisakė, kad jį 
įvestų. Didžiuokitės: 50% tele
fonų Sov. Sąjungoje yra iš jūsų 
fabrikų!

Rezistencija skirtinga tose 
trijose respublikose. Lietuvoje, 
kur žydi katalikybė, tikėjimas 
padeda ginti senąją tėvynę. 
Meldžiamasi: “Dieve, pažvelk į 
Lietuvą, kuri eina kryžiaus ke
liu! Kad greičiau praeitų ta tau
rė!” Latvijoje ir Estijoje, kur 
vyrauja protestantų tikėjimas, 
rezistencija reiškiasi daugiau 
kultūrinėje plotmėje. Ten ypač 
ginamos senos tradicijos, kurios 
skirtingos nuo sovietų.

Iš tų 3 valstybių daug yra 
emigravusių į JAV ir kitus 
kraštus. Amerikoje lietuviai ka
talikai jau 68 metus, turi dien
raštį “Draugas”, kuris skelbia 
tai, ko Lietuvoje negalima 
skelbti. Be to. JAV, Anglija, 
Vatikanas ir kitos Vakarų vals
tybės nėra pripažinusios pri
verstinės sovietinės okupacijos 
ir pripažįsta buvusius atstovus.

Būna ir drąsių manifestacijų: 
1979 m. rugpjūčio 23 d., Molo- 
tovo-Ribbęntropo sutarties me
tinėse, susirinko 45 baltiečiai 
aktyvistai Maskvoje ir pasirašė 
memorandumą, prašydami, kad 
būtų panaikinta ana sutartis ir 
pripažintos žmogaus teisės Bal
tijos piliečiams. Kaikurie tų pa
sirašiusių buvo Įmesti i kalėji
mą, kiti sekami, jų butuose da
romos kratos.

Po Lenkijos darbininkų strei
ko autorius lankėsi Šiauliuose, 
kur prie “40” bokšto autobusų 
stotyje darbininkas jam pasa
kojo, kad apie streiką jie pirma 
galvoję negu lenkai. Tai buvę 
prieš 5 metus, žadėjo algas pa
didinti, bet vėl viskas panaikin
ta. O šiaip streikas čia neįmano
mas.

Vilniuje autorius girdėjo to
kį pasakojimą: vienas universi
teto profesorius klausia studen
tą, koks skirtumas tarp laisvės 
Vakaruose ir sovietų respubli
kose. Studentas atsako: pilietis, 
kuris naudojasi laisve Vakaruo

se, lieka laisvas ir 40-čiai metų 
praėjus.

Folkloras ir rezistencija
Rašydamas apie Estiją, au

torius vienoje nuotraukoje pa
teikia Talino miesto vaizdą, o 
antroje — gėlininkes prie Viru 
vartų su užrašu: “Tai vienas iš 
nedaugelio privačių užsiėmimų, 
kurie leidižami”. Autorius ma
tė, kaip sekmadieniais , estai 
mielai eina į Kardring parką, 
Talino pakraštyje, kur Petras I 
savo Kotrynai pastatė rusiško 
baroko vasaros rūmus. Tai se
nų tradicijų centras, rodąs se
ną estų kultūrą. Kardringe es
tas tėvas gali savo sūnui šį tą 
papasakoti iš estų kultūros ir 
istorijos.

Parke yra rašytojo Fridricho 
Kreuzwaldo statula. Tai mėgs
tamiausias estų rašytojas kuris 
XIX š. antroje pusėje rinko bei 
žmonėm pasakojo senas Estijos 
legendas ir buvo antirusas.

Kardringe yra ir kitų meni
ninkų bei rašytojų, kaip Kirss, 
paminklai. Petro I-jo pastaty
tuose rūmuose yra ir pinakote- 
ka, kurioje, be kitko, yra ir es
tu futuristų, impresionistų ir 
dadaistų kūriniai. Žmonės tuos 
kūrinius mėgsta, nors oficialio
ji sovietų kritika juos smerkia, 
laikydama juos nesupranta
mais “socialistiniam realizmui”. 
Kultūrinis estų nugarkaulis ne
patinka sovietam, rašo autorius, 
tačiau žino, kad atvira kova 
duotų priešingų vaisių.

Estų liaudies chorai
Kita konservatyvumo apraiš

ka, kurios estai niekuomet nęat- 
sižadės, yra liaudies chorai. Jie 
turi senas tradicijas. Jau 1869 
m., kai dar gyvas buvo Kreuz- 
waldas, buvo suruoštas didžiu

lis festivalis prie Talino. Nuo 
to laiko festivaliai vis buvo kar
tojami net ir karo metu. Sovie
tams užėmus Estiją, festivaliui 
buvo pastatytas didžiulis teatras 
atvirame ore 30-čiai tūkstančių 
choristų ir 200.000 žiūrovų. Bet 
estai labai mėgsta savo liaudies 
chorus. Pirmasis partijos sek
retorius sako monotoniškai: 
“Tie faktai tik patvirtina gry
nai tradicinį charakterį, o drau
giškumo tarp tautų neaugšti- 
na”. Tačiau teatras ten yra pa
statytas, jo negalima panaikin
ti. Bandoma kviesti užsieniečių 
choristų grupes, kad nustelbtų 
nacionalistines. Sovietai pabrė
žia, kad manifestacijos turi būti 
augščiausio lygio, o paruošti 
30.000 choristų reikia laiko. To
dėl tokias manifestacijas leidžia 
rengti tik kas 5 metai. Bet Lie
tuvoj buvo blogiau: kadangi 
perdaug buvo patriotinių dainų, 
tai Vilniuje liko uždarytas Liau
dies Dainų Klubas, kultūrinių 
profsąjungų vadovaujamas, 
anksčiau turėjęs leidimą.

Rusinimas
“Piritą” zonoje (tai Šv. Bri

gitos pajūrio zona, kur olimpia
dos metu buvo paruošta vieta 
būrinėm valtim), besiruošiant 
olimpiadai, buvo išvesta auto
strada nuo Talino iki Piritos. Iš 
viduramžių likę šv. Brigitos 
vienuolyno griuvėsiai su laip
tais — vieta žiūrovams. Bet da
bar ten tuščia. Ten yra sena 
S u 11 e p a koplyčia, pastatyta 
1600 m. Ji yra medinė, ir tai 
viena seniausių (liuteronų). 
Ten dabar muzėjus, bet žmonės 
įėję atsiklaupia senu papročiu.

Žemesnėse mokyklose varto
jama estų kalba, o toliau — jau 
privalomi rusų kalbos kursai. 
Komunistų partija rado, kad 
nepakankamai išmokstama rusų 
kalbos ir kad mokytojai persilp- 
ni.

Į visas Baltijos valstybes vis 
daugiau atvežama rusų. Taline 
veikia ir mokyklos rusų kalba. 
Buvo atsiklausta kompartijos: 
kodėl estų mokyklose yra ir ru
sų kalba, o rusų mokyklose nė
ra estų kalbos? Atsakyta: dide
lės tautos yra tingios studijuoti 
mažos tautos kalbą. Bet ir estai 
atsilygina savo “tingumu”. Gat
vėse tėra tik estų kalba užrašai. 
Jei rusas ima autobusą Taline 
randa tik estiškai parašytą 
kryptį. “Nebuvo vietos kitam 
užrašui” —'■ atsako “tingūs” Ta
lino gyventojai.

Literatūros srityje estai yra 
karingi. Į estų kalbą buvo iš
versti tokie autoriai, kurie so
vietam nepriimtini ir kurių ne
rasi rusų kalboje, kaip Sartre 
ir Beckett novelės. Talino ope
ra stato uždraustus dalykus, 
kaip Stravinskį ir Britten. Me
no parodose nepaiso partijos 
ideologų ir duoda abstraktinių 
kūrinių. Autorius pabrėžia, kad 
yra didelis skirtumas tarp Bal
tijos kraštų ir Sov. Sąjungos 
kultūros. Labai daug skirtumų 
tradicijose.

Per gėles plaukia laisvės 
troškimas

Tokią antraštę duoda žurna
listas, aprašydamas, kaip Tali
ne kultūrinė rezistencij a prieš 
rusinimą pasireiškia gėlėmis. 
Apie gėles ir sodus mielai kal
bama prie Viru vartų. Tai se
ni Talino vartai su dviem teuto
niškais raudonais bokštais. Vie
nas senas žmogus pasakoja: nuo 
senų laikų turėjome malonią 
tradiciją '— prie Viru vartų bū
davo įteikiamos gėlės įeinan
čiam keleiviui. Ir kodėl neįves
ti vėl gėlininkių prie raudonų
jų bokštų? Jokia valstybinė

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Paskutiniųjų rinkiminių mė
nesių įtempimas tiek JAV, tiek 
kituose kraštuose JAV prezi
dento rinkimus padarė viso pa
saulio dėmesio centru. Laikinai 
buvo primirštas JAV įkaitų liki
mas Irane, Irako ir Irano karas 
ir net siaučiančios infliacijos 
bei nedarbo klausimai. Kalbos 
apie galimus debatus tarp kan
didatų ir spėliojimai apie tų de
batų vietą bei laiką užėmė spau
dos puslapiuose ir televizijos ži
niose svarbią vietą. Pagaliau po 
ilgų derybų debatai įvyko Kle- 
velande š. m. spalio 28 d. Seku
sieji didžiąją Amerikos spaudą 
ir televizijos programas, trans
liuojamas viso krašto mastu 
(kaip “Today” iš Niujorko), ne
galėjo nepastebėti Gražinos Ku- 
dukienės, kurios pastangų dėka 
debatai įvyko Klevelando rnies-’ 
te.

Gražina Kudukienė, aktyvi 
lietuviškos visuomenės narė 
Klevelande, savo idėjomis aiš
kiai atstovaujanti jaunosios mū
sų kartos nuotaikas, tyliai pasi
ryžo tarnauti Lietuvos laisvini
mo bylai savo pasirinktu keliu 
kaip Amerikos pilietė, kuri iš
naudoja visas demokratinio 
krašto piliečio privilegijas. 
Prieš 15 metų įstojusi į Moterų 
Balsuotojų Lygą (League of 
Women Voters) ji toje politiš
kai įtakingoje nepartinėje orga
nizacijoje sutelkė savo jėgas, 
gabumus ir pasiekė organizaci
jos atstovės viešiems reikalams 
(public relations) pareigas. Šių 
metų pradžioje, vos bejudant 
priešrinkiminio vajaus klausi
mui, ji iškėlė mintį Klevelando 
Lygos skyriuje kviesti kandida
tus į prezidentus debatams į 
Klevelandą, motyvuodama tuo, 
kad nevykusi buvusio miesto 
burmistro administracija Kleve
landą padarė tarptautinės pa
juokos objektu ir sugriovė šio 
kadaise įtakingo miesto presti
žą, kurį debatai atstatytų. Ly
gos pirmininkė paliko Gražinai 
Kudukienei laisvas rankas ir už
tikrino savo paramą bei pritari
mą, matyt, nevisai pasitikėda
ma tokio fantastiško projekto 
įgyvendinimu.

“Aš nutariau viską daryti vie
na”, pasakojo man Gražina prie 
kavos puoduko, “nes įvairūs ko
mitetai veda prie nevaisingų 
diskusijų ir gaišina laką”. Aš 
apie Gražinos keliones, darbą ir 
pastangas jau seniai žinojau, 
bet neturėjau jos leidimo apie 
tai rašyti viešai ne vien todėl, 
kad visas reikalas buvo neaiš
kus, bet ir dėlto, kad Gražina 
Kudukienė yra iš prigimties 
kukli. Tačiau kai spalio pradžio-

Kanadiečiu-baltiečiu 
draugystė J. V. Danys

Baltiečių metiniams vaka
rams Kanados parlamento rū
muose Otavoje, kurių jau buvo 
aštuoni, yra sudaromas specia
lus globojantis komitetas iš se
natorių ir atstovų rūmų narių. 
Dabar tokiame komitete yra 19 
parlamentarų.

Parlamento narys Kenneth 
W. Robinson (atstovaujantis To
ronto — Lakeshore) prieš kiek 
laiko pasiūlė šį komitetą pra
plėsti ir padaryti veikiančiu iš
tisus metus, surengti daugiau 
susitikimų tarp parlamentarų ir 
baltiečių atstovų.

Š. m. lapkričio 6 d. pasitari
me, kuriame dalyvavo parla
mento narys K. W. Robinson ir

Okulistas 
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

profsąjunga nesirūpino gėlinin
kėm, nebuvo duodamas leidi
mas pardavinėti gėles. Bet gy
ventojų “rateliai” reikalauja, 
nes istorija to reikalauja, nors 
marksizmas ir nesupranta tų 
dalykų.'Taigi mes čia laikome 
“privačias” gėlininkes. Aišku, 
tai folkloro nostalgija. Tai “ra
telių” pergalė. Tuo būdu folk
loras nugali politiką, rašo žur
nalistas. 

je pagaliau buvo gautas iš abie- 
j ų prezidentinių kandidatų 
principinis sutikimas debatuose 
dalyvauti Klevelande, didžioji 
spauda Gražinai Kudukienei 
skyrė daug vietos. Buvo deda
mos jos nuotraukos, pokalbiai, 
ji buvo cituojama vedamuosiuo
se ir nuolat rodoma televizijos 
programose. Per trumpą laiką 
jos vardas pasidarė labai popu
liarus. Lietuvių vardas buvo mi
nimas todėl, kad kiekviename 
pokalbyje su spaudos ar televi
zijos reporteriais ji pabrėždavo 
esanti lietuvė. Viename ilgo
kame pasikalbėjime “Cleveland 
Plain Dealer” reporteris taip 
citavo Gražiną: “Aš mokau savo 
vaikus lietuviškos kultūros ir is
torijos. . . Kaip baisu, kad Lie
tuvoje žmonės tų laisvių neturi 
ir negali patys apspręsti savo 
gyvenimo būdo”.

Kitame pokalbyje ji man iš
dėstė savo kovos už Lietuvos 
laisvę pažiūras. “Mano šeimoje 
Lietuvos likimo klausimas yra 
labai svarbus, nes aš matau, kad 
mums reikia jos reikalu rūpin
tis, išnaudojant savo privilegi
jas ir teises, kaip šio krašto pi
liečiams. Kai ko nors reikalauja 
pilietis; jo balsas turi svorį, ir į 
jo reikalavimus yra žiūrima 
rimtai”, sakė ji man. Žinau jos 
milžinišką rūpesčių ir nemigo 
naktų naštą ir negaliu atsistebė
ti jos nepaprastu laimėjimu. 
Juk tai buvo vieninteliai pa
grindinių prezidentinių kandi
datų debatai šiame rinkiniame

• vajuje. Teko konkuruoti su ki
tomis įtakingomis vietovėmis ir 
grumtis su didelėmis'kliūtimis, 
kad tie debatai įvyktų Klevelan
de.

Atrodo, jos pastangas ir pasi
sekimu amerikiečių visuomenė 
įvertino, nes ir po rinkimų ko
mentatoriai pastebėjo, kad de
batai turėjo lemiamos reikšmės 
balsuotojams. Už tų debatų or
ganizavimą padėka buvo pa
reikšta Moterų Balsuotojų Ly
gai, jos pirmininkei ir Gražinai 
Kudukienei. Dar ir dabar atvi
ruose laiškuose redaktoriams 
įvairūs piliečiai reiškia savo pa
dėką Gražinai.

Tikiuosi, kad šiomis kuklio
mis eilutėmis ir mes pagerbsi
me energingą ir sėkmingą lietu
vę, einančią “savo keliu” ir 
nešančią mums pasididžiavimą 
bei keliančią mūsų vardą per 
rinkikus, kurių balsas gali 
mums ateityje būti svarus ir 
reikalingas.

Lapkričio 6 d. “Sun Press” 
numeryje randame didelę Gra
žinos nuotrauką ir pasikalbėji
mą su reporteriu. Straipsnio 
antraštė “Jos įsipareigojimas 
nėra ginčytinas”.

senatoriai Paul Yuzyk ir Stan
ley Haidasz kartu su Kanados 
Baltiečių Federacijos atstovais
— J. V. Danys lietuvių, E. Pa
rups latvių, W. H. Pent estų,
— galutinai nutarta tą pasiūly
mą vykdyti ir įsteigti “The Ca
nadian-Baltic Friendship 
Group”.

Baltiečių vakaras bus pagrin
dinis grupės globojamas meti
nis renginys. Parlamentarų ir 
baltiečių atstovų susitikimai nu
matomi kas 3-4 mėnesiai. Juose 
neformaliai bus svarstomi bal- 
tiečius liečiantieji klausimai — 
jų kultūrinis ir visuomeninis 
gyvenimas, aspiracijos ir laimė
jimai, įsijungimas į Kanados gy
venimą, konstituciniai, ir žmo
gaus teisių klausimai ir kiti iš
kylantieji dalykai.

Otavoje K. W. Robinsono pasiūlymu sudaryta baltiečių-parlamentarų draugystės grupė. Iš kairės: buvęs KLB 
pirm. J. R. SIMANAVIČIUS, parlamento narys KENNETH W. ROBINSON (Toronto-Lakeshore), gen. Lietu
vos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, susitikę baltiečių vakare Nuotr. J. V. Danio
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A. a. kun. VACLOVAS MARTINKUS, miręs 1980 m. lapkričio 18 d. Pro
vidence, R. I. Pasižymėjo kaip visuomenės veikėjas, ilgametis BALFo pir
mininkas, spaudos bendradarbis ir jos rėmėjas. Palaidotas Providence kuni
gų seminarijos kapinėse lapkričio 22 dieną

fr liūdėjom, ir džiaugėmės
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ 
Mūsų bendradarbė Venecueloje

Artinantis nustatytai Vėlinių 
pamaldų valandai, pastebėjome 
didelį judėjimą. Pasirodė sve
čiai iš tolimos Valencijos — 
Juozas Zavadzkas su žmona, 
viešnia iš kaimyninės Kolumbi
jos ir Argentinos folklorinių 
dainų dainininkė Adriana Jocy- 
tė ir kiti. Pastaroji dalyvavo 
tarptautiniame gražuolių kon
kurse, atstovaudama Argenti
nai. Šis konkursas įvyko spalio 
25 d. ketvirtoje Venevizion tele
vizijos stotyje Karake, Amador 
Bendayan Schovv programoje 
“Sabado sensacional” (Sensaci- 
nis šeštadienis). Šiame konkur
se Adriana Jocytė buvo išrinkta 
pirmąja finaliste.

Kun. A. Perkumas pamoksle 
prisiminė visus mūsų kolonijos 
mirusius tautiečius. Atskirai 
prisiminė ilgametę mūsų kolo
nijos gyventoją visų mylimą 
Teofilę Deveikienę, keturių iš
mokslintų vaikų motiną, kuri 
garsėjo savo tiesiu charakteriu 
ir sveika galvosena. Daugelis 
mūsų tautiečių kreipdavosi į ją: 
Sulaukusi gilios senatvės, ne
prarado atminties, prisiminda
vo išgyventus įvykius prieš I D. 
karą, taipgi praleistus metus 
numylėtoje Ukmergėje, susiti
kimus sų Lietuvos prezidentu 
Antanu Smetona ir kitais mūsų 
tautos vadovais.

Po pamaldų Karako apylin
kės pirmininkas pranešė, kad 
jaunimas yra paruošęs trumpą 
programą su atvažiavusia iš Ar
gentinos viešnia Adriana Jocy- 

MYLIMAI MAMYTEI

A+A

EUGENIJAI STASKEVIČIENEI 

mirus,
mūsų dvasios vadą kunigą kleboną JONĄ STAŠKE

VIČIŲ nuoširdžiai užjaučiame —

KLK Moterų Draugijos 

Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

te. Jaunimo Sąjungos pirminin
kas paskaitė poeto Jono Aisčio 
eilėraštį “Vėlinės” ir pranešė, 
kad Adriana Jocytė, pritariant 
gitarai, padainuos keletą mūsų 
liaudies dainų.

Pirmoji daina buvo “Oi Lie
tuva, motinėle”, antroji “Mer
gaičių daina”, trečioji (ispaniš
kai).

Adrianos Jocytės altas, geras 
ir skambus, augštas gaidas pa
siekė be sunkumų, žodžių tari
mas aiškus. Dainų žodžiai ir me
lodija maloniai jaudino klausy
toją, todėl baigus dainuoti pub
likos buvo pelnytai įvertinta 
plojimais. Antrą dainą padaina
vo su Aru Mažeika.

Po pertraukos Adriana Jocy
tė tęsė dainų programą. Padai
navo apie čigonų berniuką ir 
porą kitų dainų. Klausytojai 
stipriai plojo ir prašė dar padai
nuoti. Paskutinę dainą ji padai
navo drauge su mūsų jaunimu.

Programai pasibaigus, visi 
svečiai buvo pakviesti į Teofi
lės Deveikienės prisiminimui 
vaišes, kurias suruošė mūsų ko
lonijos rėmėjai Bronius ir Nina 
Deveikiai.

Pasivaišinus norėjau pasikal
bėti ir aprašyti Adrianos Jocy
tės pasisekimus Venecueloje, 
tačiau buvau sukliudyta ją glo
bojusių tautiečių.

Gediminas Orentas, senienų 
meno galerijos savininkas, pa
dovanojo Adrianai Jocytei ver
tingą prieškolumbinių laikų vė
rinį.

Į Vėlinių pamaldas ir meni
nę programą atsilankė apie 70 
asmenų.
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MIRĘ KUNIGAI
A.a. kun. Pranciškus Daugnora, 

Žarėnų-Latvelių klebonas, mirė spa
lio 26 d. Latveliuose, Šiaulių rajone, 
sulaukęs 77 metų amžiaus. Velionis 
buvo pranciškonas, į šią vienuoliją 
Įsijungęs 1929 m. Kretingoje 1932- 
35 m. jam teko būti šv. Antano ko
legijos bendrabučio vedėju. Mokėsi 
Kauno, Austrijos Schwazo, Vilkaviš
kio seminarijose. Įšventintas kunigu 
1939 m. vasarą, buvo paskirtas pran
ciškonų vienuolyno viršininku Kau
no Žaliakalnyje. Palaidotas spalio 29 
d. Kretingoje.

A.a. kun. Antanas Sležauskas, Ži
linų parapijos klebonas, mirė š.m. 
spalio 26 d., sakydamas pamokslą 
Dusmenų šventovėje. Palaidotas 
Giedraičiuose spalio, 29 d., nes iš ten 
buvo kilęs. Velionis buvo gimęs 1909 
m., kunigu įšventintas 1935 m. Mo
kėsi Giedraičių vidurinėje mokyklo
je, Ukmergės gimnazijoje, Kauno 
kungų seminarijoje ir Vytauto D. 
universitete. Reiškėsi periodinėje 
spaudoje savo eilėraščiai. Vikaravo 
Stakliškėse, Gelvonyse, klebonavo 
Čiobiškyje, Alovėje, Žilinuose.

A.a. kun. Pranas Masilionis mirė 
spalio 14 d., palaidotas spalio 17 d. 
Velionis buvo gimęs 1902 m., kuni
gu įšventintas 1927 m. kaip jėzuitų 
ordino narys. Dirbo kaip misijų ve
dėjas, vėliau klebonavo Kriklėnuose, 
Sidabrave. Laidotuvių Mišias laikė 
vyskupai — Julijonas Steponavičius 
ir Vincentas Sladkevičius. Pamokslą 
pasakė vysk. J. Steponavičius, kan. 
Br. Antanaitis ir kun. S. Tamkevi- 
čius.

ATEIZMO GARBINTOJAS
Ateizmo propagandai jau daug 

metų tarnauja kaunietis dail. Leo
nas Rymeikis, kuriantis piešinius 
ateistinėmis temomis. Iš jų sudary
tos ir išleistos net trys knygos. Kau
no “Kanklių” kino teatro priesaly- 
je jis neseniai surengė parodą “Ne
pulkime ant kelių”. L. Rymeikis yra 
gimęs 1924 m. Kaune, baigęs Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės dailės 
instituto grafikos fakultetą, kompar- 
tijon įsijungęs 1962 m. Nors kitus 
moko nepulti ant kėlų, pats jau se
niai yra puolęs ant kelių ateistinė
je kompartijos propagandoje savo 
antireliginiais plakatais, atvirukais ir 
piešiniais.

PREMIJOS REDAKCIJOMS
Laikraščių redakcijų darbuotojai 

kasmet ragina žemdirbius laiku ir 
rūpestingai nuimti derlių, patys nė 
rankų nepajudindami. Ir šiemet, kai 
dėl blogų orų tikrai buvo rekalinga 
didžiulė parama, jie ją teikė tik žo
džiais, už juos susilaukdami specia
laus atlyginimo. “Komjaunimo Tie
soje” lapkričio 11 d. pranešamos 
premijos konkurso “Derlius-80” nu
galėtojams. Tą metinį konkursą yra 
suorganizavęs žurnalistų Sąjungos 
valdybos sekretoriatas. Konkurso 
“Derlius-80” laimėtojais skelbiami: 
“Už aktyvų kūrybinį ir organizacinį 
darbą nuimant 1980 metų derlių Lie
tuvos TSR žurnalistų diplomais ir 
piniginėmis premijomis apdovanotos 
šios rajonų laikraščių redakcijos: 
Alytaus — ‘Komunistinis rytojus’ 
(redaktorius S. Pleskus), Radviliškio 
— ‘Komunizmo aušra’ (redaktorius 
A. Mikelis), Šilutės — ‘Komunisti
nis darbas’ (redaktorė S. Milevičie- 
nė), Ukmergės — ‘Gimtoji žemė’ 
(redaktorius J. Petronis), Utenos — 
‘Lenino keliu’ (redaktorius S. Ra
čas)”. Premijų susilaukė ne kolcho
zų bei sovchozų darbininkai ar jų tal
kininkai, savo prakaitu nuėmę der
lių, o juos savo rašinias dirbti raginę 
ponai laikraščių redakcijų kabine
tuose.

