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Kelio žibintai
Didieji S. Amerikos ir Europos greitkeliai labiau ap

gyventose vietose yra pilni žibintų, kurie savo šviesiomis 
palengvina vairavimą bei žmonių orientaciją. Tai moder
niosios technikos laimėjimai, kuriais visi džiaugiasi. To
kių laimėjimų yra reikalingi ne tiktai fiziniai, bet ir dva
sinio gyvenimo keliai. Jiems yra būtini dvasiniai žibintai. 
Tokiais yra mintytojai, rašytojai, poetai, teologai ... Jie 
nušviečia žmonijos gyvenimo kelius, tampa orientacinėmis 
gairėmis. Tokių žibintų turi kiekviena tauta beveik kiek
vienoje epochoje. Ir tada, kai tokie žibintai užgęsta, nepa
likdami naujų, užeina sutemos, kuriose pasimeta ištisos 
žmonių masės. Jos netenka orientacijos ir gali būti lengvai 
suklaidintos, nustumtos nuo prasmingo gyvenimo kelio. 
Dėlto svarbu tautai turėti žibintus visose dvasinio gyveni
mo srityse — visuomeninėje, politinėje, kultūrinėje, dva
sinėje bei religinėje. Prasmingam gyvenimui kurti reika
lingi visų sričių žibintai, bet ypač religinės srities, kurioje 
įvyksta galutinis žmogaus gyvenimo įprasminimas. Tos sri
ties žibintai yra apaštalai, didieji mokytojai ir šventieji. 
Per juos ateina dieviškoji šviesa ir krinta ant žmogiškojo 
kelio, kuris be jos paprastai vingiuoja per tirštas sutemas. 
Ypač tai matome šventųjų atveju, kur paprastas žmogus 
pakyla virš savo kasdienybės ir tampa dieviškos šviesos 
skleidėju.

SENOS krikščioniškos tautos, kaip italai, airiai .... turi 
daug minėtų žibintų — šventųjų, žinomų visame tikin
čiųjų pasaulyje. Lietuvių tauta, kaip viena jauniausių 

krikščioniškoje Europos tautų šeimoje, oficialių šventųjų 
neturi, išskyrus šv. Kazimierą, į kurį pretenduoja ir len
kai. Tiesa, lietuviai turi daugybę šventųjų, ypač kankinių, 
tačiau oficialiai jie nėra pripažinti ir dėlto lieka tikinčiųjų 
bendrijai nežinomi. Galimas dalykas, ateityje jie iškils kaip 
visų pripažinti žibintai ir suspindės visame krikščioniška
jame pasaulyje, tačiau dabar jie tebėra pridengti savotiš
kos žmogiškos sutemos, kliudančios sušvisti plačiau. Prie 
to prisideda ilga oficialaus pripažinimo — kanonizavimo 
procedūra, reikalaujanti ilgo laiko. Dėlto daug mūsų tau
tiečių, kurie antgamtine prasme jau yra šventi žmonės, že
miškąja prasme yra dar kaip tokie nežinomi. Jų pripaži- 
nimo, atrodo,-4eks ilgai laukti. Yra betgi viena; mūsų tau
tietis, kurio oficialus pripažinimas yra jau gerokai pažen
gęs, būtent, arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius, 
miręs Kaune 1927 m. Jo beatifikacijos byla yra tiek pa
žengusi, kad jau netolimoje ateityje galima tikėtis paskel
bimo palaimintuoju, kuriam iki paskelbimo šventuoju be
liktų viena pakopa. Tėvų jnarijonų, ypač kun. dr. J. Vaiš
noros, dėka beatifikacijos byla pasiekė tokį tarpsnį, kuria
me reikia didesnio lietuvių visuomenės sujudimo.