BOTANIKOS SODAS
Pilno atnaujinimo susilaukė Kau

no botanikos sodas Fredoje. Lanky
tojus sutinka jo pirmojo direktoriaus 

The Marlatt l̂ koSiknamai
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd, (E°st of Sanford) KAMILTON, Ontario

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

Kapitalas — virš $15,000,000

prof. Konstantino Regelio vardu pa
vadinta alėja. Toliau jų laukia Kom
jaunimo, Putinų, Parko, Jazminų, 
Eglyno takai. Dėl sodo atnaujinimo 
šis žiemą ir vasarą žydintis Fredos 
kampelis esąs neatpažįstamai pasi
keitęs. Atskiras vietas 35 ha plote 
turi gėlės, dekoratyviniai krūmai, 
medžiai, vaistingieji, subtropiniai, 
tropiniai, maistingieji augalai. Nauji 
yra ir tvenkiniai, rožynas. Gerokai 
buvo praturtintas vaistingųjų auga
lų rinkinys.

PONU PERSPĖJIMAI
Patarimų žemdirbiams nevengia ir 

biurokratai iš žemės ūkio ministeri
jos, šiuo metu ypač susirūpinę sėk
los reikalais. “Tiesos” lapkričio 5 
d. laidoje tie gerai apmokami “iš- 
mnčiai” pasakoja: “Šiuo metu vie
nas iš svarbiausių agronominės tar
nybos darbo barų — baigti sudaryti 
reikiamus vasarinių kultūrų sėklos 
fondus, tinkamai ją saugoti ir ruošti 
pavasario sėjai. Visuose rajonuose 
sukaupta pakankamai varpinių javų 
sėklos, o ankštinių — dar daug kam 
trūksta. Ypač mažai jos sukaupta 
Varėnos, Zarasų, Kaišiadorių, Plun
gės, Šalčininkų ir Šilalės rajonų 
ūkiuose. Vienas iš pagrindinių ankš
tinių javų sėklos papildymo rezervų 
— tarpūkinis pasikeitimas. Kartu rei
kia pasirūpinti, kad visi ūkiai turėtų 
pakankamai linų, bulvių ir daugia
mečių žolių sėklos . . .” Skaitai ir 
šypsaisi. Kadaise patys ūkininkai ži
nojo kaip sėklą laiku paruošti, kur 
jos įsigyti, o dabartiniai sukolcho- 
zinti žemdirgiai niekaip negali išsi
versti be biurokratinių kompartijos 
pamokslų iš Vilniaus. Jiems netgi 
primenama lig šiol turbūt dar nie
kur negirdėta nauja idėja: “Ūkiai, 
stokojantys bulvių sėklos, privalo 
ją įsigyti iš kitų ūkių.” Nuostabus 
biurokratų “išradingumas”.

KEISTOS SVARSTYKLĖS
Kaunietis V. Lesčinskas spalio 30 

d. “Tiesoje” stebisi nevienodomis 
svarstyklėmis šio miesto maisto par
duotuvėse. Nusipirkęs 200 gramų deš
relių 152-joje parduotuvėje, jis nuta
rė jų svorį patikrinti “Pasimatymo” 
parduotuvėje. Ten tos dešrelės svėrė 
tik 130 gramų. Dėl 70 gramų skirtu
mo V. Leščinskas vėl grįžo į 152-ąją 
parduotuvę. Šį kartą tos pačios svars
tyklės rodė ne 200 gramų, o tik 175, 
nors sumokėta buvo už 200.

JUODASIS GANDRAS
•Juodieji gandrai yra retas svečias 

Lietuvoje. Visame Kelmės rajone jų 
pavyko surasti tik aštuonis. Vieną to
kį gandrą, kažkieno peršautu spar
nu ir snapu, Pavėžupio miškuose su
rado Kelmės būrelio medžiotojas A. 
Levickas. Jis jį atgabeno į veterina
ro J. Rimeikio sodybą. Čia jam buvo 
suteikta pagalba ir globa. Juodasis 
gandras ypač susidraugavo su savo 
kaimynėmis vištomis, priprato ir 

•prie žmonių. Iš jų rankų lesa mėsos 
atliekas, o šeimininką J. Rimeikį 
pasitinka cypsėdamas ir plasnodamas 
sparnais.

VASAROS LAIKAS
Sovietų okupuota Lietuva sekan

čiais metais susilauks daugelyje 
Amerikos ir Europos valstybių jau 
seniai įsigalėjusio vasaros laiko. So
vietų Sąjungos ministerių tarybos 
nutarimu, laikrodžiai viena valanda 
į priekį bus pasukami 1981 m. ba
landžio 1 d., atgal atsukami spalio 
1 d. Tarptautinė laiko sistema So
vietų Sąjungoje buvo įvesta 1930 m., 
ją padidinus viena valanda, kuri pa
liekama visą laiką. Ta valanda ne
buvo įvesta kaikuriose srityse. Joms 
nebus leidžiama laikrodį atsukti 1981 
m. spalio 1 d. Vasaros laiko įvedimą 
padiktavo kuro ir energetikos ištek
lių sumanesnis naudojimas. Esą bus 
sutaupyta apie 2,5 bilijono kilovatva
landžių elektros srovės.

V. Kst.

g HAMILTON™1
PRIEŠKALĖDINĮ LAIMĖS RA

TĄ ruošia Lž ir M Klubo Giedrai
tis valdyba gruodžio 6, šeštadienį. 
19 v., parapijos salėje. Įvairūs lai
mėjimai ir mažas bufetas.

Taisytina “TŽ” , 1980.X.16 korek
tūros klaida: šaudyme lėkščių iš 16 
jardų V. Svilas sušaudė 94 iš 100 
galimų, o ne 84. kaip buvo atspaus
dinta. Valdyba

METINĖ ATEITININKŲ ŠVEN
TĖ lapkričio 9 d. pradėta sekmadie
nio rytą Mišiomis, kurias atnašavo 
prel. J. Tadarauskas ir kun. E. Jur
gutis, OFM, iš Toronto. Pastarasis 
pasakė šventei pritaikytą pamokslą. 
Mišių metu moksleiviai, pritariant 
Otavos mergaičių choreliui, giedojo 
giesmes. Po Mišių įvyko oficialioji 
ir meninė šventės dalis. Ji pradėta 
prel. J. Tadarausko invokacija ir 
moksleivių įžodžiu, šiais metais vy
resniojo moksleivio įžodį atliko Rūta 
Kamaitytė, Rūta Sadauskaitė ir Dai
na Skvereckaitė. Atlikusias įžodį ir 
visus šventės dalyvius sveikino An
tanas Rašymas — Toronto mokslei
vių ateitininkų vardu, Rūta Kuraitė 
— Detroito moksleivių at-kų vardu. 
Seselės Ignės paskaita sukėlė kiek
vienam, -ir jaunam ir senam, įdomių 
minčių apie gyvenimo vertybes. Me
ninė dalis pradėta įdomiu jaunių 
vaizdeliu. Moksleiviai gana įdomiai 
išryškino penkis ateitininkų princi
pus, kviesdami visus įsijungti į atei
tininkų eiles. Meninė dalis baigta Ha
miltono “Gyvataro” jaunesniųjų šo
kėjų grupės pasirodymu. Programa 
baigta ateitininkų himnu. Po to buvo 
tėvelių ir sendraugių ateitininkų vai
šės. Hamiltono moksleiviai šventės 
proga išleido laikraštėlį “Praeitis, 
dabartis ir ateitis.”

R. Pleinytė
KLB ŠALPOS FONDO HAMILTO

NO skyriaus ruoštas vajaus užbai
gimo balius-šokiai lapkričio 8 d. Jau
nimo Centre praėjo pakilioje nuotai
koje. Tik galėjo būti daugiau daly
vių. Pradžioje buvo pristatyti lietu
viai abiturientai: Danutė Beržaitytė, 
Paulius Jokūbynas, Arūnas Juodelė, 
Aušra Kezytė, Arūnas Liškauskas, 
Andrius Stanaitis, Rimas Trumpic- 
kas ir Stepas Ulbinas. Visi jie buvo 
papuošti gražiomis gėlėmis. Abitu
rientus pasveikino ir juos pristatė 
KLB šalpos Fondo pirm. V. Sakas. 
Juos sveikino KLB Hamiltono apy
linkės valdybos vardu A. Pleinytė ir 
“Talkos” valdybos pirm. J. Krišto
laitis.

šio vakaro programą atliko Otavos 
mergaičių chorelis “Ramunėlės”, 
vad. R. šiūlytės, ir Hamiltono “Gy
vataro” jaunių grupės šokėjai, vad. 
J. Jokūbynaitės. Visus susirinkusius 
tą vakarą linksmai nuteikė gražiai 
skambančios Otavos mergaičių dai
nos ir grakštūs jaunių šokiai.

Komitetas yra dėkingas laimės 
• staliukų aukotojams: A. E. Liau- 

kams, S. P. Ročiams ir S. S. Rakš- 
čiams. Taip pat rengėjai yra didžiai 
dėkingi Aušros Vartų parapijos kle
bonui prel. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti Jaunimo Centro sale ne
mokamai. Komitetas reiškia gilią pa
dėką visiems, kurie savo darbu bei 
auka prisidėjo prie vajaus užbaigimo 
baliaus suruošimo. Didelė padėka 
tenka visiems šalpos rėmėjams, kurie 
dalyvavo šiame parengime.

“AIDO” PLOKŠTELĖS išleidimą 
parėmė, tapdami garbės rėmėjais, 
Stasys ir Sofija Rakščiai, paaukoję 
$500. Taip pat “Aido” rėmėjais tapo 
paaukoję po $100: J. E. Bajoraičiai, 
B. Latauskicnė ir P. F. Krivinskai. 
“Aidas” visiems rėmėjams nuošir
džiai’ dėkoja už paramą ir tikisi susi
laukti daugiau rėmėjų. J. P.

SKAUTŲ TRISDEŠIMTMETIS. 
Bendrame susikaupime ir su padėkos 
malda širdyje dalyvavome prel. dr. 
J. Tadarausko atnašaujamose šv. Mi
šiose, kurių metu giedojo solistė A. 
Pakalniškytė, o jai akompanavo AV 
parapijos choro dirigentė D. Deks- 
nytė-Powell. Dalyvius sugraudino

Otavos lietuvių mergaičių chorelis “Ramunėlės” su savo vadove RŪTA 
ŠIŪLYTE (antros eilės krašte), atlikęs dali meninės programos Šalpos 
Fondo surengtame vakare Hamiltone Nuotr. M. Borusienės

Hamiltono abiturientai, apdovanoti knygomis, Šalpos Fondo surengtame va
kare. Iš kairės: P. Jokūbynas, A. Kezytė, D. Beržaitytė, A. Liškauskas; ant
roje eilėje: Rimas Trumpickas, S. Ulbinas, A. Stanaitis, A. Juodelė

Nuotr. M. Borusienės

jautrus, dienai pritaikytas pamoks
las, už kurį prelatui priklauso ypa
tinga padėka.

Po pamaldų visi susibūrė į Jauni
mo Centro salę. Buvo malonu matyti 
svečius iš Toronto — skautus ir va
dovus, kurie savo dalyvavimu mūsų 
eiles praturtino ir mus pagerbė. Ofi
cialios dalies metu vyr. skautė A. 
Krivinskaitė paskaitė ps. P. Breich- 
mano paruoštą Hamiltono skautų 
veiklos apžvalgą, kurioje buvo pri
siminti ir skautų rėmėjai, ypač daug 
jėgų ir darbo skautiiai paaukojęs 
a.a. A. Paukštis. Sveikino Kanados 
rajono vadas v.s. Skrinskas ir vadei
va — s. Kalinauskas. Gėlės prisegimu 
buvo pagerbti dalyvavę buvę tunti- 
ninkai, o tylos minute — pirmasis 
“Nemuno” tuntininkas a.a. E. Mic- 
kūnas. Skautės ypač džiaugėsi vy
riausios skautininkės I. Kerelienės 
apsilankymu, kuri, Kanados rajono 
vadeivės s. L. Gvildienės lydima, 
mūsų šventėje dalyvavo. Ji mus pa
sveikino ir palinkėjo toliau drąsiai 
žengti skautybės keliu, nes skauta- 
vimo kokybė nereikalaujanti didelio 
skaičiaus jaunimo. Ta proga ji pa
puošė “Širvintos” tunto vėliavą Lie
tuvoje austa juosta, kuri mums vi
suomet primins tą sukaktį ii’ liks 
paskatinimu išlaikyti skautavime lie
tuvišką dvasią, kalbą ir papročius.

Originali buvo mintis panaudoti 
skaidres, vaizduojančias Hamiltono 
skautų veiklą 1950-1980 m.,, vaizdus 
papildant laikotarpiams būdingais 
eiliuotais posmais, dainomis ir pasi
rodymais. Tai davė progos Į progra
mą įsijungti visiems skautams bei 
žiūrovams.

Ruošėmės tai šventei visi, nuo 
jauniausio iki vyriausio skauto. Sau 
negi dėkosi, tačiau visuomet atsiran
da asmenų, kurie ypatingom progom 
mielai savo talentu prisideda, nors 
aktyviai veiklai laiko neturi. Nuošir
di skautiška padėka tenka vyr. skau
tėms L. Stungevičienei ir M. Kalvai- 
tienei, kurios programą apjungian
čius žodžius pritaikė ir taip talentin
gai perdavė, o Aldonai Matulicz už 
kanklininkų paruošimą. Nuoširdi pa
dėka Hamiltono organizacijų atsto
vams, tėvams ir gausiam būriui bi
čiulių, kurie su mumis tą sukaktį 
malonėjo atšvęsti ir duosniai aukojo 
išlaidoms padengti.

MŪSŲ SKAUTIŠKOS ŠEIMOS 
KŪČIOS įvyks gruodžio 14, sekma
dienį, 4 v.p.p., Jaunimo Centre. Kvie
čiame tėvelius kartu su skautais, va
dovais ir rėmėjais, dalyvaujant prel. 
dr. J. Tadarauskui, praleisti valan
dėlę susikaupime* prisimenant tėvy
nėje gal vargingesnėje, bet mielesnė
je aplinkoje praleistas Kūčias. Lau
kiame naujų paukštyčių. Priimamos 
mergaites nuo 6 m. amžiaus. Skam
binti Aldonai Petrantonio tol. 522- 
4739 vakarais. širvintietė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M1L6 TALKA

SOLISTĖ ANITA PAKALNIŠKY
TĖ. 1980 m. McMaster universitetas 
mini savo 50 metų sukaktį. Jo sim
foninis orkestras ta progą rengia net 
septynis koncertus. Keturiems iš jų 
pakvietė Hamiltono gyventojams ge
rai žinomą solistę Anitą Pakalnišky
tę. Dviejuose koncertuose bus atlie
kamas Haendelio “Mesijas”. Juose 
soprano dalį atliks solistė Pakalniš
kytė. Koncertai įvyks gruodžio 5 ir 
12 d.d. katalikų katedroje (kelinta 
vai.? Red.). Vertėtų ir mums, lietu
viams, šio. prieškalėdinio susikaupi
mo proga atsilankyti katedroje ir su
sipažinti su universiteto simfoniniu 
orkestru (per 150 asmenų), Mahawk 
College choru ir mūsų pačių soliste 
Anita Pakalniškyte, kuri savo talen
tu sugebėjo dainos mene pasiekti to
kį augštą įvertinimą kanadiečių tar
pe.

Hamiltono dienraštis “Spectator” 
peniai po to paties veikalo su soliste 
Pakalniškyte atlikimo rašė: “hea
venly Christmas gift”. Poška

Jauna solistė ANITA PAKALNIŠ
KYTĖ, garsėjanti Hamiltone ir ki
tose Š. Amerikos vietovėse
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Buvusiems studentų 
korporacijos 

“Ramovė” nariams
Baigiamas ruošti spaudai lei

dinys apie buvusia studentų at
sargos karininkų korporaciją 
"Ramovė" Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune: Buvę jos na
riai prašomi siųsti savo atsimi
nimus, nuotraukas, žinias apie 
mirusius korporantus ir pažymė
ti, kiek egzempliorių to leidinio 
norėtų gauti. Siųsti leidinio re
daktoriui: Mr. J. Karka, 54 Bur
rows Ave., Islington, Ont. M9B 
4W7, Canada.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 101/i%
term, depozitus 1 m. 11 Vi % 
term, depozitus 3 m. 11 Vi % 
rcg. pensijų fondo 10%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pašk. 13 Vi-14% 
asmenines paskolos 15%

©■ LIETUVIAI PAŠAU LYTE
JA Valstybės

Į MADRIDĄ BUVO NUVYKĘS ir 
Tomas Venclova, steigiamosios lietu
vių Helsinkio grupės narys. Jo nuvy
kimu pasirūpino JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių kraštų valdy
bos, Niujorke veikianti amerikiečių 
organizacija “Helsinki Watch”. Lap
kričio 11 d., kai oficialiai buvo ati
daryta Madrido konferencija, T. 
Venclova dalyvavo “Freedom Hou
se Foundation” sušauktoje spaudos 
konferencijoje. Jis priminė žurnalis
tams, kad Lietuvos Helsinkio grupė 
jau veikia ketveri metai, o tai esąs 
beveik stebuklas, nes ten persekio
jamos valdžiai nepriklausančios or
ganizacijos. žmogaus teisių būklė 
Lietuvoje daugeliu atvejų esanti sun
kesnė nei Maskvoje. Ligi 1940 m. 
Lietuva buvo nepriklausoma valsty
bė. Jos įjungimas Sovietų Sąjungon 
buvo įvykdytas prieš gyventojų dau
gumos valią, dėlto jis nepripažįs
tamas daugelio šalių. Tautinis bei re
liginis sąjūdis esąs labai stiprus, o 
jo persekiojimas vykdomas be pasi
gailėjimo. Visus penkis Helsinkio 
grupės steigėjus ištiko sunkus liki
mas. Katalikų kun. Karolis Garuckas 
jau mirė. Visuomenininke Ona Lu- 
kauskaitė, nors yra senesnio amžiaus 
ir sunkiai serganti, dažnai tardoma ir 
grasinama KGB saugumiečių. Fizikas 
ir žydų aktyvistas Eitanas Finkel- 
šteinas atleistas iš darbo, nuolatos 
sekamas. Pačiam T. Venclovai, išvy
kusiam užsienin, buvo atimta Sovie
tų Sąjungos pilietybė. Teko visam 
laikui atsiskirti nuo šeimos. Skau
džiausias likimas ištiko Viktorą Pet
kų, jau 15 metų kalintą Stalino ir 
Chruščiovo laikais, dabar vėl nubaus
tą 15 metų laisvės atėmimu. Po jo 
suėmimo lietuvių Helsinkio grupėn 
įsijungė Balys Gajauskas ir Algirdas 
Statkevičius. Pirmasis taipgi buvo 
nuteistas kalėti 15 metų, o antrasis 
yra uždarytas psichiatrinėje ligoni
nėje. Helsinkio grupė betgi tęsia sa
vo veiklą. Neseniai užsienį pasiekė 
nauji lietuvių grupės dokumentai, 
reiškiantys jos solidarumą su žmo
gaus teisių gynėjais Čekoslovakijoje. 
Savo pareiškimą T. Venclova užbaigė 
žodžiais: “Aš skaičiau tuos dokumen
tus. Juose mes girdime dar vieną 
gyvą balsą žmonių, kurių vienintelis 
tikslas — žmogiškumo ir teisingu
mo tikslas. Nuo mūsų priklauso, kad 
tas balsas būtų išgirstas!”

JAV LIETUVIŲ FONDAS, peržen
gęs dviejų milijonų dolerių kapita
lą, Čikagoje turėjo tarybos posėdį, 
kuriame dalyvavo ir dalis valdybos 
narių. Rudens vajaus metu LF sutel
kė $26.000. Antrąjį milijoną užsklen
dė Albino ir Danos Kurkulių $1.000 
įnašas, o trečiąjį pradėjo “Paramos” 
parduotuvės savininkai Jurgis Janu- 
šaitis ir Jurgis Mažeika taip pat. SL
OGO. Investavimo komisijos pirm. P. 
Sodeika džiaugėsi, kad pelno skirs
tymo komisijai dabar galima bus per
duoti $120.-125.000. Keturiose pozici
jose investuotas kapitalas duoda ge
ras pajamas. Pelno komisijos skirs
tymo pirm. dr. K. Ambrozaitis supa
žindino su trečiojo skirstymo duome
nimis. Šiame posėdyje paskirstyta 
$24.955, o taryba iki metų pabaigos 
dar leido paskirstyti $25.000. Galuti
nis pajamų skirstymas įvyks 1981 m. 
pradžioje, kai bus suvestos knygos, 
nustatytas pilnas pelnas. Nominaci
jų komisijos pirm. St. Baro praneši
mu, JAV Lietuvių Fondo vadovai sa
vo pareigose sutinka pasilikti dar 
vienerius metus. Tarybos pirmininku 
buvo perrinktas dr. A. Razma, sek
retoriumi — dr. J. Račkauskas, val
dybos pirmininku — dr. G. Balukas. 
Pastarasis pasirinks kitus valdybos 
narius, kuriuos turės patvirtinti tary
ba. Lietuvių Fondo “Vardyno” išlei
dimas yra susitrukdęs. Jin nariai ga
lės patys įsijungti ar įjungti miru
sius artimuosius iki 1981 m. sausio 
1 d. Nuotraukų, aukų ir prenmera- 
tos reikalu kreipiamasi šiuo adresu: 
L. Fondas, 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, IL 60629, USA.

Kolumbija
KULTŪRINĖN LIETUVIŲ SAVAI- 

TĖN lapkričio 4-11 d.d. Bogotoje sėk
mingai įsijungė PLB valdybos nu
siųsti čikagiečiai solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, 
kanadietė dail. Anastazija Tamošai
tienė, tautodailės atstovė Aldona Ve- 
selkienė iš JAV. “Skandia” galeri
joje buvo surengta dailės ir tautodai
lės paroda su dail. A. Tamošaičio 
spalvota litografija, A. Tamošaitie
nės ir A. Veselkienės kilimais. Ra
dinius papildė prijuostės bei juostos, 
išaustos abiejų viešnių, taip pat A. 
Vaitonienės, K. Pikūnaitės, G. Urbo
nienės, G. Mačiūnienės, A. Baltru
šaitytės ir M. Girčiuvienės. Parodos 
atidaryme buvo rodomas filmas ir 
skaidrės. Juostų audimo kursas buvo 
pravestas Andų universiteto teksti
lės fakultete, turinčiame 70 staklių. 
Savaitėn koncertais įsijungė N. Lin
kevičiūtė ir B. Prapuolenis.

Brazilija
KUN. STASIUI ŠILEIKAI, SDB, iš

leistuves lapkričio 16 d. surengė jo 
bičiuliai Sao Paulo mieste, Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Jis išvyko į 
Š. Ameriką, kur, talkinamas kitų ku
nigų bei vienuolių, JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijose stengsis garsinti 
dvasinius pašaukimus, tikėdamas su
rasti daugiau lietuvių jaunuoliu dar
bui Kristaus vynuogyne. Išvyka grei
čiausiai užtruks beveik metus. Kun. 
S. Šileika, SDB, ėjo šv. Kazimiero 
parapijos vikaro ir savaitraščio “Mū

sų Lietuva” administratoriaus parei
gas. “ML” administratorium dabar 
paskirtas kun. P. Rukšys, SDB.

JAUNIMO CHORAS “VOLUNGĖ” 
spalio 19 d. išsirinko naują valdybą: 
pirm. — Klaudijų Butkų, vicepirm.
— Elizetą Vazgausaitę, sekretorėmis
— Angelę Pumputytę, Liuciją Bany
tę, Nidą Remenčiūtę, ižd. — Van- 
derlei Buzian, padėjėja — Mildą 
Remenčiūtę, ryšininke — Suely Vaz- 
gauskaitę. Valdybon taipgi įeina cho
ro vadovė Kristina Valavičiūtė, jos 
padėjėjas Robertas Saldys ir patarė
ja Sandra Saldytė.

RIO LIETUVIUS spalio 19 d. ap
lankė kun. Mečislovas Valiukevičius. 
Į pamaldas atvyko nemažas skaičius 
tautiečių. Jiems buvo pranešta, kad 
kardinolas arkiv. Eugenio Salles pa
tvirtino tautinę lietuvių Kalvarijos 
parapiją ir jos klebonu paskyrė kun. 
M. Valiukevičių.

Australija
LIETUVIS J. P. KEDYS redaguoja 

ir leidžia triskart per metus pasiro
dantį žurnalą “News Digest — Inter
national”. Jam talkina įvairių tau
tybių asmenys pasaulio šalyse, dau
giausia Australijoje. Žurnalas pa
skelbia daug vertingos, stropiai su
rinktos medžiagos, iliustracijų, 
straipsnių bei jų santraukų, knygų 
recenzijų. Ypač vertinga jame ran
dama medžiaga apie komunizmą, jo 
tailkininkus, teisybės jiėškotojus. 
žurnalas gali būti gera dovana ang
liškai kalbantiems lietuvių bičiu
liams. Apgailestaujama, kad žurna
las mažai tėra paplitęs Kanadoje, 
daugiau skaitytojų galėtų turėti ir 
JAV. Metinė prenumerata — S5. Ji 
siunčiama šiuo adresu: News Digest
— International, P.O. Box 535, Par
ramatta, NSW 2150, Australia. Lau
kiama ne tik prenumeratų, bet ir 
plačioms skaitytojų grupėms įdomios 
medžiagos, šiemet jau buvo išleistas 
64 psl. turintis šio žurnalo anglų kal
ba 68 nr.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, vieninte

lis pastovus savaitraštis V. Europo
je, nuo 1981 m. pradžios gali tapti 
dvisavaitraščiu. šiuos metus jis dar 
atsilaikė savaitraščiu pagal D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos pageidavi
mą. Tapti dvisavaitraščiu diktuoja 
padidėjusios išlaidos. Vien tik paš
tui šiemet teko sumokėti 5.000 sva
rų, o jo paslaugos vėl pabranginamos 
sekančiais metais. Problemą sudaro 
ir neradimas naujo redaktoriaus, ku
ris galėtų išlaikyti ligšiolinį savait
raščio lygį. “Europos Lietuvio” pa
darymas dvisavaitraščiu šią proble
mą palengvintų. Leidėjai betgi pa
brėžia, kad sprendimas dar nėra ga
lutinis. Laukiama pasisakymų skai
tytojų, kurie ir toliau norėtų “Euro
pos Lietuvį” matyti savaitraščiu, taip 
pat ir jų pasiūlymų.

Į ŠĮ PRANEŠIMĄ PIRMIEJI AT
SILIEPĖ — J. Vilčinskas ir V. Keris. 
Abu jie nusistatę prieš savaitraščio 
pavertimą dvisavaitraščiu. J. Vilčins
kas stebisi: esą “Europos Lietuvis”, 
savo antraštę papuošęs padidintu 
Lietuvos žemėlapiu, kad mūsų tautai 
būtų pakankamai erdvės, negalės 
skaitytojų aplankyti kas savaitę. Tai 
esąs dvasinis bankrotas. Jis primena 
sovietų okupuotoje Lietuvoje nepa
lyginamai sunkesnėse, pavojingesnė
se sąlygose išeinančius pogrindinius 
laikraščius. V. Keris savaitraščio pa
vertimą dvisavaitraščiu laiko pirmuo
ju žingsniu į karstą. Pataria metinę 
prenumeratą padindinti iki 20 svarų, 
padarant išimtį tik pensininkams ir 
nepasiturintiems skaitytojams. Dau
giau savo pelno “Europos Lietuviui” 
turėtų atiduoti ir Londono Lietuvių 
Namai.

Prancūzija
RUSŲ IŠEIVIŲ LAIKRAŠTIS 

“Ruskaja Mysl”, leidžiamas Paryžiu
je, savo paskutiniame numeryje pa
skelbė platų pranešimą apie rugsėjo 
15 d. Vilniuje įvykusį Antano Ter
lecko ir Juliaus Sasnausko teismą, 
šie žmogaus teisių gynėjai pagal 
baudžiamojo kodo 199-jį straipsnį 
buvo apkaltinti antisovietinių šmeiž
tų, melagingų prasimanymų skleidi
mu. Nė vienas jų neprisipažino kal
tais, bet visvien susilaukė sovietinės 
bausmės. Bylos metu Vilniuje juos 
bandė aplankyti apie 100 žmonių su 
gėlėmis rankose, bet milicija jų ne
įleido į teismo salę.

Vokietija
AMŽIAUS AŠTUONIASDEŠIMT

METĮ lapkričio 27 d. atšventė Vero
nika Jasinauskaitė-Sutkuvienė. Ji yra 
gimusi lietuvių augštaičių šeimoj Ry
goje. I D. karo metais buvo evakuo
ta į Odesą. Į savo tėvų gimtinę grįžo, 
pasirašius taikos sutartį su nepri
klausoma Lietuva. Ilgus metus dirbo 
Kauno karo ligoninėj, kur susipažino 
su vyr. Itn. Sutkum ir sukūrė lietu
višką šeimą. Pokario metais Vokieti
joje organizavo mašinraščio kursus 
lietuvaitėms, dalyvavo choruose. Imi
graciją į užjūrius sutrukdė liga. Su
laukusi gražaus amžiaus, sukaktuvi
ninkė negali aktyviai dalyvauti lie
tuviškoje veikloje, tačiau ji remia 
Vasario 16 gimnaziją, studentus bei 
moksleivius šelpiančią “Labdarą”, 
Muencheno tautinių šokių grupę 
“Ratukas”, Lietuvių Fondą ir kitas 
organizacijas. Paklausta, kodėl iš sa
vo kuklios pensijos taip uoliai re
mianti lietuviškas organizacijas, su
kaktuvininkė atsakė, kad šia parama 
ji grąžinanti skolą Lietuvai. K.B. ‘
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Toronto ir Otavos universitetų studentai demonstruoja prie Kanados parlamento rūmų Otavoje, reikalaudami 
griežtos linijos Madrido konferencijoje Nuotr. D. Skukauskaitės

Dėmesio, jaunime!
Studentai ir moksleiviai surengė demonstraciją

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ ir JULIJA ADAMONYTĖ

Demonstravome Kanados sostinėje
Dalyvavo jvairių tautybių studentai, jų tarpe ir lietuviai

Spalio mėnesio pabaigoje Ka
nados užsienio reikalų min. 
Mark MacGuiganas pasakė Wi- 
nipege, kad Madrido konferen
cijoje žmogaus ir tautos klausi
mai nebus stipriai ginami Kana
dos delegacijos. Tai išgirdę, 
daugiakultūrių grupių studen
tai susirinkom posėdžio ir suta
rėm, kad Sovietų Sąjunga ir jos 
satelitai Europoje nesilaiko 
žmogaus teisių. Kanada yra vie
na tų valstybių, kuri pasirašė 
Helsinkio Aktą 1975 m. Mūsų 
nusistatymas buvo, kad Kana
dos vyriausybė Madrido konfe
rencijoje stipriai gintų žmogaus 
ir tautų teises.

“The Canadian Coalition to 
Promote the Helsinki Accords” 
sudarė sekančios grupės: Kana
diečių komitetas politiniams so
vietų kaliniams ginti, latvių, lie
tuvių, žydų, ukrainiečių ir veng
rų studentų klubai.

Lapkričio 7 d. mes nutarėme 
suruošti demonstraciją Otavoje 
prie parlamento rūmų ir sovie
tų ambasados.

Mūsų delegacija
Lapkričio 6 d. sudaryta dele

gacija iš “Canadian Coalition to 
Promote the Helsinki Accords”. 
Jon įėjo-ukrainiečiai iš Toronto 
Michael Maryn ir Gregory Ha- 
mara, ukrainietis iš Otavos 
Michael Bociurkiw ir lietuvaitė 
iš Toronto Rita Rudaitytė. Prie 
šitos delegacijos prisidėjo ir 
Dana Skukauskaite kaip foto
grafė. Lapkričio 6 d. ankstų ry
tą ši delegacija susitiko su kon
servatorium Bud Bradley, M.P. 
Jis buvo narys paruošiamosios 
komisijos, nustatančios Kana
dos laikyseną Madrido konfe
rencijoje. Jis pasakė mums įdo
mų faktą, kad Kanados valdžia 
jau rugpjūčio mėnesį tuo klau
simu buvo padariusi sprendimą 
dar prieš paruošiamosios komi
sijos pasisakymą, prieš Vlado 
Šakalio pasikalbėjimus su val
džios žmonėmis. B. Bradley 
nuomone, Kanados valdžia dau
giau rūpinasi mokslo ir ekono
mijos reikalais negu žmogaus 
teisėmis. Jis irgi pabrėžė faktą', 
kad sovietams yra dešimt kartų 
labiau reikalinga prekyba su 
Kanada, negu Kanadai su sovie
tais.

Pas liberalų atstovą
Turėjome progos pasikalbėti 

ir su Louis Duclos, liberalų at
stovu, kuris yra užsienio reika
lų min. M. MacGuigano parla
mentinis sekretorius. Mes jį pa
klausėm, ar tiesa, kad Kanados 
valdžia savo poziciją jau buvo 
nusprendusi prieš paruošiamo
sios komisijos pasisakymą. Du
clos sakė, kad netiesa. Pabrėžė, 
jog Kanada dar nėra nustačiusi 
savo laikysenos Madride. Mes 
prašėme, kad valdžia stipriai 
gintų žmogaus teises, tačiau jis 
sakė, kad “silent diplomacy” 
yra geriausia. Be to, pareiškė, 
jog per konferenciją Belgrade 
žmogaus teisės nebuvo užtenka
mai svarstomos. Šį kartą Kana
da prašys, kad mokslas, techno
logija, ekonomija ir žmogaus 
teisės būtų pakankamai ilgai 
svarstomos. Kanada esą reika
laus, kad šį kartą žmogaus tei

sės būtų svarstomos kalbant 
apie pavergtus kraštus, Helsin
kio grupes ir Afganistano oku
paciją.

Kiti susitikimai
Turėjome progos pasikalbėti 

su senatoriumi P. Yuzyk, ukrai
niečių kilmės, kuris dalyvavo 
Belgrado konferencijoj ir yra 
žinomas kaip tautų ir žmogaus 
teisių gynėjas. Jis pareiškė, jog 
sovietai yra labai gudrūs ir ne
nori kalbėti apie žmogaus tei
ses. Jiems rūpi tik mokslo, tech
nologijos ir ekonomijos reika
lai. Bet vakarų vyriausybės rei
kalaus, kad sovietai kalbėtų ir 
apie žmogaus teises, jei ne, tai 
Kanada nekalbės apie ekonomi
nius, mokslinius ir technologi
nius reikalus.

Parlamento rūmuose mums 
teko trumpai pasikalbėti su 
daugeliu parlamento atstovų ir 
jiems perduoti mūsų parengtą 
raštą. Taip pat turėjome pro
gos susitikti ministerį pirminin
ką Pierre E. Trudeau, kuris 
priėmė mūsų raštą, žadėjo jį 
perskaityti ir pasvarstyti mūsų 
nuomones. Tą raštą įteikėme ir 
konservatorei Florai MacDo
nald, liberalams ministeriams 
Jean Cretien, Marc Lalonde ir 
kitiems. Visi maloniai priėmė 
ir labai nustebo, kad studentai 
rūpinasi tuo reikalu.

Penktadienio rytą mūsų dele
gacijos nariai pasirodė televizi
jos programoje “Canada AM”. 
Kalbėjome apie mūsų demons
traciją. Mes išaiškinome savo 
pažiūras apie Helsinkio aktą ir 
Madrido konferenciją.

Demonstracija prie parlamento
Torontiečiai studentai penk

tadienio rytą autobusais išvyko 
Otavon ir joje atsirado apie 12 
v. Pradėjome demonstraciją. 
Visi vienbalsiai reikalavom, 
kad Kanados valdžia stipriai 
gintų žmogaus teises Madrido 
konferencijoje. Studentai nešė 
plakatus “Helsinki ’75 — Read 
what you sign”, “Uphold Bas
ket III”, “Canada has been si
lent long enough”. .

Demonstracijos metu prie 
parlamento rūmų kalbėjo High 
Park-Parkdale atstovas Jesse 
Flis, kuris buvo paruošiamosios 
Madrido komisijos narys. Jis sa
kė, kad Kanados delegacija 
Madride stipriai gins žmogaus 
teises. Studentai pradėjo šaukti 
“Deliver what you promise!” 
Flis kartojo, kad Kanada tikrai 
stipriai gina žmogaus ir tautų 
teises.

Kalbėjo ir Pauline Jewitt, 
NDP partijos narė, dirbusi to
je pačioje komisijoje, kaip ir 
Flis. Ji sakė sutinkanti su mu
mis, jog žmogaus teisių gyni
mas pasaulyje yra labai svar
bus dalykas.

Senatorius Yuzyk, kuris mū
sų delegaciją priėmė dieną 
prieš tai, irgi kalbėjo apie svar
bumą ginti žmogaus teises.

Turbūt geriausia žinia atėjo 
iš konservatoriaus Fred King. 
Jis perskaitė “motion put for
ward in the House or Commons 
by Flora MacDonald, seconded 
by Fred King, which officially 
recognizes that dissent exists 

in the Soviet and East European 
nations”, šis pasiūlymas buvo 
vienbalsiai priimtas.

Į sovietų ambasadą
Pasibaigus kalboms, demons

trantai pradėjo žygiuoti sovie
tų ambasados link. Jie ėjo Ri- 
deau gatve su plakatais, dalino 
brošiūras tiems, kurie domėjosi 
mūsų demonstracija.

Už pusės valandos jau buvo
me prie sovietų ambasados ir 
visi pradėjom šaukti “Free Pet
kus”, “Free Sakharov” ir t.t.

Vienas drąsus jaunuolis pa
spaudė skambutį ir įėjo į sovie
tų ambasadą. Po kelių minučių 
jis grįžo. Vėliau jis papasakojo, 
kad ambasadoje jį pasitiko vie
nas žmogus ir atsiprašė, jog 
nėra oficialaus žmogaus, kuris 
galėtų kalbėti (jis buvo išva
žiavęs, nes buvo Rusijos revo
liucijos sukaktis — lapkričio 
7). Tas jaunuolis paliko mūsų 
raštą sovietų ambasadoj ir pa
prašė, kad jį perduotų oficia
liam žmogui, kai jis sugrįš.

Dar valandą pabuvome prie 
sovietų ambasados. Autobusas 
nuvežė į ukrainiečių namus Ota
voje. čia pasikalbėjome apie 
sėkmingą demonstraciją, valgy
dami Kentukio vištieną. Pasi
stiprinę pradėjome skirstytis 
i namus.

Pastabos
Lietuvių jaunimas turi būti 

geriau informuotas apie žmo
gaus teises, Helsinkio aktą, Bel
grado ir Madrido konferencijas. 
Gana lengva susitikti su parla
mentarais, jei iš anksto pa
skambini ir paprašai keletai mi
nučių pasikalbėti. Manoma, kad 
labai sunku susitikti su valdžios 
vadais, bet tai nėra tiesa. Yra 
labai svarbu pareikšti savo nuo- 
m o n e s valdžiai. Parlamento 
žmonėms buvo labai įdomu, 
kad jaunuoliai domisi Helsinkio 
aktu. Jie žino, kad studentai yra 
ateitis. Jiems svarbu 
ką jie galvoja. R. R.

sužinoti

Toronto universiteto studentų organizacijos “The Canadian Coalition For 
the Promotion of the Helsinki Accords” surengtoje demonstracijoje Ota
voje. Dešinėje — pirm. GREG HAMARA Nuotr. D. Skukauskaitės

Moksleivių ir studentų balsai 
buvo išgirsti prie Kanados par
lamento rūmų Otavoje š. m. 
lapkričio 7 dienos popietėje. 
Susirinkę lietuviai, latviai, uk
rainiečiai, vengrai ir žydai stu
dentai bei keli moksleiviai pro
testavo prieš sovietinę vergiją 
ryšium su Madrido konferenci
ja. Maždaug 70 studentų auto
busais atvyko iš Toronto, be to, 
prisidėjo keli vietiniai Otavos 
ukrainiečiai studentai iš Carle- 
tono universiteto.

Studentų organizacija, kuri 
sugalvojo šią protesto demons
traciją, buvo Toronto universi
teto naujai susidariusi grupė 
“The Canadian Coalition for 
the Promotion of the Helsinki 
Accord (CCPHA)”. Rengėjų ko
mitetas "buvo sudarytas iš atsto
vų etninių grupių, kurios suti
ko dalyvauti demonstracijoje.

Ketvirtadieni, t. y. demons
tracijos išvakarėse, komiteto 
pirmininkas Greg Kamara (uk
rainietis) su Michael Maryn (uk
rainietis), Rita Rudaityte ir Da
nute Skukauskaite nuvyko Į 
Otavą pasimatyti su parlamento 
nariais Bud Bradley, Louis Dū
dos ir senatoriumi Paul Yuzik. 
Taip pat komiteto atstovams pa
sisekė pasimatyti ir su min. pir
mininku P. E. Trudeau, min.
MacEachen, Monroe, Flora 
MacDonald ir Hnatyshin. Šie 
asmenys buvo labai nustebę, 
kad universiteto studentai ke
lia žmogaus teisių klausimus ir 
taip pat rūpinasi Kanados val
džios laikysena Madrido konfe
rencijoje. Jie ypač stebėjosi, 
kad tiek daug dalyvių iš įvairių 
etninių grupių užsimojo parem
ti šį svarbų projektą. Tai bene 
pirmas kartas, kad buvo sudary
ta tokia bendra demonstracija.

Kur buvo lietuvių jaunimas?
Entuziastiškai kalbame apie 

žmogaus teises, bet kai reikia 
organizuoti ir aktyviai veikti, 
kur visi pradingsta? Tai dažnai 
pasikartojantis dalykas.

Taip įvyko ir rengiant de
monstraciją 1980 m. lapkričio 
7 d. Ji buvo plačiai skelbiama, 
bet dalyvavo tik 20 lietuvių. Bu
vo išsiuntinėti pranešimai jau
nimui, įdėti skelbimai “Tėviš
kės Žiburiuose”, iškabinti pla
katai Lietuvių Namuose ir abie
jose parapijose. Buvo piešiami 
plakatai 3 vakarus, paskambin
ta daugeliui jaunuolių prašant 
padėti šiame darbe, bet pasise
kė tik keturiems žmonėms rasti 
laiko ir padaryti per 60 plaka
tų. Kur visi kiti? Nejaugi nėra 
daugiau jaunimo, kuris galėtų 
paaukoti nors valandėlę labai 
svarbiam žmogaus teisiu reika
lui?

Žvilgsnis į planus ir darbus
Iš Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos gyvenimo

Pateikiame skaitytojams 
trumpą apžvalgą Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
bos atliktų darbų praėjusių tri
jų mėnesių laikotarpyje.

Politinė veikla
PLJS politinei veiklai vado

vauja Gintė Damušytė.
Numatyta išleisti prie PLJS 

žiniaraščio politinį priedą bent 
šešis kartus į metus, kad jauni
mas daugiau susipažintų su 
opiais politiniais klausimais ir 
gautų idėjų savo krašto veiklai. 
Ruošiamasi įteikti baltiečių me-

O kaip su mūsų Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga? Kur 
tie jaunimo atstovai, kurie bu
vo išrinkti tarybon? Kvietėme 
ir raginome visus šiuos jaunimo 
atstovus Įsijungti Į bendrą dar
bą. Sutiko tik Onutė Jurėnaitė. 
Universiteto studentai buvo už
siėmę egzaminais, bet kuo gali 
teisintis gimnazijų moksleiviai? 
Dauguma skundėsi, kad turėjo 
patikrinamuosius egzaminus ar
ba namų darbus. Ar tikrai dide
lė tragedija praleisti vieną die
ną? Pagalvokime apie jaunimą 
Lietuvoje! Daugelis jų drįsta 
paaukoti visą savo ateiti kovai 
už žmogaus teises!

Mes abi kalbėjome su pabė
gusiu iš okupuotos Lietuvos di
sidentu Vladu Šakaliu. Jis at
kreipė mūsų dėmesį į vieną 
svarbų reikalą, būtent, išeivijos 
jaunimo veiklą. Jis buvo nuste
bęs, kad šis jaunimas, turėda
mas tiek daug laisvės, mažiau 
veikia, negu pavergtas jauni
mas Lietuvoje.

Galbūt nėra pervėlu visam 
lietuvių jaunimui susidomėti 
žmogaus teisių reikalu ir už jas 
kovoti.

Pastabos
1. Lietuvių Bendruomenė ir 

organizacijos (pvz. skautai ir 
ateitininkai) turėtų daugiau in- 
formuoti jaunimą apie žmogaus 
teises, rezistentus, apie tai, kaip 
galime atkreipti kanadiečių vi
suomenės ir valdžios dėmesį į šį 
svarbų klausimą. Iki šiol tie 
santykiai buvo labai silpni.

2. Jaunimas turėtų domėtis 
organizacijomis, kaip pvz. Ka-

Š. 
Toronto 

nados Lietuvių Komitetas Žmo-. tininkų 
jaunimui Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje Wasagoje. Jų ve
dėjais buvo kun. A. Saulaitis, 
SJ, iš Čikagos ir seselė Igne. 
Nors tą savaitgalį pasitaikė šal
tas ir lietingas oras, bet nuotai
ka buvo gera. Seselė Igne sugal
vojo rekolekcijom tinkamą dai
ną: “Raindrops keep falling on 
my head” pakeitė į “God’s 
grace keeps falling on our 
heads”.

Pirmas vakaras
Visiem penktadienio vakare 

vėlai susirinkus, rekolekcijos 
prasidėjo 11:30 v. v. Anksčiau 
atvykusieji salės dydį sumažino, 
piešdami plakatus tema “Ką 
man reiškia religija?” Visiem 
susirinkus į virtuvę, seselė Ig
ne pravedė mazgų rišimą. (Atei
tininkam tik reikia vienos ran
kos!). Po kavutės, nes buvo la
bai šalta, visi susirinkom į salę 
ir susėdom “pow-wow style” — 
ratu ant čiužinių (matrasų). Po 
įžanginės maldos seselė/ Igne 
išdalino lapelius, kuriuose rei
kėjo parašyti, kaip mes Dievą 
supratome vaikystėje ir dabar.

gaus Teisėms Ginti, ir aktyviai 
dalyvauti arba prisidėti prie nu
tarimų, paskaitų ir t. t., nes mū
sų jaunimas yra lietuvių atei
ties raktas.

3. Lietuviškos mokyklos (pvz. 
Maironio mokykla, lituanistiniai 
kursai) turėtų pabrėžti savo pa
mokose žmogaus teisių temas: 
a. Ar lietuvių jaunimas žino ką 
Lietuvos rezistentai daro ir ko
dėl šie žmonės yra siunčiami į 
kalėjimus? b. Ar visi žino kas 
buvo Helsinkio konferencija 
1975 metais?

4. Turėtų būti atvira komu
nikacija tarp vyresniųjų (pvz. 
Lietuvių Bendruomenės) ir jau
nimo. Vyresnieji mums gali 
duoti naudingų patarimų, nes 
jie turi daug patirties.

5. Laukiame, kad studentai 
jungtųsi į visuomeninę veiklą 
ypač universitetų klubuose.

Jeigu į šias penkias pastabas 
bus atkreiptas tinkamas dėme
sys, lietuviškoji veikla bus stip
resnė ir platesnė.

Danutė Skukauskaite 
Jūratė Uleckaitė

morandumą apie V. Šakalį vy
riausybėms ir iškelti Juliaus 
Sasnausko bylą viešumon. 
Svarstyta galimybė lituanisti
nėm mokyklom globoti po vie
ną mokinį Lietuvoje. Planuoja
ma pradėti peticijų siuntimą 
Vokietijos valdžiai, kad atšauk
tų Molotovo-Ribbentropo sutar
tį. PLJS valdyba paskyrė $1,000 
iš savo iždo Vašingtono demons
trantų fondui. Demonstrantai 
(jų tarpe Simas Kudirka ir kun. 
K. Pugevičius, JAV ir PLJS 
jaunimo sąjungų pareigūnai) 
buvo suimti už demonstraciją 
prie sovietų ambasados Vašing
tone. Jiems iškelta byla. Pla
nuojama išleisti iš Lietuvos po
grindžio gaunamas “Aušrą” ir 
“Alma Mater”, kad būtų galima 
jaunimui išsiuntinėti į lituans- 
tines mokyklas.

Vita Musonytė, PLJS sekre
torė, atstovavo PLJS valdybai 
Toronte įvykusioje Laisvės 
Olimpiadoje. Pasak jos, olim
piada praėjo su dideliu pasise
kimu. Ypač daug buvo lietuvių 
žiūrovų, nepaisant to, kad daug 
jų buvo tuo pačiu metu išvykę į 
Čikagoje vykstančią tautinių šo
kių šventę,

1 Kultūrinė ir visuomeninė 
veikla

Šiai sričiai vadovauja Linas 
Rimkus. PLJS valdyba ruošia 
lituanistinį konkursą 16-21 m., 
22-27 m. ir 28-35 m. jaunimui. 
Konkurso sritys — poezija ir 
beletristika vaikams. Gali būti 
vertimai, originali kūryba, ka
rikatūros. Konkurso terminas: 
1981 m. rudenį, kad būtų gali
ma premijas laimėtojams įteik
ti per mokslo ir kūrybos simpo
ziumą, kuris įvyks Čikagoje. 
Šiuo metu sudaroma vertintojų
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Studentų surengtoje demonstracijoje Otavoje prieš žmogaus ir tautos teisių 
pažeidimus Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose kraštuose. Plakatą iškėlusi 
— JŪRATĖ ULECKAITĖ Nuotr. D. Skukauskaitės

Ką man reiškia religija?
Studentų ateitininkų surengtos rekolekcijos

spalio 3-5 d. d. įvyko 
lietuvių studentų atei- 
surengtos rekolekcijos

m.

komisija ir telkiamos lėšos pre
mijoms.