PASKELBIMAS palaimintuoju arkiv. J. Matulaičio šiuo 
metu lietuvių tautai būtų reikšmingas įvykis, turįs is
torinės, ypač moralinės, reikšmės. Lietuvių tauta šiuo 
metu pergyvena tragiškas sutemas, kuriose stinga ryškių 

žibintų, metančių šviesos sruogas ant tamsaus kelio. Arkiv. 
J. Matulaičio išaugštinimas antgamtine prasme ir tarptau
tiniu mastu būtų reikšmingas mostas kenčiantiems lietu
viams už savo tikėjimą bei laisvę. Tai būtų vienas tų žibin
tų, kurių laukia lietuvių tauta dabar. Dėlto reikia paspar
tinti beatifikacijos procesą, kreipiantis į šv. Tėvą, kuris 
turi galią įsiterpti į normalią eigą ir ją pagreitinti, atide
dant kitas beatifikacijos bylas, galinčias ramiai laukti. Čia 
daug gali lemti lietuvių ir kitataučių organizacijų motyvuo
ti prašymai.Šv. Tėvui: To His Holiness John-Paul II, Va
tican City. Ir juo daugiau bus prašymų, juo stipresnis spau
dimas atsiras Romoje. Tik motyvuojant arkiv. J. Matulai
čio beatifikacijos paspartinimą, nereikėtų rašyti, kad Lie
tuva neturi kanonizuotų savo šventųjų, nes tai sudarytų 
įspūdį, jog atsisakome šv. Kazimiero. Pagrindinis bylos pa
spartinimo motyvas — lietuvių tautai reikia moralinio ži
binto dabar, kai tenka žygiuoti per tragiškas sutemas, ku
riose tyko didi grėsmė ne tiktai tautos tikėjimui, bet ir jos 
egzistencijai. Tad pajudėkime ir pajudinkime Romą. Pr. G.

Nepaprastos iškilmės Romoje

Messa del Santo
Padre nella 

Cappella Lituana
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II atnašavo Mišias lietuviams 

Šv. Petro bazilikoje ir prabilo lietuvių kalba

KANADOS ĮVYKIAI

Didėja infliacija
Kanados statistikos įstaigos 

pranešimu, infliacija š.m. vasa
rio mėnesį staiga pakilo 1% ir 
pasiekė metinį 12,2% lygį. Tai 
reiškia, kad už gaminį, kuris 
1971 m. kainavo $1, dabar var
totojas jau turi mokėti $2.26, o 
dolerio vertė yra nukritusi iki 
43 centų. Didesnę 12,5% inflia
ciją Kanada turėjo tik 1974 m., 
dėl kurios teko įvesti kainų bei 
atlyginimų kontrolę. Opozicinės 
partijos pareikalavo, kad Kana
dos vyriausybė pagrindinį savo 
dėmesį nuo konstitucijos nu
kreiptų į ekonomines proble
mas. Finansų min. A. Mac- 
Eachenas betgi paneigė betkokį 
savo biudžeto pakeitimą, pakar
totinį kainų bei atlyginimų 
kontrolės įvedimą. Atrodo, Ka
nados vėl laukia neišvengiamas 
darbo unijų reikalavimas siekti 
neproporcingai augštų atlygini
mų savo nariams kaip kompen
sacijos už padidėjusią infliaci
ją. Toks žingsnis pasibaigs dar 
spartesniu infliacijos augimu. 
Ontario premjeras W. Davis pa

siuntė specialų laišką min. pir
mininkui P. E. Trudeau, siūly
damas sušaukti pasitarimą su 
provincijų premjerais infliacijos 
bei ekonomijos reikalais. Pasak 
premjero W. Davis, Ontario ir 
kitų provincijų gyventojams in- 
fliacij a naujos konstitucijos 
klausimą yra nustūmusi į antrą 
vietą.

Alberta yra pasiruošusi pra
dėti naujas derybas su Otava 
dėl naftos kainų. Dėl jų nesuta
rimo Alberta kasdieninį naftos 
tiekimą Kanadai jau yra suma
žinusi 60.000 statinių, kurį atei
tyje grasinama padidinti iki 
180.000 statinių. Tai verčia di
desnį brangios užsienio naf
tos įsivežimą Kanadon. Naujas 
derybas pasiūlė Albertos ener
gijos išteklių min. M. Leitch sa
vo laišku Kanados energijos iš
teklių ministeriu M. Lalonde. 
Pagal Kanados valdžios 1980 
m. spalio 28 d. paskelbtą biu
džetą, už statinę naftos moka
ma tik $17.75 Albertai, bet iš

. (Nukelta į 8-tą psl.)

Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose Otavoje 1981 m. kovo 4 d. Viršuje iš kairės: Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirm. L. BERŽINYJE, konservatorių parlamentinės grupės vadas W. BAKER, KLB krašto 
tarybos narė L. SKRIPKUTĖ, pronuncijus arkiv. A. PALMAS; apačioje: R. DANAITYTE, E. STUNGEVICIŪS, 
kasyklų ministerė J. A. EROLA (suomių kilmės), L. SKRIPKUTĖ Nuotr. L. Giriūno ir J. V. Danio

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose
Dalyvavo diplomatai, konsulai, ministerial, senatoriai, parlamentarai. Jie buvo supažindinti su 

Baltijos kraštų būkle ir baltiečių rūpesčiais

J. V. DANYS

Devintas Baltiečių Vakaras 
Kanados parlamento rūmuose 
Otavoje įvyko 1981. III. 4. Ta 
proga KLB atstovai kartu su 
latvių ir estų Bendruomenių at
stovais turėjo eilę susitikimų su 
parlamentarais ir vyriausybės 
pareigūnais.

Konsulų pagerbimas
Išvakarėse, kovo 3 d., trys 

garbės konsulai — dr. J. Žmui- 
dzinas — Lietuvos, dr. E. Upe- 
nieks — Latvijos ir I. Heinsoo 
— Estijos buvo pagerbti specia
li a m e priėmime-vakarienėje. 
Dalyvavo senatoriai Stanley 
Haidasz, Andrew Thompson, 
parlamento nariai — buv. mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
jas ir dabartinis parlamento 
opozicijos vadas Walter Baker, 
buv. ministeris Michael Wilson, 
Kenneth Robinson iš Toronto 
ir Hal Herbert iš Montrealio. 
Užsienio reikalų ministerijai 
atstovavo Paul Chapin, Rytų 
Europos sekcijos vedėjas. Buvo 
kalbama įvairiais reikalais, su
rištais su Baltijos konsulų įstai
gomis. Lietuvių, latvių ir estų 
Bendruomenėms Kanadoje at
stovavo Baltiečių Federacijos 
atstovai Otavoje — J. V. Danys, 
dr. E. Parups ir W. H. Pent.

Tą patį vakarą konsulai ir 
Bendruomenių atstovai buvo 
pakviesti į senato svečių galeri
ją, kur posėdžio metu buvo pri
imta senatoriaus S. Haidaszo 
pasiūlyta sveikinimo rezoliuci
ja trims Baltijos konsulams, 
juos išvardinant vardais ir pa
vardėmis. Rezoliucija buvo 
vienbalsiai priimta.

Sekančią dieną, kovo 4, kon
sulai buvo pakviesti į parlamen
to diplomatų galeriją, kartu su 
trijų Bendruomenių atstovais, 
ir posėdžio metu visų partijų 
parlamento nariai vienbalsiai 
priėmė Walterio Bakerio pasiū

lytą rezoliuciją: “šis parlamen
tas, pripažindamas latvių, lie
tuvių ir estų kilmės kanadiečių 
įnašą Kanadai, sveikina jų gar
bės konsulus ir jų Bendruome
nių atstovus, atvykusius į devin
tą Baltiečių Vakarą parlamento 
rūmuose”. ;

Pas ministerius
Daugiakultūrių reikalų min. 