Planuojama sekančiais me
tais Kanados ir JAV Jaunimo 
Sąjungų stovykla vasaros metu. 
Kanados LJS valdyba linkusi 
paruošti stovyklai ptogramą, o 
JAV LJS valdyba — tvarkyti 
techninius bei ūkinius reikalus.

Tiriamos galimybės bendram 
darbui ryšium su lietuvių kal
bos vartojimo vadovėlio ruoši
mu. Tokį vadovėlį ruošti buvo 
nutarta bendrame Lietuvių 
Bendruomenių ir Jaunimo Są
jungų pasitarime Detroite 1980 
m. pavasarį.

Lituanistikos katedros steigi
mo reikalu patirta, kad Europos 
kraštai tokiai katedrai neprita
ria ir laiko Š. Amerikos lietu
vių reikalu. PLJS valdyba ta
čiau yra nutarusi katedros stei
gimą remti ir jos idėjai prita
ria.

pir- 
lan- 
kad

Kanadoje
Vasario 16 proga KLJS 

mininkė Laima Beržinytė 
kėši V. Kanadoje. Patirta, 
jaunimas susidomėjęs kultūri
ne, bet ne politine veikla. Lau
kia daugiau vasaros stovyklų, 
kurios praeina su dideliu pasi
sekimu. Tartasi organizacinio 
darbo klausimais ryšium su 
1983 m. numatytu Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresu. Pava
sarį su dideliu pasisekimu įvy
ko Jaunimo Sąjungos tarybos 
rinkimai. Pirmą kartą buvo jau
čiamas didelis susidomėjimas 
rinkimais Vakarų Kanados jau
nimo tarpe. Dauguma tarybos 
narių — 18-20 m. amžiaus. KL
JS stengsis, kad tarybos nariai 
jaustų didesnę atsakomybę už 
veiklą savo kolonijose.

PLJS valdybą sudaro: pirm. 

Kun. A. Saulaitis visus klausė, 
kaip jie dabar supranta Dievą. 
Seselei Ignėi paskaičius iš Šv. 
Rašto ir sukalbėjus maldą, dau
gumas nuėjo miegoti. Keletas 
liko pasikalbėti su iš toliau at
vykusiais.

Pirma diena
Šaltame spalio ore sunku bu

vo atsikelti, šiaip taip susirin
kome virtuvėje, kur vyriausia 
šeimininkė Rūta Girdauskaitė. 
su savo padėjėjom ruošė pusry
čius alkaniem ir sušalusiem stu
dentam. Sukalbėję maldą ir su
sėdę prie virtuvės stalo skaniai 
pavalgėm. . '

Po indų suplovimo šeštadie
nio programa prasidėjo virtuvė
je prie krosnies įšalę pavadi
nom “Sibiru”). A. Rašymui per
skaičius ryto maldą, seselė Ig
ne pradėjo aiškinti apie žmo
gaus religinį ir psichologinį 
brendimą. Suskirstė mus į ma
žas grupeles, kuriose nagrinė- 
jom įvairių žmonių tikybines 
problemas. Po grupelių disku
sijų įvyko jų pasisakymai ir vi
sų bendros diskusijos.

Po trumpos pertraukos susi
rinkome didžiojoj salėj (apsi
vilkę megztiniais, slidinėjimo 
švarkais ir apsisiautę antklodė
mis) pažiūrėti seselės Ignės at
vežtų skaidrių. Rūtai ir jos tal
kininkėms paruošus pietus, ska
niai pavalgėm. Nustebinom Rū
tą su tortu jos 20-tojo gimtadie
nio proga.

šeštadienio popietėje svars
tėme nuostabius atsitikimus 
mūsų gyvenime, t. y. kaip Die
vas yra mums apsireiškęs. Po 
diskusijų sekė susikaupimo va
karas — pasiruošimas Eucha
ristijai (Komunijai). Vieni ėjo 
išpažinties, kiti diskutavo su se
sele Igne. Išpažintims užtrukus 
ilgiau, negu buvo numatyta, rin
komės vakarienei.

Kadangi jau buvo vėlyvas va
karas ir išpažintys dar nebuvo 
baigtos, seselė Igne rodė skaid
res apie Šv. Raštą — “The Gos
pel”. Buvo nutarta, kad išpa
žintys bus baigtos sekmadienį. 
Dieną baigėme Mišiomis.

Pirmoje Mišių dalyje meldė
mės už Romą Grigą, Toronto 
lietuvių studentų ateitininkų 
išrinktą Lietuvos kalinį, ir vi
sus kitus kalinius kurie, kaip ir 
Romas, kenčia kalėjimose ar
ba psichiatrinėse ligoninėse. 
Šis trumpas, bet įspūdingas su
sikaupimas įvyko lauke, prie 
Lietuvos žemėlapio. Susirinkę į 
virtuvę pradėjom antrą Mišių 
dalį. Kun. A. Saulaitis, užside
gęs žvakę, paaiškino kaip per 
krikštą uždegami žvakė ir duo-

(Nukelta Į 9-tą psl.)

Gintaras Aukštuolis, vicepirm. 
Saulius čyvas, sekr. Vita Muso- 
nytė, protokolų sekr. Rita Li- 
kanderytė, ižd. Šarūnas Valiu
lis, informacijai — Emilija Sa- 
kadolskienė, visuomeniniai-kul- 
turiniai reikalai — Linas Rim
kus, politiniai reikalai — Gin
tė Damušytė. PLJS valdybos 
adresas: 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

Gabija



6 psi. * Tėviškės Žiburiai « 1980. XII. 4 — Nr. 49 (1608)

Premijos rašančiam jaunimui
Vertinant kūrybines "Ateities" jaunimo pastangas

Spalio 18 d. Čikagos Jaunimo 
Centre įvyko “Ateities” žurna
lo jaunimo konkurso premijų 
įteikimo iškilmės. Jas pradėjo 
“Ateities” žurnalo vyr. redakto
rius kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
tardamas: “Bundantiems pri
klauso austąs rytas. Drąsiems
— bekraštis pasaulis. Kurian
čiųjų — nesibaigianti ateitis. . . 
Džiaugiamės kūrybinėmis Jau
nųjų pastangomis, žavimės, kad 
jie bunda. Džiaugiamės jų drą
sa. Viliamės, kad jie didesniu 
ar mažesniu įnašu dės naujus 
ateities pamatus — tautai, žmo
nijai, Kristaus karalystei. . .”

Šiemet duosnūs pavieniai as
menys ir kaikurie ateitininkų 
vienetai suaukojo per $1000 
konkurso premijoms. Pirmo
sioms premijoms buvo paskirta 
po $50, antrosioms — $20. Ki
tiems autoriams buvo padova
nota 1981 “Ateities” prenume
rata.,

19-30 m. amžiaus jaunimo 
grupėje

Įvairių straipsnių bei rašinių 
srityje buvo paskirtos keturios 
pirmosios premijos: Petrui V. 
Kisieliui iš Cicero — už analiti
nį IV jaunimo kongreso repor
tažą; Vitai Musonytei iš Cicero
— už sociologinę jaunimo an
ketos studiją; Marijai Eivaitei- 
Hauser iš Lexingtono, Mass. — 
už knygos recenziją, dr. Linui 
Sidriui iš Čikagos ■— už aktua
lios temos straipsnį. Beletristi
koje pirmoji premija tek'o Dai
vai Markelytei iš Cicero, antro
ji — Vilijai Dėdinaitei iš 
Bronx, N. Y.; atžymėsimai — 
Lionei Bradūnaitei, Viliui Dun- 
dzilai ir Tadui A. Klimui. Jonas 
Kuprys iš Cicero gavo pirmąją 
premiją už veiklos fotografijas 
ir pasidalino pirmąją ir antrąją 
premijas su Romu Kuhnu iš V. 
Vokietijos už menines fotogra
fijas. Antroji premija už veik
los fotografijas paskirta Vitai 
Kuprytei iš Cicero. Už veiklos 
aprašymą pirmoji premija — 
Ritai Neverauskaitei iš Sterling 
Heights, Mich., antroji premija
— Kristinai Veselkaitei iš Det
roito, o atžymėjimas — Andriui 
Kazlauskui iš Euclid, Ohio. Poe
zijos premija paskirta Rūtai Gir- 
dauskaitei iš Toronto, Kanados.

Moksleivių grupėje
Beletristikoje pirmąją premi

ją vertai laimėjo Linas Palu
binskas iš Kalifornijos, šiuo me

Lietuviu kalba suvažiavime
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybos posėdžiai

š.m. spalio 11 d., ryšium su 
25-tąja Kanados Lietuvių Die*' 
na, įvyko Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos tarybos narių su
važiavimas. “Holyday Inn” vieš
bučio salėje susirinko maždaug 
40 asmenų, kurių tarpe buvo 
valdybos bei tarybos nariai ir 
svečiai. Nors daugumą dalyvių 
sudarė Toronto apylinkės jauni
mas, buvo atstovautos Montrea- 
lio, Delhi-Tillsonburgo, Hamil
tono ir Winnipego apylinkės.

Po trumpo atidarymo žodžio 
ir sveikinimų prasidėjo įvairūs 
suvažiavimo darbai. Pirminin
kė Laima Beržinytė perskaitė 
praėjusių metų veiklos praneši
mą. Buvo svarstyti statuto pa
keitimai, liečiantys tarybos pir
mininko pareigas ir KLJS pa
grindinę kalbą. Pirmasis pakei
timas suvažiavimo vienbalsiai 
priimtas, o antras, siūlantis sta
tute pabrėžti, kad KLJS savo 
veikloje nesiriboja lietuvių kal
ba, ryškia balsų dauguma at
mestas.

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
rezistentas Vladas šakalys įdo
miai atpasakojo savo pergyveni
mus bėgant iš Lietuvos, išsamiai 
atsakė į klausimus, apibūdino 
padėtį' dabartinėje Lietuvoje, 
perdavė daug žinių, ypač lie
čiančių jaunimo nusiteikimus 
ir veiklą. VI. Šakalio atsilanky
mas suvažiavime, jo perteiktos 
žinios ir jo raginimai neatmesti 
lietuviškumo buvo be galo ver
tingi Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungai.

Po pietų pertraukos buvo ro
domas skaidrių montažas iš Va
karų Kanados lietuvių jaunimo 
stovyklos. Žiūrovai labai domė
josi, atidižiai klausėsi Jurgio 
Valaičio pranešimo apie Vakarų 
Kanados jaunimo veiklą. Po to 
buvo renkamas KLJS tarybos 
pirmininkas. Išrinktas torontiš
kis Morkus Sungaila.

Sekanti programos dalis buvo 
specialiai paruošta atsižvelgiant 
į dabartines tarybos sudėtį. Ka
dangi dauguma tarybos narių 
tik paskutiniu laiku įsijungė į

tu pradėjęs studijuoti Čikago
je. Rima Valiulytė gavo pirmą
ją premiją už lakias savo ilius
tracijas, antroji premija teko 
Rimui Lukošiūnui iš Čikagos. 
Ritai Burėikaitei iš Glendale, 
Calif., paskirta pirmoji premija 
už veiklos aprašymus, o Dainai 
Kamantaitei iš Darien, Ill., — 
už rašinį. Pirmąją poezijos pre
miją laimėjo Lina Palubinskai
tė iš Klevelando, o antrąją —į, 
Lora Vasiliauskaitė iš Glen 
Ellyn, Ill. Už meno nuotraukas 
pirmoji premija teko 8 metų 
amžiaus Dailei Grigaitytei iš 
Northbrook, Ill., antroji — Liu
dui Venclovai iš Deerfield, Ill., 
o atžymėjimas — Linai Grigai
tytei iš Northbrook, Ill. Rūtai 
Musonytei iš Oak Lawn, Ill., pa
skirta pirmoji premija už veik
los nuotraukas, o atžymėjimas 
—- Linui Vyšnioniui iš Willo
wick, Ohio.

Sveikinimas ir padėka
Mecenatų vardu laimėtojus 

pasveikino dr. Albina Prunskie
nė: “Sveikinu premijas laimėju
sius laureatus, kurie savb talen 
tus taip gražiai atskleidė, kad 
tapo pirmaujančiais. Sveikinu 
“Ateities” redakciją, kuri ne 
vien žurnalą kelia į augštumas, 
bet ir mūsų gabųjį jaunimą. . .”

Premijas laimėjusiųjų vardu 
žodį tarė Linas Palubinskas. Pa
brėžęs šių laikų komunikacijos 
priemonių perteklių,, bet tikro 
žmogaus supratimo stoką,. jis 
tarė: “šiandien pažymime ma
žą, bet vis stiprėjančią atsparą 
prieš komunikacijos ir suprati
mo puvimą. Paminime rašinius, 
eiles, fotografijas, kurie visus 
paliečia bendra nuotaika, bend
ra mintimi, bendru pergyveni
mu. Žvelgiame į žurnalą, kuris 
jungia visus bendruose užmo
juose. . . Padėka priklauso 
tiems, kurie supranta ir bando 
stiprinti tuos ryšius, kurie iš
auga iš lietuviškos kūrybos”.

Šį “Ateities” vakarą surengė 
Vyto Šoliūno, Sendraugių Atei
tininkų Sąjungos pirmininko, 
vadovaujamas komitetas.

Sekantieji metai yra sukaktu
viniai “Ateities” žurnalo metai. 
“Ateities” jaunimo konkurso 
premijoms kun. dr. Juozas 
Prunskis jau pažadėjo $1000. 
Kiti yra taip pat pažadėję ar 
jau ir .paaukoję. Sekančių metų 
konkurso premijoms jau yra 
$1770. K. T.

KLJS veiklą, norėta juos geriau 
supažindinti su jos tikslais ir is
torija. Paulius Kuras trumpai 
pakalbėjo apie KLJS įsteigimą 
ir istoriją, o Almis Kuolas pa
aiškino PLJS pradžia, tikslus ir 
t.t.

Saulius Čyvas, dabartinis 
PLJS vykdomasis vicepirminin
kas ir ryšininkas Kanadai, pada
rė PLJS veiklos pranešimą ir 
paminėjo ateities planus. Iškė
lė tarpkongresinės stovyklos 
klausimą, prašydamas siūlymų 
ir minčių jos ruošai. JAV LJS 
pirmininkas Virgus Volertas 
taip pat trumpai apibūdino savo 
valdybos darbus ir užmojus.

Dalyviams išklausius įvairių 
pranešimų ir kalbų, įvyko svar
biausia suvažiavimo dalis. Visi, 
susiskirstę į mažus būrelius, 
svarstė aktualias temas. Buvo 
išreikšti pageidavimai, nustaty
tos veiklos gairės. Nors šiam 
programos punktui liko mažai 
laiko, būrelių pranešimuose at
sispindėjo originalios mintys, 
gerDsiūlymai. Diskusijose vyra
vo tarpkongresinės stovyklos ir 
anglų kalbos vartojimo temos.

Suvažiavimas praėjo sėkmin
gai. Nors laikas buvo ribotas, 
atlikom visus darbus. Svarstė
me KLJS tikslus, kritiškai įver
tinom praeities veiklą ir pasi
dalinome mintimis apie konkre
čius ateities planus. R.G.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai S10.00.
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Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos^Gdunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

“Ateities” žurnalo jaunimo konkurso premijų įteikimas 1980 m. spalio 18 d. Jaunimo Centre Čikagoje. Iš kai
rės: red. dr. A. Liulevičius, red. A. Zailskaitė, vyr. red. kun. dr. K. Trimakas, administratorius J.' Polikaitis ir 
moksleivių premijų bei atžymėjimų laimėtojai Nuotr. J. Kuprio

Lietuviu jaunimo vienetai Kanadoje

PADĖKA \»
Nuoširdžiai dėkojame palydėjusiems 
a.a. VINCĄ LAPINSKĄ 

į amžinų atilsį:

evangelikų liuteronų parapijos klebonui kunigui A. Ži
linskui, Lietuvos Kankinių parapijos klebonui kunigui J. 
Stoškui, P. O. Vižauskams, J. Giruliui, P. M. Pivoriū
nams ir visiems laidotuvių dalyviams.

Dėkojame šeimininkei E.. Juknienei, karsto nešė
jams, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles ir 
visiems kuo nors prisidėjusiems prie laidotuvių.

Jūsų visų užuojauta bei parama liks mums neuž
mirštama.

Marta Lapinskienė ir 
vaikai

Yra daug lietuviškų organiza
cijų išeivijoje, kur jaunuolis, 
norėdamas išlaikyti lietuvių 
kalbą ir kultūrą, gali prisidėti 
prie lietuvybės ugdymo. Kana
doje Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos tikslas yra jungti lie
tuvių kilmės jaunimą, rūpintis 
bendros jaunimo veiklos plana
vimu. Be to, veikia ateitininkai, 
skautai, studentų klubai, spor
to klubai, tautinių šokių viene
tai ir t. t.

Vienas KLJS uždavinių buvo 
supažindinti Kanados jaunimą 
su IV Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso nutarimais. KLJS 
įvairiuose miestuose surengė 
vakarus, kur IV PLJK nutari
mai buvo paaiškinti. KLJS at
stovavo lietuvių jaunimui poli
tinėje, visuomeninėje ir kultū
rinėje veikloje. Demonstracijos 
buvo surengtos protestuojant 
prieš Česiūno pagrobimą ir Af
ganistano užpuolimą.

KLJS palaiko ryšius su Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą, Kanados Lietuvių Bendruo
mene ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene. Kai iš Urugvajaus ir 
Argentinos atvažiavo jaunimas 
Kanadon, KLJS suorganizavo 
nakvynes, suruošė susipažinimo 
vakarą su Kanados lietuvių jau
nimu, parūpino vyno ir sūrio 
vaišes, nuvedė svečius į “dis
co”.

Kai Kolumbijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkas 
Kęstutis Slotkus atvažiavo, KL
JS suruošė susipažinimo vaka
rą, kuriame svečias galėjo pa
bendrauti su Kanados lietuvių 
jaunimu.

KLJS rūpinasi jaunimu visoj 
Kanadoje — buvo surengta Va
karų Kanados stovykla, kuri la
bai sėkmingai praėjo. Kita Va
karų Kanados stovykla yra ruo
šiama Albertoje.

Jaunimo veikla Toronte yra 
gana stipri, nes yra daug lietu
viškų organizacijų. Jaunuolis 
gali susirasti organizaciją, kuri 
jam tinka. Jeigu jaunuolis do
misi KLJS, gali paskambinti 
pirmininkei Laimai Beržinytei. 
Jeigu jam patinka šokti, gali da
lyvauti . “Atž.alyne” arba “Gin
tare”. Abi šokių grupės daug 
keliauja. “Gintaras” 1980 m. 
vasarą atstovavo Kanadai tarp
tautiniame festivalyje Prancūzi
joje. “Atžalynas” ateinančią va
sarą važiuoja Italijon.

“Vasaros garsai” — Vida Do- 
vidaitytė, Aida Dovidaitytė ir 
Aldona Biskytė dainuoja paren
gimuose. Jei kam patinka dai
nuoti, “Gintaro” vienetas turi 
dainų grupę.

Sporto klubai “Vytis” ir 
“Aušra” sudaro sąlygas jaunuo
liams, kurie domisi sportu, pa
bendrauti lietuviškoje atmosfe
roje.

Lietuviu jaunimo veikėjai, posėdžiavę Hamiltone Kanados Lietuvių Dienų proga. Iš kairės pirmoje eilėje: SAU
LIUS ČYVAS — PLJS vicepirm., LAIMA BERŽINYTĖ — KLJS pirm., VIRGUS VOLERTAS — JAV LJS 
pirm.; antroje eilėje kanadiečiai: JURGIS VALAITIS, RŪTA GIRDAUSKAITĖ, LINAS ČEPAS; ZITA BERSĖ- 
NAITĖ, ALGIS ŠEŠKUS. GRAŽINA IGNAITYTĖ Nuotr. A. šeškaus

Lietuvių Namų jaunimo bū
relis rengia filmų vakarus, iš
vykas, šokius ir pan.

Universiteto ir kolegijų stu
dentams Toronto Universiteto 
Lietuvių Studentų Klubas duo
da puikią progą susitikti su 
studijuojančiu lietuvišku jau
nimu.

Ideologinės organizacijos — 
skautai ir ateitininkai gana stip
riai veikia. Abi apima didelę 
dalį Toronto lietuvių jaunimo. 
Stepo Kairio Muzikinis Viene
tas priima jaunuolius, kurie do
misi muzika.

Šiemet 200 mokinių eina į 
Maironio mokyklą. Joje yra kla
sė vaikams, nemokantiems lie
tuvių kalbos. Veikia ir kursai 
— lituanistinis seminaras. A. 
Rinkūnas yra kursu vedėjas. 
Jame yra XI, XII ir XIII sky
riai ir klasė lietuvių kalbos ne
mokantiems.

Jei yra jaunuolių, kurie do
misi teatru, gali jungtis į lietu
višką teatro grupę “Aitvaras”.

Hamiltone jaunuoliai irgi ga
na stipriai veikia. Vyskupo Va
lančiaus šeštadieninė mokykla 
turi apie 40 vaikų, kurie mokosi 
lietuvių kalbos.

“Gyvataras”, vadovaujamas 
G. Breichmanienės, yra gausus 
vienetas, apimąs didelę dalį 
jaunimo. Jei kuri lietuvaitė no
ri dainuoti, gali jungtis į mer
gaičių chorą “Aidas”, diriguo
jamą muziko Jono Govėdo.

McMaster universitete yra 
lietuviška radijo programa, va
dovaujama Edvardo Stungevi- 
čiaus. Jo padėjėjai yra Aušra 

Naujas lietuvių
kelionių biuras

Simons
Travel Service

kviečia keliauti kartu!

Šv. Kalėdos ir Nauji Metai su giminėm. 
Vilnius-Ryga 1980 m. gruodžio 22 d. iki 1981 sausio 5 d. 
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis 
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų 
teirautis: fe| (416) 537_30g0 arba 532-8772

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris -— 1835961)

Simons television
S'® ® V K Savininkas — V. S1MINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas bei “stereo” aparatus.
Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

Pleinytė, Ed. Labuckas, Dalia 
Pajarskaitė ir Antanas Rašy
mas.

“Aukuro” teatro grupė Ha
miltone prašo, kad kuo daugiau 
jaunimo prisidėtų. Hamiltone 
ateitininkai ir skautai uoliai dir
ba.

Mažose kolonijose lietuviškas 
jaunimas irgi yra veiklus. Guel- 
pho universitete lietuvių stu
dentų klubo tikslas yra jungti 
lietuvių kilmės jaunimą. Londo
ne gražiai veikia skautai, šokių 
grupė “Baltija”. Rodney ir Del
hi jaunimo veikla nyksta. Akty
vūs jaunuoliai išvyko į kitas 
vietoves.

Winipege yra jaunių (7-12 
metų amžiaus) šokių grupė. KL
JS ten yra vienintelė organiza
cija, kuri stegiasi jungti visą 
jaunimą.

Kalgario mieste Veronika 
Krasauskaitė, Joana Barutaitė, 
Audronė Šalkauskaitė ir Anita 
Šalkauskaitė sudarė mergaičių 
vienetą, kuris planuoja dainuo
ti tautinių švenčių iškilmėse.

Edmontone Angelė Augytė 
moko šokių grupę, kuri drauge 
su latviais išmoksta lietuviškų ir 
latviškų šokių. KLJS tėnai irgi 
turi daug įtakos.

Šitam straipsnyje nevisos 
jaunimo organizacijos Kanado
je buvo paminėtos, nes negalė
jau su visom susisiekti. Kviečia
me jaunimo organizacijas rašyti 
apie savo veiklą. “Jaunimo Ži
buriai” mielai spausdins.

Rita Rudaitytė

Padėka palydėjus i amžiną poilsį
Mirus 1980 m. liepos 30 d. mylimai žmonai, 

motinai, močiutei ir seseriai 
a.a. Gražinai Daukšienei,

reiškiame nuoširdų dėkingumą giminaičiams, draugams, 
pažįstamiems, lankiusiems ją sunkios ligos metu ligoninė
je, pagerbusiems ją laidotuvių namuose, dalyvavusiems 
Aušros Vartų šventovėje gedulingų šv. Mišių atnašavime, 
atsisveikinusiems su velione prie jos naujai supilto kapo.

Ypač esame dėkingi klebonui kun. J. Kubiliui, SJ, už 
priešmirtinius sakramentus ir palaiminimą ligoninėje, už 
gedulingų šv. Mišių atnašavimą, už atsisveikinimožodžius, 
taip giliai išgyventus šeimos ir visų dalyvių.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos diplomatų šefui minis- 
teriui Stasiui Lozoraičiui už jautrius užuojautos žodžius, 
generaliniam konsului dr. J. Žmuidzinui su ponia atvyku
sioms į laidotuves, KLK Moterų draugijos Montrealio sky
riui, "Samogitia“ korporantėms, montrealiečiams, auko
jusiems jos atminimui Kanados Lietuvių Fondui, užprašiu
siems šv. Mišias už jos vėlę, gausiai dalyvavusiems laido
tuvėse, atsiuntusiems taip daug gėlių pi;ie jos karsto, pa- 
reiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ar per spaudą.

Taip pat dėkojame velionės dėdienei Bronei Čiunkienei 
su dukterimi Aldona, atvykusioms iš Detroito, Mich.

Amžiną atilsį duok jai Viešpatie, ir amžinoji šviesa 
tegu jai šviečia.

Stasys Daukša
Duktė Marija Girdzienė su vyru 
Sūnus Saulius su žmona Lucette, 
su anūkais Rasa ir Emanueliu
Sesuo Dana Smilgevičienė su vyru ir šeima

PADĖKA
Mūsų mylima ir neužmirštama mamytė, 

senelė ir prosenelė
A+A

ELENA NAVIKĖNIENĖ
staiga ir netikėtai 1980 m. spalio 12 dieną iškeliavo 

į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžią padėką reiškiame: Šv. Kazimiero parapi
jos klebonui kun. dr. F. Jucevičiui, Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. J. Kubiliui, SJ, kun. St. Kulbiui, SJ, už 
atnašavimą šv. Mišių, seselei Juditai už Rožinį koplyčio
je, mielai Onutei Pliuškonienei už giesmes šv. Mišių me
tu, atsisveikinimo žodžius kun. dr. F. Jucevičiui, M. Jo- 
nynienei, >D. Staškevičienei, J. Adomoniui.

Gili mūšų padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas mūsų didelio skausmo 
valandoje, už gausų lankymą velionės koplyčioje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotas šv. Mišias, gė
les ir gausias aukas Kanados Lietuvių Fondui velionės 
vardu.

Nuoširdi padėka KLK Moterų Draugijos Montrealio 
skyriaus narėms už paruoštus paskutinius pusryčius.

Liekame visuorūet dėkingi už Jūsų nuoširdumą šioje 
skaudžioje valandoje. Jis liks mums neužmirštamas.

Giliai nuliūdę: duktė G. Kudžmienė
sūnus, marti
anūkai ir proanūkiai

PADĖKA

A.a. Stasys Liąudinskas.

Praeitin nuslinko laidotuvių diena, tačiau tebegyvena
me jo sunkios mirties liūdesiu.

Reiškiame didžiai nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems 
velionies laidotuvėse bei išreiškugiems jam paskutinę pa
garbą.

Dėkojame klebonui kun. L. Kemešiui, kun. dr. J. Gu
tauskui už koncelebracines Mišias, lankymą ligoninėje, už 
paskutinius religinius patarnavimus; kun. dr. J. Gutauskui 
už maldas laidotuvių namuose, pamokslą šventovėje ir tar
tą paskutinį žodį kapuose. Nuoširdus ačiū Šv. Kazimiero 
parapijos chorui, giedojusiam Mišių metu, p-lei N. Vytaitei 
— už vargonavimą. Ačiū karsto nešėjams už paskutinį pa
tarnavimą. Nuoširdus ačiū DLK Gedimino šaulių kuopos 
pirmininkui St. Jakubickui už tartą jautrų atsisveikinimo 
žodį kapuose. Nuoširdus ačiū KLK Moterų Draugijos Delhi 
skyriaus vardu kalbėjusiai sesei J. Žiogienei už tartą atsi
sveikinimo žodį kapuose.

Dėkojame visiem, aukojusiem šv. Mišioms už jo vėlę, 
taipgi aukojusiem spaudai ir kitom organizacijom.

Dėkojame liūdesio dienomis atskubėjusiem mums pa
dėti, išreiškusiems užuojautas žodžiu ir raštu.

Dar kartą tariame jums visiems didžiai nuoširdų ačiū —

B. J. Lukšiai ir visa šeima



Lietuvos okupacijos keturiasdešimtmečio minėjime Klevelande buvo skaitomos ištraukos iš naujausio B. GAIDŽIU- 
NO eilėraščių rinkinio “Mano kartos likiminiai metai”. Dalį meninės programos atliko broliukas ir sesutė JO
NAS ir ELENUTĖ MULI0LIA1 Nuotr. V. Bacevičiaus

Du šimtai koncertų

Ne vienas, bet vienišas
Žvilgsnis j rašytoją Juozą Kralikauską, jo kelią 70-tojo gimtadienio iškilmėje Toronte

JURGIS JANKUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Esu šiek tiek dairęsis po rašy

tojus ir galite manim patikėti, 
kad jų daugumas nemėgsta ra
šyti, bet kartu ir' negali nerašy
ti, nes viduje tvenkiasi tiek 
daug, ką reikia išsakyti. Reikia 
kaip nors atsikratyti tais pasau
liais, Į kuriuos rašytojas yra 
įtrauktas daug stipresnės jėgos 
už jį patį. Dažnai tokios stiprios, 
kad žmogus kito pasirinkimo ir 
nebeturi. Rašo, nes negali nera
šyti. Nebežinau kas pasakė, kad 
lakštingala negali negiedoti. 
Tas tinka ir rašytojui, nors re
tas teprisipažintų, kad kitaip 
negali. Galėti tai gali. Gali nera
šyti metus, kitus, gali nerašyti 
dešimt metų, bet, žiūrėk, vėl 
ima ir atkrenta, o atkrenta to
dėl, kad iš tautos gelmių pavel
dėta jėga yra stipresnė už gero
vę, už saugumą, net ir už tingi
nį.

Nepaklausiau Juozą, ar jam 
labai malonus pats rašymo pro
cesas. Nežinau, ar jam labai 
smagu sėdėti valandų valandas 
prie stalo ir dėlioti žodžius, ku
rie taip menkai teišreiškia pa
saulį, kuriame jis pats tuo. me- * 
tu gyvena. Ar žodžio ribotumas 
nestumia kartais ir jo į despe
raciją? Į norą mesti visa, kas 
mėnesių mėnesiais padaryta, ir 
vėl viską pradėti iš naujo? Ar
ba viską užmiršti ir eiti dirbti 
kokio tikrai naudingo ir pelnin
go darbo?

Tikiu, kad tokių skaudžių mo
mentų yra pilnas J. Kralikaus- 
ko kelias, bet jis savo kelio ligi 
šiol nemetė ir tikrių tikriausiai 
nebemes, bet juo eidamas at
skleis mums dar nevieną savo 
pasaulį, nes tokia jo yra paskir
tis. Labai vienišo žmogaus pa
skirtis.

Iš tikrųjų visi menininkai yra 
pasmerkti vienišumui, bet rašy
tojas prozininkas turbūt iš vi
sų labiausiai. Sykį vienas žur
nalistas paklausė garsų dirigen
tą Zubin Methą, ar po dirigavi- 

- mo, praleisdamas laiką šeimo
je, pailsi ir atsigauna. Zubin 
Metha šyptelėjo, lyg ką pagal
vojo ir pasakė: “Kad, matai, aš 
esu ten ir ne ten”. Paskum pa
aiškino, jog ir su šeima būda
mas labai dažnai yra nuo jos 
atitrūkęs, nes jau gyvena su ku
riuo nors ateity diriguosimu 
veikalu.

Kai prieš keletą metų atvy
kęs į Torontą panorau susipa
žinti su Juozu Kralikausku, vie
nas pažįstamas paaiškino, kad 
vargu ar kas išeis. Kralikauskas 
esąs keistokas, savotiškai užsi-' 
daręs. Manęs tas visiškai nenu
stebino, nes kitaip vargu ar ga
lėtų būti. Jeigu jau dirigentą 
diriguosimas veikalas net iš 
šeimos išskiria, jeigu tokią jėgą 
turi veikalas, jau kieno sukur
tas, išgyventas, kuriam bereikia 
surasti tik savitą formą, tai ką 
bešnekėti apie rašytoją, kuris 
savo kuriamo veikalo pasaulyje 
turi pats gyventi ne dienom, ne 
savaitėm, bet metais.. Kiek me
tų Kralikauskas išgyveno Min
daugo epochoj? Jis ir, su Min
daugu, ir su Treiniota, ir su 
Vaišvilku, ir su Švarnu, ir su 
Meldene, ir su Tautvilą, ir su 
daugybe kitų metų metais kar
tu buvo, kartu gyveno, kartu 
kariavo, tarėsi, kalėjime kartu 
desperacijon krito, kartu su 
jais duoną laužė, kartu vandens 
gurkšniu dalinosi. Valandų va
landas gyveno netikrame pasau
lyje su netikrais žmonėmis, ku
rie jam tapo tikresni ir reales
ni už kas dieną sutinkamus. Jis 
puikiai mokėjo šnekėti ir susi
šnekėti su valdovais , ir jų tar
nais, bet kaip jam susišnekėti 

su tavim ir manim, kurių šneka 
visiškai' kita ir interesai visiš
kai kitokie?

Va, kodėl jis, patekęs į mūsų 
tarpą, anot ano torontiečio, žo
džių, kiek keistokas, atsiskyręs. 
Savo sukurtuose pasauliuose 
jis niekada nebūna vienas, bet 
atsidūręs tarp mūsų staiga pa
sijunta vienišas. Kad ir nevie
nas, vistiek vienišas, nes tuo pa
čiu momentu jis yra čia ir ne 
čia.

Kas nors gali pasakyti: “Ką 
čia dabar gudrapypkiauji? Min
daugas ir visi kiti buvo istori
niai žmonės, tai koks čia begali 
būti dar kitas, Juozo Kralikaus- 
ko, pasaulis. Jis tik surašė, kaip 
viskas tada buvo. Ir Mažvydas 
buvo, Kralikauskas tik jį apra
šė. Ir kitus tik aprašė”. Nema
žas skaičius skaitytojų tikrai 
taip galvoja, bet toks galvoji
mas yra labai toli nuo teisybės. 
Kai atsiverčiant “Titnago ugnį”, 
“Tautvilą” ar kurią kitą jo kny
gą, kai mus pagauna jos veiks
mas, mes nusikeliam ne į aną 
tikrąją senovės gadynę, bet į tą, 
kuri suliepsnojo rašytojo sąmo
nėje, į tą, kurią jis kiek išmany
damas ir kiek pajėgdamas taip 
sudėjo į negyvus žodžius, kad 
jie skaitančiojo vaizduotėje at
silieptų tuo pačiu, o jeigu ir ne
visiškai tuo pačiu, tai kaip ga
lint artimesniu rašytojo išgyven
tam pasauliui. Jam nė nerūpė
jo aprašyti ahų/dienų realybę, 
jis tik pamėgino mums parody
ti tokią, kokią sužadino jo vaiz
duotėje kur nors užtikti anos 
realybės trupiniai.

Jeigu rašytojas galėtų pajus
ti, liestinai paliesti tą pasaulį, 
kuris mums atsiveria beskai
tant jo knygą, pajustų, kad ke
li metai praleisti nerealiuose 
pasauliuose nenuėjo niekais. 
Smagu jam būtų pamatyti, kaip 
tie nerealūs pasauliai atsikuria 
kito sąmonėje, smagu būtų pa
justi, kaip kiti tai išgyvena per 
valandą kitą, kuo pats rašytojas 
gyveno metais. Tikrių tikriau
siai nuo to ir jo vienišumas ge
rokai prasisklaidvtų, nes pasi
justų tuose nerealiuose pasau
liuose besiblaškąs nebe jis vie
nas.

Tik, deja, taip nėra. Knyga 
išeina, išsineša joje sudėtą pa
saulį ir nuskęsta nežinioje. Pats 
Juozas Kralikauskas sykį yra 
paminėjęs, kad išleidęs knygą į 
žmones dar nesykį pats vienas 
galvoja, jog dar neviską padarė, 
ką reikėjo padaryti, jog vienur 
ar kitur reikėjo kitokių žodžių, 
kurie būtų ryškiau ir tiksliau 
atskleidę norėtą vaizdą, charak
terį, mintį. Bet durys uždarytos, 
knyga išėjo ir nebeatsiliepia nė 
mažiausiu garseliu:

Tiesa, po kelių mėnesių kas 
nors ką nors parašo, kartais 
ateina premija, bet nei vienas, 
nei kitas neatskleidžia, kokį ry
šį užmezgė knyga su skaitytoju, 
kuriam ji ir buvo skirta.

Tai labai panašu, kai tėvai iš
leidžia vaikus į pasaulį, ii’ jie 
dingsta, kaip vandeny nuskęsta. 
Kartais dar per trečią ar ketvir
tą asmenį išgirsta, kad tas ma
tęs ten, anas girdėjęs dar kitur, 
tik nė žodžio iš pačių vaikų. 
Toks atitrūkimas rašytojo vie
nišumo aišku nepalengvina.

Esu Kralikauską klausęs, ar 
yra kada nors koks nors skaity
tojas iš kur nors atsiliepęs. Nors 
puse žodžio pasisakęs, kad vie
ną ar kitą jo knygą skaitąs ar 
perskaitęs. Atsakymą, žinoma, 
jau atspėjate. Vienas kitas bi
čiulis, dar vienas kitas buvęs 
mokinys, o daugiau niekas, lyg 
niekas ir knygos nebūtų atsiver
tęs. Bijau suklysti, bet kai tą 
sakė, atrodė lyg liūdnumas bal
se suskambėjo.

Kitose tautose yra kitaip.' Te
nai skaitytojai apipila savo ra
šytojus laiškais, skambina tele
fonais ar net gatvėj e sutikę 
pašnekina, savo nuotaiką pasa
ko. Mes kitokie. Mes nuošalūs. 
Ir aš pats, perskaitęs jo knygas, 
ypač apie Tautvilą ir Mažvydą, 
norėjau įsišnekti, bet neprisi
rengiau. 'Tikiu, kad neprisiren- 
gėt nė tamstos. Gyvename savo
tišką neprisirengėlių gadynę. 
Ir turime, ir žinome ką pasaky
ti, tik neprisirengiame, bet vis
tiek gerai, kad turime tokių, 
kaip šiandien pagerbiamą Juo
zą Kralikauską, kurie ir prisi
rengia, ir ištesi atskleisti tą pa
saulį, kuriame metų metus jie 
patys gyvena ir vien juo yra gy
vi. Jeigu jie imtų nebėprisi- 
rengti, o prisirengę neprisivers- 
tų ištesėti, kaip siaubingai- tuš
čias būtų mūsų gyvenimas ir 
nuskurdusi būtų Lietuvos kul
tūra.

Sykį Juozas Kralikauskas 
man pasakė, kad, baigęs veika
lą, jaučiasi, lyg būtų grįžęs iš 
didelės kelionės. Tada man top
telėjo, kad mes visi, kurie skai
tome jo knygą, irgi dalyvauja
me kartu toje pačioje kelionė
je. Vadinasi, esame bendrake
leiviai, tai' turėtumėm ir pasi
šnekėti -apie tas vietas, kuriose 
kartu buvome, ir apie nuoty
kius, kuriuos kartu išgyvenome. 
Ir aš pats, mielas Juozai, esu 
nevieną valandą paklajojęs po 
tuos pasaulius, kuriuos esi su
dėjęs į savo knygas, kartu su 
tavim gyvenau tavo odisėjas, 
bet nė karto nepravėriau lūpų, 
nesumečiau laiškučio padėkoti, 
lyg visa tai būtų atėję ne .iš ta
vo talento ir pasišventimo, bet 
būtų šiaip sau iš dangaus nukri
tę. Užtat šį sykį sakau ačiū už 
visus ligi šiol nepasakytus. Ir 
sakau ne vien už save, bet ir už 
visus tuos, kurie tikrai norėjo 
padėkoti, bet neprisirengė.

Romain Rolland’as yra pasa
kęs, kad menininkas mums ro
do pasaulį, kurio niekada nebu
vo, bet kuris dabar bus visada. 
Ir tu, Juozai, parodei mums mū
sų istorijos pasaulį, kurio visiš
kai tokio niekada nebuvo, bet 
dabar jis bus gyvas ir tikras, 
kol bus gyva mūsų kalba.

PRANO BALTUONIO skulptūra iš 
medžio šaknų “Vaivorykštė”, 5 pė
dų augščio

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

AURELIJA BALAŠA1TIENE

Klevelando vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko. Šv. 
Jurgio parapijos salėje atšven
tė savo 21-rių metų sukaktį ne
paprastai pakilioje, jaunatviš
koje nuotaikoje. Okteto narių 
žmonos nepagailėjo pastangų 
skoningai papuošti salę rudens 
gėlių puokštėmis ir margaspal
vėmis šviesomis, o scenoje by
lojo didžiulės sukaktuvinės rai
dės. . .

Oktetas Klevelande yra labai 
populiarus jau vien dėlto, kad 
ir jo nariai, ir pats ilgametis va
dovas ne tik sugeba klausyto
jams suteikti keletą malonių va
landų. bet ir gyvai reiškiasi 
bendroje visuomeninėje veiklo
je, dalyvauja kituose muziki
niuose vienetuose.

Gausių svečių būrį, kuriame 
buvo matyti nemaža jaunosios 
kartos atstovų, maloniai džiugi
no ir pati vakaro atmosfera: 
svečiai užkandžiavo grojant 
Strimaičio orkestrui. Paprastai 
samdyti orkestrai “įrieda” į 
mūsų sales pasibaigus progra
mai, derindami ir tvarkydami 
savo instrumentus ir besiruoš
dami šokiams.

Indų barškėjimui nutilus ir 
svečiams išsikalbėjus, Rytas Ba
bickas pasveikino atvykusius ir 
suglaustai papasakojo okteto is
toriją. Šį vakarą, 1980 m. lap
kričio 1, oktetas pasirodė su 
201-uoju koncertu, nukeliavęs 
1,250,000 mylių, repeticijose 
praleidęs 4700 valandų, išleidęs 
dvi plokšteles (visos išparduo
tos), aplankęs visas didesnes 
lietuvių kolonijas Kanadoje ir 
JAV, kaikuriose vietovėse gast
roliavęs net po kelis kartus. Ne
seniai lankėsi Winnipege (Ka
nadoje), kur koncertavo visą sa
vaitę ir dainavo apie 35 kartus 
tenykštėje Folkloramojė.

Švęsdamas savo 21 metų su
kaktį, oktetas nutarė koncerte 
pasirodyti su populiariausia

Klevelando lietuvių vyrų oktetas dainuoja Winnipeg© Folkloramojė, kuri 
buvo surengta 1980 m. vasarą Napoleon Photography

"Merkelis Giedraitis”
»•

J. BURKUS

Perskaitęs Stasio Maziliausko 
“Merkelio Giedraičio” knygą, 
negalėjau padėti jos Į šalį, ne
parašęs kelių žodžių, kad ir kiti 
lietuviai ją perskaitytų.

Autorius labai sumaniai iškė
lė M. Giedraitį iš nežinomybės 
ir įsteigė Amberland Publishing 
Co. (1813 Larchwood Ave., 
Troy, MI. 48084) tokioms kny
goms leisti.

Autorius vykusiai nupiešia ir 
įtikina skaitytoją, kad tada Lie
tuva, jos tautiškumas, savaran
kiškumas ir katalikiškas tikėji
mas buvo didžiausiame pavoju
je. Merkelis Giedraitis, kaip ku
nigaikštis ir valstybės. pareigū
nas, gynė Lietuvą nuo lenkini
mo, nuo jos suvirškinimo Liub
lino 'unijoje, kurią priverstas 
pasirašė “ašaromis ir krauju” 
drauge su kitais Lietuvos mylė
tojais.

Vėliau kunigaikštis M. Gied
raitis tapo kunigu ir vyskupu, 
kad apgintų Lietuvą nuo pro
testantizmo. Kai jam kilo min
tis tapti kunigu, įtikinėjo save: 
“Juk ir kunigai yra kunigaikš
čiai — paties Kristaus kuni
gaikščiai . . . Lietuvių kalba be
veik juos taip ir vadina” (psl. 
89).

Vysk. M. Giedraitis yra lai
komas antruoju žemaičių krikš
tytoju ir Tridento visuotinio K. 
Bendrijos susirinkimo nuostatų 
įgyvendintoju Lietuvoje. Jis 
mažai ką teparašė, bet remian
tis Tridento nutarimais mo
kyti žmones tikėjimo tiesų jų 
kalba, jo paliepimu buvo ver
čiamos krikščioniškojo mokslo 
knygelės, spausdinamos Vilniu
je jo lėšomis ir dalinamos žmo
nėms. Jis mokė žmones pamilti 
lietuvių kalbą ir lietuvišką kny
gą. Jis pats ir per savo pagal
bininkus, lankydamas vyskupi
jos parapijas, nemokančius 

kiekvienų metų daina. Jis buvo 
pasitiktas karštais plojimais. 
Programa pradėta 1959 m. po
puliariausia Šimkaus daina “Šią 
naktelę”. Ir taip sekė daina po 
dainos iki 19§6 m. programos. 
Tais metais į oktetą įsijungė so
listė Irena Grigaliūnaitė, kuri 
nuo to laiko drauge su juo kon
certuoja. Po septynių dainų bu- 

'vo pertrauka, kurios metu sve
čiai šoko, grojant Strimaičio or
kestrui. Po to Rytas Babickas 
pristatė buvusius okteto narius 
ir tęsė programą toliau. Buvo 
keletas labai įspūdingų dainų, 
kurias oktetas atliko su orkest
ru. “Aš myliu tave, bekrašte jū
ra” klausytojams išspaudė aša
ras. Po pertraukos šokiams ok
tetas programą užbaigė humo
ristine kompoz. Gorbulskio dai
na “Apie vyną ir velnią”.

Vakaras prabėgo greitai. Pro
grama pasirodė tokia trumpa 
rengėjų sumanaus išplanavimo 
dėka. Gal būtų buvę persunku 
klausytis 21 (iš tikro 22),dainos 
ištisai. Pertraukos šokiams bu
vo malonus paįvairinimas. Be 
to, įdomus okteto repertuaras, 
nes nesiriboja vienos rūšies dai
nomis. Jis dainuoja žaviai har
monizuotas liaudies dainas, es
tradines, pramogines dainas iš 
muzikinių filmų.

Garsioji Klevelando “Neri
ja”, vadinama jaunesniąja okte
to sesute, pagerbdama savo 
“brolį”, pasirodė scenoje su šo
kių muzikos dainomis, kviesda
ma svečius ne jos klausytis, bet 
šokti, kaip tai buvo padariusi 
savo “Konrado kavinės” penk
mečio metu, šokome ir “Pasku
tinį sekmadienį”, ir “Rožę”. . .

Todėl netenka stebėtis, kad 
oktetas gauna daug kvietimų 
gastrolėms, yra kviečiamas pa
kartotinai į tas pačias vietoves. 
Jis savo klausytojų bei rengėjų 
neapvilia, nes kiekvieną kartą 
atveža naujų dainų. Oktetui il
giausių metų ir geriausios sėk
mės!

skaityti žmones šventoriuje mo
kė skaityti knygas ir jas dalino 
nemokamai, ragino statyti kry
žius savo sodybose ir prie kelių, 
o pats juos šventino, raginda
mas branginti savo katalikišką 
tikėjimą.

Atvykęs Žemaitijon, visoje 
vyskupijoje jis rado vos 20 ku
nigų. Jų dauguma buvo lenkai, 
kuriem rūpėjo daugiau krašto 
lenkinimas, negu lietuvių išga
nymas. Jis tuojau įsteigė kuni
gų seminariją ir ruošė pasišven
tusius lietuvius kunigus (psl, 
126).

Jo tolimesnis planas buvo 
įsteigti Žemaitijoje akademiją, 
panašią į Vilniaus, spaustuvę ir 
knygų leidyklą, bet nesuspėjo 
dėl paruoštų žmonių stokos.

.Tad teisingai pažymėtas kny
gos antraštiniame puslapyje pil
nas knygos pavadinimas: “Mer
kelis Giedraitis, žemaičių vys
kupas, kunigaikštis, Vilniaus 
akademijos protektorius ir jo 
ypatingi laikai. Keturių šimtų 
metų Vilniaus universiteto ju
biliejui paminėti”. Jis buvo uni
versiteto įkūrimo idėjos pradi
ninkas ar bent vienas iš jų ir 
vienas iš pirmųjų jo rėmėjų, 
tarp kitko užrašęs savo tėvo pa
liktą dvarą Vilniaus universite
to pradžiai.

Atsiųsta paminėti
/

Balys Gaidžiūnas, MANO KAR
TOS LIKIMINIAI METAI. Eilėraš
čių rinkinys. BNG ir Co. leidinys. 
Mecenatai — dr. Vladas Bložė ir 
Nastutė Gaidžiūnienė. Apipavidalini
mas — dail. Jono Racilos. Kirkland, 
Ohio, 1980 m., 104 psl. Kaina — 
$5,00.

J. Narūne, VAIKYSTĖ. Autobio
grafiniai atsiminimai. Brooklynas 
1975 m., psl. 164.

J. Narūne, JAUNYSTE. Autobio
grafinių atsiminimų antroji dalis. 
Brooklynas 1978 m., psl. 232.
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KAUNO DRAMOS TEATRAS ant

rajai šio sezono premjerai pasirinkę 
naują dviejų dalių Juozo Grušo pje
sę ‘‘Gintarinė vila”. Iš tikrųjų ji yra 
filosofinė dfama, svarstanti XX š. 

„žmogaus meilės bei kasdieninio pri
sitaikymo problemas. Spektaklį pa
ruošė Vilniaus jaunimo teatro rež. 
Gytis Padegimas, pasinaudodamas 
kompoz. Antano Rekašiaus sukurta 
muzika, Maskvos K. Stanislavskio te
atro vyr. dail. Igorio Popovo sceno
vaizdžiais. Pagrindinius vaidmenis 
atliko aktoriai — A. Masiulis, D. Kaz- 
ragytė, G. Balandytė ir P. Venslo- 
vas.

ŠEŠTASIS VARGONŲ MUZIKOS 
FESTIVALIS, trukęs net tris savai
tes rugsėjo pabaigoje ir spalio pra
džioje, šį kartą vyko kaip eilinis kon
certų ciklas Vilniuje, Kaune ir Klai
pėdoje. Lietuvos vargonininkų pa
stangas papildė žinomi atlikėjai iš - 
Maskvos, Kijevo, Talino, Tbilisio, Če
koslovakijos, Vengrijos ir R. Vokieti
jos. Festivalis pradėtas ir užbaigtas 
naujais lietuvių kompozitorių kūri
niais. G. Lukšaitė atliko O. Bala
kausko antrąją sonatą “Eneatonika”. 
Užbaigai buvo pasirinkta V. Jurgučio 
“Šventinė kantata”, poetės A. Puišy
tės tekstu sukurta chorui ir vargo
nams. Jos atlikėjai — B. Vasiliaus
kas ir Kauno choras, diriguojamas 
P. Bingelio. Pirmą kartą festivalyje 
nuskambėjo ir V. Barkausko kūri
nio “Zodiacus” ištraukos, atliktos B. 
Vasiliausko. Naujų atlikėjų susilau
kė jau anksčiau girdėti kūriniai — T. 
Makačino “Sonata”, G. Kuprevičiaus 
“Koncertas smuikui ir vargonams”. 
Į koncertų programas taipgi buvo 
įtrauktos M. K. Čiurlionio, J. Nauja
lio, Č. Sasnausko kompozicijos, tarp
tautinių klasikų kūriniai.

SAVO KŪRINIAIS KAUNĄ PUO
ŠIA skulptoriai Robertai Antiniai, 
tėvas ir sūnus. Plataus pripažinimo 
susilaukė jų skulptūros “Perkūnas” 
prie jėzuitų gimnazijai priklausiu
sių Perkūno namų, “Kanklininkas” 
prie Kauno pilies, “Į šventę” nauja
jame Dainavos rajone. S. Nėries gat
vėje yra įsteigtas parkelis su Antinių 
skulptūromis. Parkelį netrukus pa
pildys dvi skulptūros — “Kova” ir 
“Šeima”, parsivežtos iš Rygoje vyks
tančios parodos.

ŠVENČIONIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS, įsteigtas prieš porą 
metų ir vadovaujamas baletmeiste
rio E. Raišuočio, lankėsi Kryme ir 
Kaukaze. Keliaudami turistiniu „lai
vu “Rosija” Juodojoje jūroje, an
sambliečiai surengė keturis koncer
tus jo įgulai ir keleiviams. Kiti, du 
švenčioniškių koncertai įvyko Jalto
je ir Suchumyje.

BALTIEČIŲ INSTITUTO STOCK- 
HOLME delegacija, pakviesta Esti
jos Mokslų Akademijos, įgaliota 
Stockholmo universiteto, lankėsi Ta
line, Rygoje ir Vilniuje. Ją sudarė 
instituto direktorius Imantas Reba- 
nė, meno paskaitų vadovas Hans 
Leppas, Stockholmo universiteto ko
ordinacinio komiteto narys, ir skulp
torius bei menotyrininkas Janis Brie- 
ditis. Susitikimą su svečiais iš Švedi
jos Vilniuje surengė “Tėviškės” 
draugija. Jame, be “Tėviškės” drau
gijos pirm. P. Petronio, dalyvavo už
sienio reikalų “ministerio” pavaduo
tojas J. Grigutis, Vilniaus universi
teto prorektorius J. Grigonis, uni
versiteto baltų filologijos katedros 
vedėjas prof. J. Mažiulis, dail. B. Va- 
lentinaitė-Jokūbonienė. “Gimtajame 
Krašte”: paskelbtame pranešime tei
giama, kad buvo tartasi dėl kultūri
nių ryšių plėtimo tarp Švedijos ir 
Lietuvos, dėl pastarosios mokslinin
ku dalyvavimo šeštojoje konferenci
joje, kurią Baltiečių Institutas ren
gia Stockholme 1981 m. birželio 
5-8 d.d. Jos tema — “Dailės menas 
Baltijos, šalyse, jo ryšiai tarp kraštų 
Skandinavijos ir Baltijos srityse”. 
Įdėtose nuotraukose matyti Vilniuje 
įvykusio pasitarimo dalyviai, P. Pet
ronis, tautinę juostą uždedantis I. 
Rebanei. Suvenyrų susilaukė ir kiti 
delegacijos nariai, Vilniun atvykę su 
Estijos kultūrinių ryšių su tautiečiais 
draugijos pirm. J. Koitu. “Gimtasis 
Kraštas” cituoja I. Rebanės pareiš
kimą: “Esame patenkinti įdomia vieš
nagės programa. Mes suprantame, 
kad Pabaltijo tautų kultūros šaknys, 
jos rytdiena kuriama čia, jūsų kraš
tuose, todėl ir ieškome ryšių su ju
mis. Juos plėtoti, manome, padės 
Stokholmo universiteto kuriamas 
mokslinis centras Pabaltijo tautų 
kultūrai ir istorijai tyrinėti.”

ADOMAS MICKEVIČIUS susilauks 
granitinio paminklo Vilniuje, kur 
jam vieta numatyta senamiestyje, 
trikampėje erdvėje prie Šv.. Onos, 
Bernardinų ansamblių ir Vilnios. Pa
minklą baigia kurti skulptorius Gedi
minas Jokūbonis, piratą eskizą pada
ręs 1979 m., laukiantis atkeliaujančio 
granito luito. Mintis įamžinti A. Mic
kevičių Vilniuje jam kilo tada, kai 
kūrė Kaunui skirtą Maironio pa
minklą. A. Mickevičiaus paminklas 
bus 4,5 m augščio, su jo figūra, atsi
rėmusia į skilusią koloną. Pasak G. 
Jokūbonio, ta kolona turi dvejopą 
tikslą: užtikrinti stovinčios figūros 
kojų išsilaikymą ir išryškinti pa
ties poeto dvilypumą, susietą su Len
kija ir Lietuva. Būsimo paminklo 
aikštės struktūrą paruoš architektas 
V. Čekanauskas. Jon bus įjungtos 
lenkų skulptoriaus H. Kunos kelios 
prieškarinės Mickevičiaus paminklui 
skirtos granitinės plokštės su relje
fais, dabar gulinčios prie Vilniaus 
dailės instituto rūmų. V. Kst

TARPTAUTINIAME SEMINARE 
Jugoslavijoje, Dubrovniko mieste, 
spalio 13-18 d.d. buvo svarstomas et
niškumo vaidmuo amerikiečių visuo
menėje. Seminarą suorganizavo JAV 
tarptautinių ryšių agentūra ir Bel
grade velkanti komsija, puoselėjanti 
ryšius švietimo reikalais tarp Jugos
lavijos ir JAV. Dalyvavo 30 šios sri
ties specialistų jugoslavų ir 12 ame
rikiečių. Tarp pastarųjų buvo ir et
ninių kultūrų specialistė Elena Bra- 
dūnaitė, dirbanti JAV kongreso bib
liotekai priklausančiame Amerikos 
etninių grupių centre. Ji skaitė pa
skaitą “Tradicijų vaidmuo etninės ta
patybės ugdymui bei išlaikymui 
Amerikoje”. E. Bradūnaitė paskaitą 
iliustravo savo- darbovietės projek
tams padarytomis skaidrėmis. Jos 
buvo papildytos ten taip pat dirbu
sio Jono Dovydėno nuotraukomis 
“Etniškumas Čikagoje”.

XXIV-JI METINĖ OHIO LIETU
VIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS kul
tūrinė $1.000 premija lapkričio 2 d. 
posėdyje Klevelando Lietuvių Na
muose buvo įteikta pedagogei Vidai 
Augulytei-Bučmienei. Ji yra fizikos 
ir matematikos dėstytoja amerikie
čių mokykloje, dirbanti ir lituanisti
nėje Šv. Kazimiero mokykloje Kle
velande, kelerius metus netgi jai va
dovaujanti. V. Bučmienė taipgi yra 
parašiusi tris vadovėlius lietuvių mo
kykloms, dalyvavusi kitų vadovėlių 
paruošime. Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos valdybą sudaro: pirm. H. 
Brazaitis, A. Čepulis, J. Skrinska, 
D. Degesys ir R. Degesienė.

RUDENS VAKARE, kurį spalio 11 
. d. Hartfordo, Conn., lietuviams su
rengė vietinės LB apylinkės valdyba, 
debiutavo B. Zabulienės įsteigtas 
naujas dramos mėgėjų būrelis, savo 
pirmam pasirodymui pasirinkęs Ana
tolijaus Kairio trijų veiksmų kome
diją “Kukū”. Ją režisavo Vytautas 
Zdanys, sukvietęs nemažą jaunų ir 
jau veteranais tapusių aktorių būrį 
— Ramoną Liaukutę, Romualdą 
Zabulį, Liną Simonaitį, Petrą Sima- 
nauską, Izabelę Simanauskienę, So
fiją Alienę, Igną Simonaitį, Paulių 
Bernotą, Birutę Zabulienę. Sceno
vaizdžiais pasirūpino Gediminas 
Liaukus ir Loreta Zdanytė.

LB BOSTONO APYGARDOS VAL
DYBA, rengdama IX-ją Lietuvių Die
ną, pakvietė Aleksandrą Gustaitienę 
paruošti šiam renginiui skirtą vaidi
nimą. Ji pasirinko Antano Gustaičio 
parašytą ir jau 1947 m. atspausdintą 
“Sekminių vainiką”, kuris daug kar
tų vaidintas pokario išeivių stovyk
lose Vokietijoje, vėliau — JAV, Ka
nadoje, P. Amerikoje ir netgi toli
mojoje Australijoje. Tada jis daž
niausiai susilaukdavo muzikinio pa
statymo su šokiais ir dainomis, indi
vidualiai paruoštais pačių statytojų. 
Kadangi bostoniečiams “Sekminių 
vainikas” buvo numatytas tik kaip 
lietuviško kaimo gyvenimą vaizduo
janti drama, autorius A. Gustaitis jį 
perrašė, prailgino dar beveik vienu 
veiksmu. Rež. A. Gustaitienė sutelkė 
gausų atlikėjų būrį, kurio pastango
mis džiaugiasi Bostono lietuviai. Ti
kimasi, kad vaidintojus su reformuo
tu “Sekminių vainiku” pakvies ir ki
tos lietuvių kolonijos.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
SAMBŪRIS gruodžio 6 d. Los Ange
les lietuviams rengia prieškalėdinį 
literatūros ir muzikos vakarą Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Iš Fila
delfijos atvyks rašytojas Vytautas 
Volertas, iš Bostono — Izidorius ir 
Vytenis Vasyliūnai, smuiko ir forte
pijono duetas. Literatūrinėje pro
gramoje su savo kūriniais dalyvaus 
vietinės jėgos —- Alė Rūta, Bernar
das Brazdžionis ir Pranas Visvydas. 
Vakaro dalyvius su V. Volerto kūri
niais supažindins Jurgis Gliaudą, su 
smuikininko L Vasyliūno veikla — 
Giedrė Gudauskienė.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEAT
RAS “ATŽALA” sidabrinę savo veik
los sukaktį spalio 26 d. atšventė Kos
to Astrausko veikalu “Čičinskas”, re
žisuotu Stasio Skorulio, kuris taip
gi atliko ir pagrindinį Čičinsko vaid
menį. Spektaklyje taip pat dalyvavo 
veteranais vadinami “Atžalos” akto
riai — Ksana Dauguvietytė-šniukš- 
tienė, Julius Dambrauskas ir Paulius 
Rūtenis. Scenovaizdžius sukūrė Hen
rikas Šliteris, muzikinius įrašus pa
ruošė Kajus Kazokas, šviesas tvarkė 
Algis Dūdaitis. Savo darbą “Atžala” 
yra pradėjusi 1955 m. spalio 23 d. 
suvaidintu K. Binkio “Atžalynu”, ku
rį režisavo Julius Dambrauskas. Nuo 
to laiko buvo paruošta 14 premjerų, 
suvaidintas 31 spektaklis: 22 — Syd- 
nėjuje, 5 — Melburne, 4 — Kanbe
roje. “Atžalos” istorijon įėjo režiso- 
riai: K. Dauguvietytė ir S. Skoru- 
lis — su penkiais veikalais, J. Damb
rauskas — su trimis, P. Rūtenis — 
su vienu. “Čičinskas” buvo 15-toji 
“Atžalos” premjera, šeštasis režisūri
nis S. Skorulio darbas. Spektakliui 
pasibaigus, “A t ž a 1 o s” teatro ad
ministratorius J. Maskvytis dabarti
nius bei buvusius atžaliečius ir jų 
gerbėjus pakvietė į pagerbtuvių va
karienę Sydnėjaus Lietuvių Klube. 
Dalyvavo beveik 100 asmenų. Kalbė
toju eilėse buvo “Atžalos” vadovas S. 
Skorulis, ALB Sydnėjaus apylinkės 
pirm. dr. A. Mauragis, Izolda Davis, 
A. Binkevičfūtė-Gučiuvienė, kun. P. 
Butkus, V. Kazokas, V. Simniškis, K. 
Dauguvietytė-šniukštienė, J. Damb
rauskas ir P. Rūtenis. Jie visi džiau
gėsi Australijos lietuviams atliktais 
“Atžalos” darbais, linkėjo sėkmės 
ateičiai.
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
A

• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

HOLKfln

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

Toronto skautų suruoštame kaukių baliuje laimėjo premijas: I — G. RAŠ- 
KAUSKIENB už “Raganą”, II — JŪRATE BIRETAITĖ už “Valkatą” (deši
nėje), III — ANTANAS GUDINSKAS už “Vikingą” Nuotr. B. Tarvydo

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metu

11 1/4%
12 %

Antradieniais 10 - 3 term, indėlius 3 metu 12 %
T rečiadieniais uždaryta — pensijų ir namų s-tq 

taupomąją s-tą
11 %
9!/2%

Ketvirtadieniais 10-8 — spec. taup. s-ta 101/2%
Penktadieniais 10-8 depozitų-čekių s-tq 6 %
Šeštadieniais 9-1 = DUODA PASKOLAS: 

asmenines nuo 14 %
Sekmadieniais 9.30-1 - mortgičius nuo 13 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

©^SPORTAS

QTCDUAII’Q Ell DC 406 Roncesvalles Avė. 
OEErnARO runa Telefonas 536 5936 ir

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ , ,
(Tarp Dundas ir College) B 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

PARKSIDE &
335 Roncesvalles Avė., _ , _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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 (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos bolkso pirmenybės, su

rengtos jau 36-tą kartą, po penkias 
dienas trukusios kovos pasibaigė 
Klaipėdoje. Dalyvavo 96 boksinin
kai, kurių eilėse šį kartą buvo ne
mažai jaunimo. Pastarųjų grupėje 
gražių vilčių ateičiai teikė panevė
žiečio H. Steponavičiaus, vilniečių 
N. Kovalio ir R. Jakelevičiaus pasi
rodymas. Lietuvos čempijonų vardus 
svorių eilėje išsikovojo: vilniečiai R. 
Vameckas, A. Ivanovas, kaunietis V. 
Bajevas, vilniečiai S. Greckis, N. Ko- 
valis, R. Jakelevičius, G. Mikuličius, 
kaunietis A. Kondrotas, vilnietis J. 
Pervička, kauniečiai N. Jerofejevas 
ir A. Balnanosis. Techniškiausiu bok
sininku buvo pripažintas A. Kondro
tas, geriausiu teisėju — panevėžietis 
V. Repšas.

Kauno “Granito” rankininkai daly
vavo tarptautiniame turnyre Rumu
nijoje, Brašovo mieste. Kaunan jie 
parsivežė tradicinę šio turnyro tau
rę, vietini “Traktorulą” nugalėję 35: 
23, “Dinamo” komandą — 24:16, Fa- 
garaso “Nitramoniją” — 19:15. “Gra
nito” komandoje geriausiu žaidimu 
pasižymėjo V. Sadaunykas, G. Miku- 
lėnas ir J. Kaučikas.

Pirmoje futbolo lygoje Vilniaus 
“Žalgiris” užbaigė trečiąjį sezoną, 
kuris jam buvo mažiau sėkmingas už 
du pirmuosius sezonus. Ši lyga, lai
mėtojus perkelianti į augščiausiąją, 
o pralaimėtojus grąžinanti antrojon, 
turi 24 futbolo komandas. Vilniaus 
žalgiriečiai, surinkę tik 42 taškus, 
atsidūrė XVIH-jc vietoje. Pirmeny
bių metu “Žalgiris” laimėjo 15 rung
tynių, lygiomis sužaidė 14, pralaimė
jo 17. Pirmon vieton iškopė “Tauri- 
ja”, antron — “Dniepras”, šios dvi 
komandos sekančiais metais žais 
augščiausioje lygoje. Antrojon lygon 
iškrito Kuibyševo, Nalčiko ir Sverd- 
lovsko futbolo komandos, pirmeny
bėse užėmusios tris paskutiniąsias 
vietas.

Dėl Lietuvos televizijos ir radijo 
komiteto taurių XV-tą kartą kovojo 
net 80 vyrų ir moterų rankinio ko
mandų. Lietuvos televizijos progra
mų direktorius Albinas Ružas taures 
įteikė Vilniaus “Mokslo” moterų ir 
Šiaulių “Tauro” vyrų komandoms. 
Vilniaus universiteto rankininkėms 
taurė teko pirmą kartą, Šiaulių tele
vizorių gamyklos rankininkams — 
ketvirtą.

Augščiausioje Lietuvos futbolo 
grupėje pasibaigė 36-tosios pirme
nybės, kuriose kovoja 18 komandų. 
Cempijonu buvo paskelbtas Klaipė
dos “Granitas”, pernai buvęs tik XI 
vietoje. Antroji vieta teko Šiaulių 
“Tauro” komandai, jon iškopusiai iš 
IV vietos. Trečią vietą užėmė Kau
no "Politechnika”, ankstesnėse pir
menybėse buvusi tik VIII vietoje. 
Klaipėdos “Granitas” čempijono var- 

.dą išsikovojo antrą kartą, pakarto
damas 1978 m. pasiektą laimėjimą. 
Sidabro medalius granitiečiai yra 
laimėję tris kartui — 1962, 1971 
ir 1973 metais.

Augščiausios lygos vyrų rankinio 
pirmenybių kovų pirmasis ratas už
baigtas Kaune, visoms komandoms 
sužaidus po penkerias rungtynes. Pir
mon vieton iškopė jas visas laimė
jęs Maskvos kariškių CASK klubas,, 
o antroje vietoje įsitvirtino Kauno 
“Granitas", pralaimėjęs tik vieną su
sitikimą su Kijevo ASK rankininkais 
24:25. Dėl trečios vietos kovoja Tbi
lisio “Burevestniko” ir Minsko ASK 
komandos, abi jau turinčios po du 
pralaimėjimus'.

Baigminėse kovose dėl “Sporto” 
laikraščio taurės susitiko keturios 
geriausios Lietuvos moterų tinklinio 
komandos Šiauliuose. Pirmą vietą

išsikovojo ir taurę laimėjo Kauno 
kūno kultūros instituto komanda, 
antroje vietoje palikusi Vilniaus 
“Kooperatininko”, trečioje Šiaulių 
“Pedagogo” tinklininkes. Kaunietėm 
tai buvo jau penktoji jų pergalė šio
se varžybose.

PILIETYBĖS
TEISME

Pilietybės teismo teisėjai (Ci
tizenship Court Judges) pakvie
tė etninės spaudos atstovus da
lyvauti pilietybės suteikimo iš
kilmėse. Atstovai, kurių buvo 
apie 30, pirmiausia buvo pa
kviesti pokalbiui su dviem tei
sėjais. Šie paaiškino pilietybės 
gavimo eigą, atsakė į klausi
mus, susijusius su keblesniais 
atvejais, ir vėliau pakvietė į sa
lę dalyvauti pačioje pilietybės 
suteikimo iškilmėje.

Mes visi esame tą procedūrą 
praėję, tad nieko labai naujo 
nesužinojom, tik pastebėjom, 
kad kaikas suprastinta ir kai- 
kas papildyta. Anksčiau žinių ir 
kalbos reikalavimai gal buvo 
kiek mažesni. Dabar, kiek ma
tyt iš gauto pavyzdžio, reikalau
jama, bent oficialiai, dviejų kal
bų minimalaus mokėjimo, dau
giau žinių apie Kanadą ir val
džios sudėti. Žinoma, teisėjai 
prisipažino, kad skirtingo išsila
vinimo ir skirtingos aplinkos 
ateiviams stato ir skirtingus rei
kalavimus. Amžius, sveikata ir 
kitos aplinkybės taip pat pa
lengvina procedūrą.

Kai mes gavome pilietybę, 
davėme individualias priesaikas 
anglų kalba. Dabar visi susto
ję bendrai kartoja priesaiką 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Teisėjas visą procedūrą varo 
taip pat anglų ir prancūzų kal
bomis. Pilnai pripažįstant dvi 
oficialias kalbas, atrodo, užtek
tų paklausti, kas norėtų priesai
ką atlikti angliškai ir kas pran
cūziškai, ir leisti jiems tai pa
daryti, o ne versti visus kartoti 
viską dviem kalbom.

Moterų grupė iš United 
Church paruošė kavą, ir jų at
stovė pakvietė visus pasivaišin
ti, nepraleisdama progos taip 
pat paraginti visus įsijungti į 
jų eiles.

Prie kavos teisėjai, naujieji 
piliečiai ir etninių laikraščių at
stovai dar pasikalbėjo ir pasida
lino įspūdžiais. “TŽ” atstovė 
klausė teisėją, koks buvo šio pa
kvietimo tikslas, nes nežiūrint 
gražaus ir gerai organizuoto 
priėmimo, mes visi per šią pro
cedūrą esam patys perėję ir 
nieko naujo savo skaitytojams 
negalim pasakyti. Ar nepakvie
tė jie kanadiškų laikraščių at
stovų, kurie daugiau turėtų do
mėtis imigrantų ir etninių 
bendruomenių reikalais? Teisė
jai atsakė, kad jie pakvietė 
“Star” korespondentą, bet ka- 
nadiški laikraščiai mažai domi
si (do not give much coverage) 
tokiom progom. Ir tikrai labai 
liūdna, kad didžioji spauda do
misi imigrantais nusikaltėliais 
ir išpūstom jų bylom, bet nesį- 
domi sąžiningais ir kūrybingais 
naujaisiais piliečiais. B. M.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kuklus žmogus, pageidavęs pa
prastų laidotuvių. Nors jos bu
vo paskelbtos valstybinėmis, pa
geidavimas buvo išlaikytas. Pa
laidotas Valleyfielde, Kvebeke, 
netoli savo gimtinės St. Anicet.

Toronte posėdžiavo Ontario 
Darbo Federacijos 1.456 atsto
vai su savo pirm. C. Pilkey. 
Prieš prasidedant jų konferen
cijai, buvo paskelbta, kad meti
nė infliacija Kanadoje pakilo 
iki 10,9%, unijų išsikovotas me
tinis atlyginimų didinimas tre
čiajame šių metų ketvirtyje pa
siekė 11,1%, nors pirmajame 
ketvirtyje tebuvo 9%. Konfe
rencijos dalyviai, nekreipdami 
dėmesio į ekonomines visos Ka
nados problemas, žada reikalau
ti dar augštesnio atlyginimų di
dinimo. Jie netgi nori, kad bū
tų įvesta 32 valandų darbo sa
vaitė su 40 valandų atlyginimu, 
o dirbančioms motinoms, susi
laukusioms kūdikio, būtų duo
damos vienerių metų atostogos, 
apmokamos iš Kanados nedarbo 
draudos. Dabar tokios moterys 
gauna 17 savaičių apmokamų 
atostogų.

Kanada atšaukė grūdų parda
vimo suvaržymus Sov. Sąjungai, 
Įvestus JAV prez. J. Carterio ini
ciatyva dėl sovietinės Afganis
tano invazijos. Kanada su anuo
metiniu min. pirm. J. Clarku ta
da įsipareigojo iki š.m. liepos 
31 d. sovietams neparduoti dau
giau kaip 3,8 milijono tonų. Se
natorius H. Argue, ministeris, 
tvarkantis Kanados kviečių ta
rybos reikalus, dabar daro iš
vadą, kad šiemetinio derliaus 
Sovietų Sąjungai parduodami 
grūdai gali peržengti 5 milijo
nus tonų. Suvaržymo atšauki
mas teisinamas nauja JAV ir 
komunistinės Kinijos sutartimi, 
padidinusia kviečių pardavimą 
Kinijai. Esą ta sutartis įparei
goja Kiniją, jeigu ji norėtų su
mažinti grūdų įvežimą, atitin
kamai atsisakyti importo iš Ka
nados ir Australijos.

Sveikatos ministerė M. Begin 
planuoja į Kanados pensijų pla
ną pilnomis narėmis Įjungti ir 
ištekėjusias moteris, atliekan
čias tik šeimos darbą namuose. 
Tokių moterų yra beveik 5 mi
lijonai. Jos būtų traktuojamos 
kaip nuosavus verslus turintys 
vyrai, moką draudai iš savo pa
jamų. Pasiūlymas jau susilaukė 
kritikos. Primenama, kad juo 
tegalės pasinaudoti turtingų šei
mų moterys. Neturtingos šei
mos, vos suvesdamas galą su 
galu, tokioms papildomoms Įmo
koms neturės lėšų.

Žemės drebėjimo ištiktai Ita
lijai Kanados valdžia jau pasky
rė beveik $2 milijonus. Imigra
cijos min. L. Axworthy taipgi 
pažadėjo italams, atvykusioms 
pas gimines Kanadoje, specia
lų leidimą pasilikti ilgesnį lai
ką, jeigu jie yra iš žemės drėbė-

Kanados
jimo nusiaubtų sričių. Kanados 
imigracijos pareigūnams Italijo
je Įsakyta paspartinti turistinių 
vizų išdavimą italams tose sri
tyse, norintiems aplankyti gimi
nes Kanadoje.

Ontario parlamentas 46:19 
balsų dauguma patvirtino kon
servatoriaus N. Leluko pasiū
lytą projektą įstatymui, kuris 
Ontario gyventojams leistų 
dirbti iki 70 metų amžiaus. Jie 
negalėtų būti išstumti pensijon, 
sulaukę 65 metų, jeigu nori to

įvykiai
liau dirbti ir yra pajėgūs tą dar
bą atlikti. Sprendimą šiuo klau
simu dabar, atrodo, turės pada
ryti premjero W. Davis minis- 
terių kabinetas. Pasak N. Lelu
ko, šis įstatymas sumažintų pen
sijų fondų išlaidas tokiu metu, 
kai pastebimai didėja senesnių 
asmenų skaičius. Jis taipgi iš
saugotų norinčių dirbti asmenų 
ilgametę patirtį provincijos nau
dai. 1978 m. Ontario turėjo 2,1 
milijono gyventojų, sulaukusių 
65 metų amžiaus, o šiemet jų 
skaičius pasieks 2,3 milijono.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

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

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
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 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir 1.1.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m a A JI JB
TORONTO LIETUVIŲ Į*
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
11 1Z«% už 6 mėn. term, indėlius
12 % už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planą
101/2% speciali taup. sąsk.
91/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 27 mil

IMA:

14% už asm. paskolas

13% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

Ateitininkų žinios
^Moksleivių ateitininkų susirinki

mas įvyks gruodžio 6, šeštadienį, 6 
v.v. Seselių Namuose. Prašome visus 
moksleivius dalyvauti. Tema bus: 
“žmogaus ir Dievo draugystė”.

Ateitininkų Kūčios įvyks gruodžio 
14 d., 5 v.v., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Visus maloniai kviečiame da
lyvauti. Suaugusiems — $5, moks
leiviams ir vaikams — $2.

Studentų ateitininkų centro val
dyba pardavinėja kalėdines korte
les. Jos yra studenčių ateitininkių 
menininkių darbas ir bus parduoda
mos vietinių studentų ateitininkų 
draugovių. Kaina už dešimt kortelių
— $2.50. Prašom visus paremti stu
dentų ateitininkų sąjungą ir pirkti 
šių jaunų menininkių darbus. Kor
telės taip pat užsakomos paštu (kai
na $3.00 su persiuntimu) pas Danu
tę Balčiūnaitę, 187112 Arrowhead, 
Cleveland, OH 44119, USA. Tel. 216- 
486-0283.

Skautų veikla
• Mindaugo dr-vės varžybose pir

mauja Darius Ross, surinkęs jau 22 
taškus; jį seka Ričardas Kalendra ir 
Julius Sinkevičius. Sekanti dr-vės 
sueiga — gruodžio 15 d.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sueiga — gruodžio 13 d. po lietuvių 
mokyklos pamokų ev. liuteronų Iš
ganytojo parapijos salėje. Pirmoji 
sueiga po N. Metų — sausio 10 d. 
ten pat.

• Kalėdų senelis vilkiukus, paukš
tytes, bebriukus, udrytes aplankys 
gruodžio 21 d., 3.30 v.p.p. Prisikėli
mo Parodų salėje. Po to visi jungsis 
į bendras skautiškas Kūčias didžio
joje salėje.

• Skaučių “Dainos” dr-vės sueiga
— gruodžio 17 d., trečiadienį, 7 v.v., 
pas draugininkę Vidą Barakauskai- 
tę-Senkuvienę. Sekanti sueiga — 
sausio 7 d. ten pat.

• V.sk.v.sl. Dana Garbaliauskienė 
pakviesta “Šatrijos” tunto muzikos 
ir dainų vadove.

• Užjaučiame “Šatrijos” tunto 
dvasios vadovą kun. kleboną Joną 
Stašku, staiga netekusį mamytės.

C. S.

AUTOMOTIVE FIBERS 
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas 
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos. 

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,
Islington, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

FLORIDA 
REAL E

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai x Kondominiumai • Nuomosimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR ... BROKER ... NOTARYT-l ętrp A FT1T~< 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 

jLi0 A A. JL JLj Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

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 • Sav. P. Užbalis

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

• Priimame siuntinių užsakymus.
• 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 *r Jar,av’^iai

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
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Lietuviai Čikagoje T
K. A. SAULAITISJ

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ paroda 
kasmet duoda progą pasireikšti ir 
įsijungti jauniems menininkams. 
Lapkričio 7-17 d. buvo iškabinta virš 
200 nuotraukų, kurių du trečdaliai 
spalvotos — pirmą kartą spalvų per
svara. 35-kių fotografų darbus vertino 
du amerikiečiai profesijonalai ir Ri
mantas Žukas, paskyrę spalvotų pre
mijas Vladui Feiferiui, Jonui Kup
riui ir Stasiui Žilevičiui, o nespalvotų 
— Kaziui Daugėlai, Linui Meilui ir 
Rimui Damijonačiui. Šių metų spe
cialūs svečiai fotografai buvo Uosis 
Juodvalkis, Romas Bartuška ir Al
gimantas Kezys, SJ, kurio inicia- 

. tyva šios parodos prasidėjo. Paro
dą rengė komitetas su pirm. Stasiu 

• Žilevičiumi. Atidaryme kalbėjo Lie
tuvių Foto Archyvo vardu A. Kezys 
ir dr. Stasys Budrys. Vakaronėje Lie
tuvos skaidres rodė Rūta Augiūtė.

STYGINIS LIETUVIŲ ANSAMB
LIS septintą kartą viešai koncertavo 
lapkričio 16 d. Povilo Mieliulio prieš 
5 metus įsteigtas dešimties asmenų 
muzikinis vienetas jau 4 metai yra 
vadovaujamas muz. Fausto Strolios, 
.kuris šį sykį dirigavo su Arūnu Ka
minsku. Kompoz. Juozas Stankūnas 
šiam koncertui sukūrė “Lietuvišką 
rapsodiją”, o kiti kūriniai buvo J. 
Gaižausko, M. K. Čiurlionio, J. Stro
lios, St. Šimkaus, G. Telemanno, W. 
A. Mozarto, G. Verdi ir Fr. von Sup- 
pe. “Eisime mudu abudu” — Vilte- 
nio sukurta kompozicija šiam kon
certui, kuriame paminėta ansamblio 

-nario Balio Pakšto 75 m. amžiaus su
kaktis. Solistais buvo bosas Ginta
ras Aukštuolis ir Balys Pakštas (sek
minių rageliu). Ansamblio reikalų 
vedėjas Leonas Narbutis. Vieneto 
veiklą globoja DLK Birutės Draugi
ja.

JAUNIMO IR SENIMO temomis tą 
patį savaitgalį Jaunimo Centre įvy
ko du pokalbiai. Marquette Parko 
LB apylinkė pakvietė dr. Petrą Ki
sielių pirmininkauti diskusijoms apie 
politiką, pažiūras, Bendruomenę ir 
švietimą. Vyresniems atstovavo Jo
nas Jasaitis, Juozas Masilionis, dr. 
Kazys Ambrozaitis, o jaunesniems — 
Rita Likanderytė,' Kęstutis Sušinskas, 
Vytautas Miliūnas ir Laima Garbon- 
kienė. Skautininkų ramovė surengė 
panašia tema popietę, nes jaunimo 
organizacijų vadovams rūpi įjungti 
bei išlaikyti vyresnįjį jaunimą lietu
viškoje aplinkoje bei veikloje.

LITUANISTIKOS katedra tebėra 
smarkiai diskutuojama. Lapkričio 16 
d. PLB valdybos narys Romas Saka- 
dolskis sukvietė iniciatorių grupę rū
pintis įgyvendinimu PLB V-tojo sei
mo nutarimo tokią katedrą steigti. 
Jau metus medžiaga apie katedros 
galimybes renkantis Leonas Raslavi- 
čius pranešė apie geriausias sąlygas 
keliuose JAV universitetuose. Dr. 
Rimvydas Šilbajoris, davęs minčiai 
akstiną 1978 m. seime, pateikė savo 
įžvalgas. Spaudoje nuomonėms pa
siskirsčius tarp universitetinės ka
tedros ir šiaip lietuvių atskiros tyri
mo įstaigos, iniciatorių susirinkimas 
pasiliko prie katedros — vykdyti sei
mo nutarimą. Svarstybų duomenys 
bus išsiųsti asmenims, kurie kated
ros reikalu sielojasi.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI reika
linga finansinė talka labai skubiai, 
tad naujo direktoriaus Jono Kava
liūno atsišaukimai randa atgarsį ne 
tik PLB valdyboje, ką tik paskyru- 
sioje savo atstovą gimnazijos kurą- 
torijoje, bet ir JAV LB apygardose, 
apylinkėse, kurios žada pradėti lėšų 
telkimo vajų. Gyvenęs Čikagos apy
linkėje ir. daug metų čia dirbęs JAV 
LB švietimo taryboje bei PLB švie
timo reikalams vicepirmininko par
eigose dir. J. Kavaliūnas tikisi su
laukti daugiau talkos iš Čikagos bei 
apylinkių lietuvių.

“ČIČINSKAS”, lietuvių meno an
samblio “Dainavos” 35-tųjų veiklos 
metų veikalas, susilaukė pilnos salės 
lapkričio 8 ir 9 d.d. spektakliuose 
seserų kazimieriečių gimnazijoje. 
Pagal Anatolijaus Kairio libretą mu
ziką parašė Aloyzas Jurgutis, kuris 
dirigavo 3 v. muzikinę dramą ir 20 
asmenų orkestrą. Kaikuriems žiūro
vams Petro Maželio režisūra atrodė 
nerdaug nejudri, bei 67 asmenų cho
ro ir 12 solistų trijų valandų veikalas 
jau yra svarbus kultūrinis įvykis. 
Piktojo Čičinsko vaidmuo teko sol. 
Rimui Strimaičiui, Upytės dvaro už

vaizdu Kmita buvo Valentinas Lio- 
rentas. Daugiausia plota Teologui — 
Vytautui Paulioniui. Julius Savrimas 
vaidino bajoro Bagdono vaidmenį, 
Vytas Radys — dvarininką Dubows- 
kį. Moterų vaidmenyse buvo: Marga
rita Momkienė — Čičinsko meilužė 
Albina, Roma Mastienė — Bagdono 
sužadėtinė Vanda, Audronė Simonai- 
tytė-Gaižiūnienė — septyniolikmetė 
Jadvyga, kurios Čičinskas geidė, jos 
palydovė — Elena buvo Julita šer- 
mukšnytė-Burgess ir Vandos palydo
vė Paulė — Nelė Paulauskaitė. Sce
novaizdis — dail. Jurgio Daugvilos.

Ka man reiškia 
religija?

(Atkelta iš 5-to psl.)
dama tėvams. Visi dalyviai, vie
nas po kito, ėjo prie kunigo 
Saulaičio ir atsakė Į klausimą, 
užsidegė savo žvakę ir grižo Į 
savo vietas. Kai visų žvakės jau 
degė, kun. Saulaitis, dėkodamas 
Dievui, savo žvakę Įstatė Į smė
li (prie altoriaus didelėje stati
nėje). Taip padarė ir visi kiti. 
Mišiom pasibaigus, daugumas 
nuėjo miegoti, bet keli pasiliko 
pasišnekėti su atvykusiais drau
gais.

Paskutinė diena
Prikelti iš miego Ritos Ru- 

daitytės “būgnų”, rinkosi stu
dentai virtuvėje rytinei maldai 
ir pusryčiams, kurių paruošime 
visi dalyvavo. Po pusryčių Įvy
ko paskutinis rekolekcijų pokal
bis, po kurio visi išsiskirstė 
tvarkyti barakų. Sugrįžę Į virtu
vę, pavalgėm pietus ir pradė
jom atsisveikinti su svečiais iš 
tolimesnių vietų.

Mano nuomone, šios rekolek
cijos sėkmingai praėjo, nors 
oras nebuvo palankus. Be visų 
dalyvavimo jos nebūtų buvu
sios tokios, kokios buvo. Iš 
Klevelando dalyvavo Zita Kri- 
pavičiūtė, Lydija Balčiūnaitė ir 
Rūta Staniškytė; iš Montrealio 
— Paulius Mališka ir Albertas 
Skučas; iš Hamiltono — Aušra 
ir Ramunė Pleinytės. Toronto 
studentai ateitininkai yra dė
kingi už jų dalyvavimą.

Ypatingai esame dėkingi kun. 
A. Saulaičiui, SJ, ir. seselei Ig- 
nei už jų dalyvavimą ir Įdomiai 
vestas rekolekcijas. Tikiuosi, 
kad šis savaitgalis liks ilgai mū
sų mintyse. Antanas Rašymas

Lenkų savaitraštis “Związko- 
wiec” Toronte lapkričio 26 d. 
laidoje pirmajame puslapyje iš
spausdino platoką informaciją 
apie Vladą šakalį, dalyvavusį 
spaudos konferencijoje Madri
de. Joje atpasakotas VI. šaka
lio pabėgimas iš Vilniaus, jo 
nuotykiai ir jo veikla kaip re
zistento Lietuvoje. Informacijo
je pabrėžiama, kad laisvė jam 
yra brangus dalykas.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

nil CHAFIL 2180 Huronlirio Su 279-7»*J

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

® NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ . /
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990
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D ID AUD A
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 •

Kanados Lietuvių Bendruomenės XI krašto tarybos pirmosios sesijos prezidiumas. Iš kairės: sekr. J. BATAITIS 
iš Sudburio, pirm. A. KLIČIUS iš Montrealio, sekr. S. RUDIENĖ iš Sudburio, pirm. dr. P. LNKOŠEVIČIUS iš 
Montrealio, pirm. K. DUBAUSKAS iš Kalgario Nuotr. J. V. Danio
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Operinė drama “Čičinskas” 
buvo suvaidinta lapkričio 29 d. 
Central Tech mokyklos salėje, 
kur telpa 1200 žiūrovų. Tai bu
vo meno šventė ne tik torontie- 
čiams, bet ir apylinkių tautie- 

’čiams, kurių nemažas skaičius 
dalyvavo spektaklyje. Visos vie
tos buvo užpildytos. “Dainavos”

ansamblis iš Čikagos puikiai pa
sirodė su originaliu lietuvišku 
veikalu “Čičinskas”, kurio lib
retą parašė A. Kairys, muziką 
sukūrė A. Jurgutis, režisavo P. 
Maželis, dekoracijas piešė dail. 
J. Daugvila. Solistų vaidmenis 
atliko R. Strimaitis (torontie- 
tis), M. Momkienė, V. Paulionis

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W., 
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

Telefonai:
Įstaigos (416) 231-4138

namų 249-2637

3031 Bloor St. W„ Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X 1C5

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SPECIALUS SIUNTINYS 1 — 1980
Labai gera angliška vilnonė medžiaga vyriškai arba moteriškai 

eilutei; vakarinei suknelei medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga 
suknelei; vyriškas arba moteriškas megztinis; komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; “Wrangler” 
arba “Levi” džinsai, mėlynos arba rumbuoto velveto; “crimplene” 
medžiaga moteriškai eilutei arba dviem suknelėm; vyriški arba 
moteriški geri odiniai pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu §350.00
Taip pat dar galima į šį siuntinį įdėti 9 svarus prekių: medžiagos — 
ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 2.75 m

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 sv................. §305.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui, sveria 6sv..... 120.00
Džinsai “Wrangler” arba “Levi” (siuntinyje gali būti du), 
sveria 2 sv. Kaina už vienus ......................   56.00
Džinsai “Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali būti
du), sveria 1% sv. Kaina už vieną ............................ ,........... 56.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv............. 50.00
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės ..........  4.00

' Vilnonės arba šilkinės skarelės .....................   16.00
Sudedamas lietsargis, sveria tž sv............................................ 15.00
Geresni marškiniai ............. . 25.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1% sv........................ 60.00
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv....................................... 39.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. ................ 78.00

................... 89.00 

.................. 128.00
Kalkuliatorius “TI-33 Texas”......................................... 78.00
Stetoskopai, sveria x/z sv.....      75.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: Vz sv. arba
tos — §5.50, % sv. kavos (neseafe) — $8.00; 1 sv. kavos — S9.00; 
1 sv. šokol. saldainių — $9.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, tarpininkaujame 
išrūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

(torontietis), V. Liorentas, R. 
Mastienė, J. Savrimas, A. Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, V. Radys, 
N. Paulauskaitė, J. šermukšny- 
tė-Burgess. Spektaklis Toronte 
(ketvirtas iš eilės) buvo sutiktas 
entuziastiškai. Jo rengėjas — 
Prisikėlimo parapija surengė 
jaukų priėmimą savo salėje, 
kur-rengėjų vardu kalbėjo bei 
dėkojo par. tarybos pirm. V. 
Tasečkas ir A. Kuolas. Daina- 
viečių vardu kalbėjo rež. P. Ma
želis, “Dainavos” pirm. A. Smil
ga ir pats maestro A. Jurgutis. 
Speciali padėka išreikšta mece
natams, kurių susidarė apie 70.

Lietuvos Kankinių parapijos 
komitetas džiaugiasi, kad labai 
gražiai praėjo naujų kunigų su
tiktuvės. Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyviams ir 
tiems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie sutiktuvių ruošos. Komite
tas ypač dėkoja: solistams — S. 
žiemelytei, A. Simanavičiui, 
akompaniatoriui J. Govėdui, 
muz. St. Gailevičiui ir jo vado
vaujamam chorui už meninės 
programos atlikimą; K. Dalin- 
dai už paaukotas gėles, o A. 
Arštikaitienei, M. Gudelienei ir 
B. Jonaitienei už jų paruošimą. 
Komitetas taip pat dėkoja J. A. 
Arštikaičiams už gėles, kurios 
puošė šventovę naujojo klebo
no kun J. Staškaus Įvedybų iš
kilmėse.

Teatrų festivalyje Čikagoje 
sėkmingai dalyvavo Hamiltono 
“Aukuras” ir Toronto “Aitva
ras”. Jiedu laimėjo tris pirmą
sias vietas (geriausių aktorių — 
M. Kaivaitjenė, S. Ramanaus- 
kas, geriausio teatro — E. Ku
dabienė). Dvi likusios pirmosios 
vietos-premijos teko Los Ange
les lietuvių teatrui.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
“Tėviškės Žiburiams” aukojo 
$26: Marytė, Vacys ir Rūtelė 
Vaitkai; $25: Birutė, Vytautas, 
Aldona ir Jūratė Biretos, Mari
ja Gečienė, J. I. Nacevičiai; $20: 
Genovaitė ir Augustinas Sen- 
kai, Olga ir Mykolas Krivickai, 
Oakville, Ont., J. ir A. Ramonai, 
Oakville, Ont., J. N. R. Budriai, 
Marijonas ir Rasa Valaičiai, M. 
I. Zubrickai, J. Valiukienė, V. 
I. Ignaičiai, Sofija ir Kazys Ge- 
čiai; $15: Alvina if Vladas Ra- 
monauskai, Erika ir Vincas Sa- 
kavičiai, Hamilton, Ont., Simas 
ir Marija Gudaičiai; $10: Apoli
naras Čepaitis, Ona Juodišienė, 
Albina ir Jonas Didžbaliai, Ha
milton, Ont., Vytautas ir Irena 
Pečiuliai, Antanas ir Stasė Zim- 
nickai, Antanas, Monika Bum- 
buliai ir dukros, Antanas ir Ona 
Jakinavičiai, K. J. Rugiai, An
tanas ir Marija Basalykai, Mo
nika žėkienė, Bronius Mackevi
čius, Bronius, Elena ir Alvinas 
Kišonai, J. O. Ažubaliai ir sū
nūs,' V. F. Mockai ir šeima, 
Aleksas Andrulis, S. J. Petrai
čiai, Mikas ir Stasė Petruliai, 
V. Matulaitis, Aldona, Vladas ir 
Leta Vaitoniai; $6: Petras Gai
delis.

Latvių pamaldos už žuvusius 
tautiečius deportacijose ir kitur 
buvo surengtos Šv. Mykolo ka
talikų katedroje lapkričio 23, 
sekmadienį, 12.10 v. p. p. Ang
liškai pamaldos buvo pavadin
tos “The Latvian Martyrs Re
membrance Mass”. Apie šias 
pamaldas rašė dienraščiai 
“Star” ir “Sur.”.

VLIKo seimas įvyks š. m. 
gruodžio 13-14 d. d. Toronto ' 
Lietuvių Namuose. Registraci
ja — nuo 9 v. r., pirmasis posė
dis — 9.30 v. r. (įžanginė dalis, 
sveikinimai, pareigūnų praneši
mai, įskaitant pirm. dr. K. Bo
belio). Popietinis posėdis — 
2.15 v. Jame numatyti Tautos 
Fondo pranešimai, diskusijos ir 
paskaitos: VI. Šakalio “Kryptys 
kovoje už Lietuvą”, A. Vokietai
čio “VLIKo atstovybė Švedijo
je 1944 m.”, prel. J. Balkūno 
“Lietuvių veiksniai ir jų paskir
tys”. Koncertas-vakarienė — 
7.30 v. v. Gruodžio 14, sekma
dienį, 8.30 v. r. pamaldos Prisi-' 
kėlimo šventovėje (prel. J. Bal- 
kūnas), po jų posėdžiai L. Na
muose (nutarimų svarstymas 
bei balsavimas, seimo užbaiga).

VLIKo seimo proga Toronte 
sudaryti vykdomasis rengėjų 
ir garbės komitetai. Į vykdomą
jį komitetą įeina: pirm. dr. A. 
Pacevičius, vicepirm. inž. H. 
Lapas, ižd. A. Firavičius. Į gar
bės komitetą: dr. J. Žmuidzinas
— generalinis Lietuvos konsu
las Kanadoje, kun. J. Staškus
— Lietuvos Kankinių par. kle
bonas, kun. A. Simanavičius, 
OFM, — Prisikėlimo par. Kle
bonas, kun. A. Žilinskas — Lie
tuvių evang. liuteronų Išganyto
jo par. klebonas, prof. A. Zub
rys — Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų-savanorių Toronto sky
riaus pirmininkas, adv. J. Ku- 
raitė — Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkė, R. Jonaitienė — 
KLB Toronto apyl. valdybos 
pirm., L. Beržinytė — KL Jau
nimo S-gos pirm., inž. E. Čup- 
linskas — Kanados Lietuvių 
Fondo v-bos pirm., A. Senkus
— Toronto Lietuvių Namų val
dybos pirm., A. Rinkūnas — 
Anapilio tarybos pirm., V. 
Skrinskas — Kanados skautų 
rajono vadas.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga 1981 m. sausio 24 d. 
rengia žiemos karnavalą Toron
te (čiuožimas, futbolo rungty
nės, “sniego karas”, pasivažinė
jimas rogutėmis; vakare — šo
kiai L. Namuose). 1981 m. va
sario 7 d. KLJS rengia politinę 
konferenciją jaunimui. Smul
kiau apie tai bus pranešta vė
liau.

Naujoji Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba^ 
išrinkta KLB tarybos suvažiavi
mo Montrealyje, posėdžiavo 
lapkričio 25 d. Anapilyje ir pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kė adv. J. Kuraitė iš Hamiltono, 
vicepirm. kultūros reikalams 
inž. J. V. Danys iš Otavos, vice
pirm. visuomeniniams reika
lams I. Meiklejohn, vicepirm. 
A. Nausėdas, sekr. J. Pleinys iš 
Hamiltono, ižd. V. Dauginis, na
rys šalpos reikalams J. Krišto
laitis, informacijos — inž. Edv. 
Stungevičius, nariu ypatingiems 
reikalams pakviestas buvęs 
KLB pirm. J. R. Simanavičius. 
Dar trūksta švietimo reikalų 
vadovo, kuris numatomas pa
kviesti vėliau, t -

Ontario parlamente posėdžio 
metu lapkričio 28 d. atsilankė 
keli Sov. Sąjungos augščiausios 
tarybos nariai, kurių tarpe bu
vo vienas lietuvis. Ši grupė bu
vo pakviesta vieno NDP parti
jos nario ir pasodinta svečių ga
lerijoje. Opozicijos vadas S. 
Smith paklausė premjerą W. 
Davis, kodėl taip daroma. Pas
tarasis atsakė, jog tai tvarko 
parlamento pirmininkas. S. 
Smith priminė, jog taip daryti 
negalima, nes Kanada nepripa
žįsta Baltijos valstybių okupa
cijos. Šią žinią pranešė CTV 
lapkričio 28 d. 11 v. v. žiniose.

A. a. Eugenija Staskevičienė, 
67 m. amžiaus, mirė lapkričio 
27 d. Ji vedė savo dukraitę į 
vaikų darželį ir sukrito gatvėje 
laukdama autobuso. Policijos 
pašauktas greitosios pagalbos 
automobilis nuvežė ją į šv. Juo
zapo ligoninę, kur buvo konsta
tuota mirtis. Palaidota gruodžio 
1 d. iš Lietuvos Kankinių šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinė
se. Laidotuvių Mišias atnašavo 
velionės sūnus kun. Jonas Staš
kus, koncelebruojant vienuoli- 
k a i kunigų i r dalyvaujant 
dviem vyskupam — A. Ambo- 
zic ir P. Lacey. Pamokslą pasa
kė velionės giminaitis kun. dr. 
J. Gutauskas, absoliucijos mal
das atliko vysk. P. Lacey. Gie
dojo solistas R. Strimaitis, P. 
Gulbinskas, Br. Mackevičius, 
vargonavo J. Govėdas. Dalyva
vo beveik pilna šventovė žmo
nių. Pažymėtina, kad pamaldo
se dalyvavo ir ev. kunigas A. 
Žilinskas..

A. a. Albinas Trečiokas, seno
sios ateivijos atstovas, žymus 
visuomenės veikėjas JAV-se, 
palaidotas šv. Jono lietuvių ka
pinėse gruodžio 1 d. po gedulo 
pamaldų, kurias atlaikė kun. A. 
Stalioraitis Lietuvos Kankinių 
šventovėje. Velionis, artimųjų 
globojamas, kurį laiką gyveno, 
ir Toronte. Pastaruoju metu gy
veno Floridoje, kur ir mirė su
laukęs 87 metų amžiaus. Lėktu
vu buvo atskraidintas į Toron
tą ir pašarvotas Mississaugoje. 
Į laidotuves iš JAV-bių buvo at
vykę: velionies sūnus Albinas 
Trečiokas, Aldona Valaity tė- 
Trečiokienė, visuomenės veikė
jas, “Vienybės” red. Jonas Va
laitis. Jie aplankė ir “T. Žibu
rius”, lydimi J. Gatavecko ir 
Ant. Garbūno.

Inž. J. V. Danys ir Milda Ba
nytė, gavę federacinės vyriau
sybės paramą, renka sakytinę 
medžiagą leidiniui apie Kana
dos lietuvius. -Jiedu yra aplan
kę jau daug vietovių ir užrašę 
apie 200 pokalbių-atsiminimų 
su įvairiais lietuvių veikėjais. 
Tuo būdu je telkia vadinamąją 
sakytinę istoriją (oral history). 
Sutelktoji medžiaga bus panau
dota leidiniui apie Kanados lie
tuvius anglų kalba. Lapkričio 
23-25 d. d. inž. J. V. Danys lan
kėsi Toronte ir užrašė į magne
tofono juosteles keletą pokal
bių-atsiminimų.

Rašytoja ir spaudos bendra
darbė Aurelija Balašaitienė iš 
Klevelando lankėsi Toronte ir 
“T. Žiburiuose” lapkričio 28-30 
d. d. Ji labai aktyviai dalyvauja 
kultūriniame bei visuomeninia
me lietuvių gyvenime ir spau
doje. 1971 m. ji yra laimėjusi 
“Dirvos” novelės konkursą. 
“Draugo” atkarpose buvo iš
spausdinti keturi jos romanai 
ir keletas novelių. Taip pat ke
lios jos novelės buvo išspausdin
tos “Dirvoje”. Rankraštyje te
bėra vienas romanas, novelių ir 
poezijos rinkinys.

A. a. Eugenijos Staškevičie- 
nės atminimui “T. žiburiams” 
aukojo $10: Vatonių šeima; $25: 
Rimas, Gražina Strimaičiai ir 
Jonas, Ona Kirvaičiai; $10: R. 
Celejewska, A. ir J. Ramonai.

čikagiečiai solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis, kurie koncertuoja P. 
Amerikoje, atsiuntė iš Kolum
bijos atviruką: “Nuoširdūs lin
kėjimai iš P. Amerikos! Mūsų 
koncertai ir visa lietuvių kultū
ros savaitė susilaukė gražaus 
pasisekimo Bogotoje. Malonu 
buvo patirti, kad “Tėviškės Ži
buriai” yra P. Amerikoje verti
nami ir laukiami”.

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

nuo 11 v^r. iki 7 v.v.

W. G DRESHER
D

TX INSURANCEreSher- Barauskas
LTDT

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

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West ® Toronto • Ontario
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Anapilio žinios
— Praėjusį sekmadienį 11 v. pa

maldas laikė ir pamokslus sakė kun. 
A. Babonas, šv. Antano par. klebo
nas iš Detroito.

— Gruodžio 1 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidoti: a.a. Albinas Tre
čiokas (mirė Floridoje) ir a.a. Eu
genija Staskevičienė.

— Lapkričio 30 d. įvyko pirmoji 
skautų-čių grupių “Dobiliukų” ir 
“Aguonėlių” sueiga.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $200 dr. A. Pacevičius, $100 
Eugenijus Stunguris.

— Norinčius priimti Sutvirtinimo 
sakramentą prašoma registruoti kle
bonijoje (277-1270). Jis bus teikia
mas ateinantį pavasarį.

— Pirmajai Komunijai iki šiol už
registruoti-4 vaikai.

— Pakrikštyta Anna Louise žal- 
nieriūnaitė.

— Rengiasi tuoktis Gintaras Re- 
pečka su Aldona Kojelyte.

— Mišios gruodžio 7, sekmadienį, 
10 v.r. už a.a. Joną Juodį, 11 v.r. — 
a.a. kun. Petrą Ažubalį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamaldų 

metu buvo rinktos aukos Italijos fon
dui nukentėjusiems nuo žemės dre
bėjimo.

— Choras repetuoja pirmadieniais 
7.30 v.v.

■— Konfirmandų pamoka — trečia
dieniais, 5 v.p.p., Mississaugoje.

— Sekmadienį Advento pamaldos, 
po kurių Dambarų bute įvyks moterų 
draugijos susirinkimas.
— Šio mėnesio tarybos posėdis — 

gruodžio 8 d., 7.30 v.v.
— Advento ir Kalėdų programa: 

gruodžio 14 d., 9.45 v.r., pamaldos 
su šv. Komunija, Kūčių vakarą 7 v.v.

— Kalėdų ryto pamaldos 9.45 v.r. 
be šv. Komunijos.

— Jaunimo pamaldos — gruodžio 
21 d., 1.30 v.p.p., po kurių įvyks mo
terų draugijos ruošiama Kalėdų eg
lutė.

— Užuojautą reiškiame vyrui Juo
zui, kun. klebonui Jonui bei visai šei
mai, netikėtai mirus žmonai bei ma
mytei a.a. Eugenijai Staškevičienei. 
Ilsėkis ramybėje!

Lietuvių Namų žinios
— Gruodžio 17, sekmadienį, 3 v. 

p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
įvyks Vaiko Diena, kurios programą 
atliks mūsų mažieji (žiūr. skelbimą).

— Gruodžio 14, sekmadienį, 5 v. 
p.p. Lietuvių Namuose rengiamas 
“Dirvos” savaitraščio 65 metų su
kakties paminėjimas. Pranešimus pa
darys Liet. Tautinio Sąjūdžio pirm, 
inž. E. Bartkus, “Vilties” dr-jos vi
cepirmininkai inž. J. Jurkūnas ir dr. 
V. Stankus. Meninę programą atliks 
LN moterų dainos vienetas “Antroji 
jaunystė”. Po minėjimo — vakarienė 
su vynu. Bilietai po $10 gaunami: 
pas B. Abromaitienę 532-4793, Aug. 
Kuolą 769-6884, A. Kvederą 923-1665, 
J. Jankaitį 762-9183, A. Jucį 766- 
5996.

— Kūčių vakarienės ir N. Metų 
sutikimo bilietai baigiami išparduoti. 
Norintieji dalyvauti nedelsdami įsi
gykite bilietus LN raštinėje arba sek
madienių popiečių metu.
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• Atsiųskite adresus savo pažįsta
mu, kurie dar neskaito “Tėviškės Ži
burių” — jie gaus keletą numerių 
susipažinti nemokamai. 
■» < I I < >*■»<>«■»< > «■»< > «■»< > «■» < ■

VYRAS, 40 metų amžiaus, nori susi
pažinti su mergina, gyvenančia iš
eivijoje arba Lietuvoje vedybų tiks
lu, 28-39 metų amžiaus. Rašyti “TŽ” 
adresu, pažymint Vytui Jaunikiui.

VYRESNIO AMŽIAUS pasiturintis 
profesijonalas norėtų vedybų tikslu 
susirašinėti su tvarkinga ir išlavinta 
mergaite arba našle be šeimos, 30-50 
metų amžiaus. Rašyti šiam laikraš
čiui, pažymint ant voko: Vedybinis 
— profesijonalui J. T.

AUGŠTOS ŠILDYMO KAINOS!
Šalta žiema, mes turime pūkus už
kloti jums. Lietuvio b-vė parduoda 
pūkines antklodes (kaldras). Užsa
kyti tel. 787-8378 Toronte.

DOVERCOURT-COLLEGE išnuomo
jamas didelis kambarys III-me augs- 
te vyresnio amžiaus nerūkančiai mo
teriai su teise virtis. Labai ramus 
namas. Skambinti po 5 v.v. tel. 534- 
8112 Toronte.

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

JIEŠKOMAS asmuo (vienas arba su 
šeima) namo priežiūrai. Atskiras ne
mokamas butas kaime, netoli mies
telio. Skambinti tel. 762-0366 Toron
te.

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

CANDLELIGHT CATERERS jieško 
jaunų (14-18 metų) padavėjų, taip 
pat vestuvėms moterų darbininkių. 
Suinteresuotos prašomos skambinti 
tel. 667-8260 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gilią užuojautą reiškia kun. J. 

Staškui, Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonui, kunigai ir parapijiečiai, 
mirus jo mylimai motinai Eugenijai.

— Sekmadienį Mišių metu giedojo 
sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnie- 
nė.

— Šventoji Valanda su švenčiau
sio adoracija — šį penktadienį, 7 v.v. 
Mišios — 7.30 ir pamokslas.

— Pirmą mėnesio penktadienį lan
komi ligoniai irzseneliai, aprūpinant 
sakramentais.

— Pirmas mėnesio sekmadienis — 
gruodžio 7. Antroji rinkliava — sko
loms mažinti.

— Kun. Pijus šarpnickas, pran
ciškonas, iš Brooklyno vienuolyno 
perkeltas į Torontą darbuotis Prisi
kėlimo parapijoj. Jis yra buvęs misi- 
jonieriumi N. Gvinėjos saloje.

— KLK Moterų Prisikėlimo para
pijos skyriaus metinė šventė ir agapė
— šį sekmadienį, po 11.30 v. Mišių, 
Parodų salėje.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
bus Maironio mokyklos patalpose 
šeštadieniais tikybos pamokų metu. 
Mokytoja — seselė Loreta.

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 12-14 d.d. Registruotis pas 
A. Bumbulį tel. 769-6038.

— Pakrikštyta Liana-Nijolė-Marija, 
Vytauto ir Nijolės Tamulaičių dukre
lė.

— Sutvirtinimo sakramento pamo
kos prasideda šį sekmadienį po 10 
v. Mišių seselių namuose. Registruo
ti berniukus ir mergaites, sulauku
sius 12 m. amžiaus.

— Italijoj nukentėjusiems nuo že
mės drebėjimo padėti šį sekmadienį 
bus išdalinti vokeliai rinkliavai, kuri 
bus daroma gruodžio 14, sekmadienį.

— Mišios sekmadienį 8 v. už My
kolą Dervinį, užpr. S. Dervinienė, 
9 v. už Oną Varnienę, užpr. V. F. 
Skrinskai, 10 v. tretininkų intencija, 
užpr. valdyba, 11.30 v. už parapiją, 
7 v.v. už Eleną ir Benediktą Tarvy
dus, užpr. J. Tarvydas.

KALĖDINIS “T. ŽIBURIŲ” 
NUMERIS išeis gruodžio 18 d. 
data. Kalėdiniai ir N. Metų svei
kinimai priimami iki gruodžio 9 
d. Vėliau gauti sveikinimai gali 
nepatekti j kalėdinį numerį. 
Kviečiame skaitytojus įsijungti į 
bendrą kalėdinį sveikinimą, at- 
siunčiant auką “T. Žiburiams”.

Metinė “T. Žiburių” prenu
merata nuo 1981 m. sausio 1 d.
— $15. Tiems, kurie užsimokės 
prenumeratą iki 1981 m. sausio 
1 d., galioja senoji kaina — 
$14. Naujiems skaitytojams 
“TŽ” prenumerata lieka ir to
liau $10.

Moterų šventė. S. m. gruodžio 
7, sekmadienį, KLK Moterų 
Draugijos Lietuvos Kankinių 
parapijos skyrius ruošia savo 
metinę šventę ir agapę (vaišes). 
Visos narės dalyvauja organi
zuotai šv. Mišiose 11 v. >r. Po 
.pamaldų Parodų salėje — dr. 
M. Arštikaitytės-Uleckienės pa
skaita “Pagalba politiniams ka
liniams Lietuvoje”. Po paskai
tos — bendri pietūs.

Mums trūksta jaunų jėgų, to
dėl kviečiame prijaučiančias 
parapijietes įsijungti į mūsų 
lietuvių katalikių moterų eiles. 
Ateikite praleisti su mumis sek
madienio popietės, susipažinsi
te su mūsų veikla. Iki pasimaty
mo sekmadienį! Valdyba 

i

Anapilio Sodybos Korporaci- 
j o s susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 7, sekmadienį, 3 v. p. 
p., Anapilio parodų salėje. Dar
botvarkė: 1. Susirinkimo atida
rymas, 2. Invokacija ir mirusių 
pagerbimas, 3. Darbotvarkės 
priėmimas, 4. Praėjusio susirin
kimo protokolo skaitymas, 5. 
Pranešimai: (pirmininko, iždi
ninko, kapinių komisijos), 6. 
Paklausimai, diskusijos, nauji 
pasiūlymai, 7. Dviejų valdybos 
narių perrinkimas. 8. Susirinki
mo uždarymas. Nustatytu laiku 
kvorumui nesusirinkus, po va
landos šaukiamas kitas susirin- 
'kimas, kuris bus teisėtas neatsi
žvelgiant į dalyvaujančių skai
čių.

Visuotiniam susirinkimui pa
sibaigus, tuoj pas toje pačioje 
vietoje šaukiamas specialus su
sirinkimas statutui keisti.

Valdyba
KLB Toronte apylinkės tary

bos (naujai išrinktos) posėdis 
šaukiamas gruodžio 9, antradie
nį? 7 v. v., Lietuvių Namų Vy
tauto Didžiojo salėje. Dalyvauti 
kviečiami rinktieji tarybos na
riai ir visų organizacijų pirmi
ninkai arba jų atstovai.

A. a. Antano Bačėno atmini
mui paaukojo “T. Žiburiams” 
$10 S. K. Juknevičiai.

A. a. Albino Trečioko atmini
mui vietoje gėlių “TŽ” aukojo 
$30: Marija, Antanas Garkūnai 
ir Danutė, Juozas Trečiokai.

h

J PROGRAMOJE: $
• Maironio mokykla T • Jaunoji "Gintaro

$ • Jaunoji "Atžalyno" grupė
į grupė $ • Vaikų darželis
Vaišės vaikučiams ir svečiams

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOS koncertas-
f š.m. gruodžio 13,

Lietuvių Namuose,
Karaliaus Mindaugo salėje.

\ Koncerto pradžia — 7 v.v.
KALBĖTOJAI —
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, prel. J. Balkūnas, 
laisvės kovotojas VI. Šakalys.

VAKARIENE
į PROGRAMOJE:

Z solistas V. Paulionis,
A akompaniatorius muz. J. Govėdas 
z

Šokiai, grojant šauniai muzikai. Vakarienė, paruošta J. Bubulienės. Baras veiks nuo 6.30 
■j) valandos vakaro. įėjimas — $14 asmeniui. Bilietai platinami parapijose, Lietuvių Na- 
y muose, ir Tautos Fondo atstovybėje (A. Firavičius tel. 535-9864).

VLIKo seimui rengti komitetas

„LokysLN Jaunimo Būrelis ir svetainė 
kviečia į trečią

ŽIEMOS sutikimo

Bus smagūs šokiai, muzika, DJ. 
Svetainė "Lokys" aptarnaus stalus. įėjimas

1150 Lome Park Rd., 
Mississauga

yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais 
pavasario bei vasaros, vestuviniais drabužiais 

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

Vakarais priimama tik.

Xonus 274-5301

■b :

Iškilmingas
Anapilyje 
gruodžio 31,

1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 10.30 valandą vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. Šokiai, geras orkestras, puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — s 
niais po pamaldų Anapilyje ir šiokiadieniais pas p. Š 
766-3726 arba vakarais pas R. Celejewska 231-8832. 
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J. Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia — ANAPILIO

trečiadienį, 
nuo 7 v.v.

- 5 v.p.p.
LAKESHORE

Ona 
Stončius

Metinė “Atžalyno” šventė 
lapkričio 30 d. Lietuvių Namuo
se susilaukė gausių lankytojų, 
kurie tiek savo dalyvavimu ba- 
zare, tiek loterijoje, tiek meni
nėje programoje, tiek aukomis 
stipriai parėmė renginį, kuria
me meninės programos dalį at
liko Bostono tautinių šokių gru
pė, vadovaujama O. Ivaškienės. 
Plačiau — kitame “TŽ” nr.

Architekto dr. A. Kulpos pro
jektuota kroatų katalikų šven
tovė Ontario Londone pašven
tinta lapkričio 30 d., dalyvau
jant gausiai miniai žmonių. 
Šventinimo apeigas atliko vie
tos .vyskupas Sherlock su grupe 
kunigų, šventovėje yra 600 
vietų, salėje — 900. Iškilmėje 
dalyvavo ir architektas su žmo
na. Jiedu buvo specialiai pa
gerbti pagal kroatų papročius.

• Skautai — vilkiukai $ 
paukštytės

• Ateitininkai -—
jaunučiai $

Lietuvių Namų Moterų Būrelis

gruodžio 13, 
šeštadienį, 
8.00 v. vakaro,
Lietuvių Namų 
Vytauto 
Didžiojo 
menėje

nemokamas.

KLB Toronto apylinkės valdyba 
šaukia

I

apylinkės tarybos

SUSIRINKIMĄ,
kuris įvyks š. m. gruodžio 9, 

antradienį, 7 v.v., Lietuvių Namų
Vytauto Didžiojo salėje

KVIEČIAMI VISŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI 
(ATSTOVAI) IR TARYBOS NARIAI

KLB Montrealio apylinkės valdyba 
š.m. lapkričio 27 d. turėjo paskutinį 
savo kadencijos posėdį. Svarstyta: 
krašto ,tarybos suvažiavimas, apylin- 

_kės valdybos rinkimai, suvažiavimo 
priėmimo ir baliaus apyskaita. Pasi
sakyta dėl Montrealio lietuvių visuo
menės nesidomėjimo Bendruomenės 
veikla ir dėl esamų sunkumų ką nors 
Bendruomenei organizuojant. Visuo
tiniam susirinkime š.m. gruodžio 14, 
sekmadienį, numatomi trijų gene
racijų pasisakymai tema“žvilgsnis Į 
mūsų Bendruomenę”. Aptarti tam 
klausimui yra pagviesti jaunimo, vi
durinio ir vyresnio amžiaus atstovai. 
Bus diskusijos— pasisakymai. Kvie
čiame visus dalyvauti. Lietuvybės iš
laikymas išeivijoj — kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga. A. J.

Leidinys “Lithuanians in Canada”, 
kurio laida jau baigiasi, pasiekia net 
labai tolimas šalis. Viena rfiontrea- 
lietė pasiuntė jį kaip dovaną Indi
jon ir Japonijon. Iš ten gautas atsa
kymas, kad tai buvo “delightful sur
prise’”

Vedybinio gyvenimo sukaktį (40 
metų) atšventė Pranas ir Adelė 
Skruibiai, Juozas ir Adelė Krujels- 
kiai. Ilgiausių metų jiems!

Lietuvos kariuomenės šventės mi
nėjimas lapkričio 23 d. Aušros Vartų 
parapijoje pradėtas 11 v. pamaldo
mis, dalyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Aranauskas. 
Giedojo AV choras, skaitymus atli
ko Elena Blandytė.

Po pamaldų minėjimas įvyko para
pijos salėje. Išklausyta J. Siaučiulio 
paskaitos ir Pr. Dikšaičio kūrybos. 
Pasirodė ir jaunimo grupė “Gintarė
lis”, kuriam vadovauja seselė Tere
sė. Buvo renkamos aukos karo in
validams ir išlaidoms padengti. Mi

Mūsų kredito unijos narei
a + a Marijai Mikulėnienei

mirus, jos sūnums JONUI ir LIUDUI RAMANAUSKAMS 
su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems nuo
širdžia užuojauta reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Mūsų kredito unijos narei
a + a Marijonai Staniulienei

mirus, jos dukterims su šeimomis bei visiems giminėms
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias stos 6% Asmenines nuo 15.5%
Taupomąsias s-tas 9.25 % Nekiln. turto nuo 14.25%
Pensijų planas 10.5% Čekių kredito 18%
Term. ind. 1 m. 12.25% Investacines nuo 15.25%

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

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖ
JE lapkričio 8 d. skautų kaukių ba
liaus metu pamestas tamsiai mėlynas 
plunksninis berniuko švarkas. Pra
šome skambinti tel. 769-8909 Toron
te.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

nėjimas baigtas Lietuvos himnu. Po 
minėjimo — moterų šaulių paruoš
tos vaišės.

Elenos Blandytės, viešnios iš Či
kagos, dainos ir dailiojo žodžio kon
certas įvyko lapkričio 22 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Koncertą 
rengė KLK Draugijos Montrealio 
skyrius. Rengėjų vardu Danutė Stas
kevičienė pasveikino susirinkusius, 
supažindino su dainininke ir paminė
jo, kad yra 14-sis draugijos suvažia
vimas, “Moters” žurnalo 25-metis. Ta 
proga montrealietės kaip paramą 
žurnalui jo redaktorei N. Kulpavi- 
čienei įteikė $250 čekį,.

Į suvažiavimą atvyko 23 draugijos 
atstovės. Taip pat dalyvavo viešnia 
iš Putnamo seselė Augusta, kurį ka
nadietėms atvežė simbolinę dovaną 
— nepriklausomos Lietuvos Raseinių 
katalikių moterų draugijos vėliavą. 
Ji pirmą kartą puošė Aušros Vartų 
altorių Montrealyje 10 v. Mišiose, ku
rios buvo atnašautos už mirusias 
draugijos nares. Vėliava parvežta į 
Torontą — KLK Moterų Dr-jos cent
rą.

Elena Blandytė, akompanuojama 
M. Roch, atliko meninę programą. 
Tai buvo puikus dainos ir dailiojo 
žodžio koncertas. Dainininkė padai
navo net 14 dainų. Dailiajam žodžiui 
atstovavo torontiškis j rašytojas Vyt. 
Tamulaitis (“Sugrįžimas”) ir Done
laitis. Dainų repertuaras klausyto
jams buvo artimas ir mielas. Todėl 
solistė susilaukė ilgų ir nuoširdžių 
plojimų bei gėlių.

Koncerto pelnas skiriamas “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
leidimui. Kun. K. Kuzminskas iš Či
kagos, leidėjų organizacijos pirmi
ninkas, plačiai aptarė leidinio reikš
mę. Jis yra verčiamas į svetimas kal
bas. A.A.

Anapilio knygyne
GAUTA 

“RINKTINĖ JAUNIMUI”, I ir II da
lis; kaina $1.80 (rašytojų kūrybos iš
traukos, skirtos 8-11 ir 13-16 metų 
amžiaus skaitytojams).

V. Frankienės-Vaitkevičienės “PA
SAKŲ PASAULIS”, $3.50.

šiemet turime ypatingai gražių ka
lėdinių sveikinimų, naujų padėkos 
kortelių.
“LIETUVIŠKA KNYGA — PRAS
MINGA DOVANA!8'. V.A.

JIEŠKAU KAMBARIO ir virtuvės 
High Park rajone. Skambinti po 
6 v.v. B. Tarvydui tel. 533-1864 To
ronte.

DŽIAUGDAMIESI 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, 

užsisakykite arba atnaujinkite 
pūkines bei plunksnines ant
klodes (kaldras), pagalves, 
miegmaišius ir pūkinius švar
kus. Telefonai

787-9021, 368-1017 
Toronte