Jim Fleming kovo 4 d. pakvie
tė trijų Bendruomenių atstovus 
specialiems pietums — pasita
rimams. Ministeris painforma
vo apie naujausius ministerijos 
planus, apie didesnį etninės 
spaudos rėmimą ir atsakinėjo 
į klausimus kultūriniais ir etni
niais reikalais. Kanados Lietu
vių Bendruomenei atstovavo 
pirm. adv. Joana Kuraitė ir vi- 
cepirm. Irena Meiklejohn.

Baltiečių Federacijos atsto
vus priėmė Paul Chapin, Rytų 
Europos sekcijos vedėjas, kartu 
su dar dviem užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnais. Pla
čiau kalbėta apie Latvijos ir 
Estijos konsulų įtraukimą į re
prezentacinį sąrašą (gen. Lietu
vos konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
kaip buvęs Lietuvos diplomatas, 
yra tame sąraše) ir kitus klausi
mus, susijusius su konsulinėmis 
įstaigomis, žmonių teisių gyni
mu, Madrido konferencija ir t. 
t. KLB-nei atstovavo pirm. adv. 
Joana Kuraitė ir vicepirm. Ire
na Meiklejohn.

Baltiečių vakaras
Šį vakarą globojo 22 senato

rių ir parlamento narių komite
tas iš visų partijų atstovų. Tarp 
jų yra 6 buvę ministerial, buvu
si senato pirmininkė, socialistų 
partijos vadas E. Broadbent ir 
kiti.

Vakarą pradėjo senatorius S. 
Haidasz, vienas iš komiteto ko- 
pirmininkų, pristatydamas dip
lomatinius atstovus: pronuncijų 
arkiv. Angelo Palmas ir jo pa

tarėją mons. Dante Paspuinelli, 
B. G. Dexter, Australijos atsto
vą, einantį JAV ambasadoriaus 
pareigas R. J. Smith, pirmą JAV 
ambasados sekretorių A. Mc
Kee, V. Vokietijos ambasadorių 
E. Straetling ir užsienio reikalų 
ministerijos atstovus —■ Jean 
Touchette, minįsterio pavaduo
tojo asistentą, ir Paul Chapin, 
Rytų Europos sekcijos vedėją.

Toliau sen. Haidasz padėko
jo trims Bendruomenėms už va
karo suruošimą ir jų atstovams 
Otavoje — J. V. Daniui, E. Pa
rups, W. H. Pent už atliktus pa
ruošiamuosius darbus ir pakvie
tė Ireną Meiklejohn Vakaro pro
gramos pranešėja.

Po Kanados himno pronunci
jus arkv. Angelo Palmas sukal
bėjo invokaciją, o adv. Joana 
Kuraitė, KLB pirmininkė, pa
siūlė tostą karalienės garbei.

Pagrindinė kalbėtoja
Kasyklų ministerė Judith A. 

Erola iš Sudburio pasakė pa
grindinę kalbą. Ji yra suomių 
Kilmės. Savo kalboje plačiau 
palietė etninės kultūros ir tau
tinio palikimo klausimus. Ją 
motina užaugino gera kanadie
te, bet kartu išmokė didžiuotis 
savo kilme, išmokė suomių kal
bos, tradicijų, papročių, įskai
tant ir suomiškus valgius. Ji ne
seniai buvo nuvykus pirmą kar
tą savo gyvenime į Suomiją. Jai 
buvo savotiškai nuostabu, kad 
visi kalbėjo viena kalba — suo
miškai, net ir vaikai gatvėje. 
Keistas jausmas užaugus Sud
bury, kur suomių kalba buvo 
kalbama nedideliame ratelyje. 
Matydama augštą suomių gyve
nimo ir kultūros lygį (17,000 
gyventojų miestas išlaiko pilną 
700 vietų teatrą), ji paklausė 
savo motiną, kodėl jie emigra
vo iš Suomijos. Jos motina at
sakė: “Tada mes buvome ir ne
laisvi, ir neturtingi”.

(Nukelta j 3-čią psl.)

P. JATULIS

šv. Kazimiero, Lietuvos Glo
bėjo, šventė, kartu minint Po
piežiškosios Lietuvių Šv. Kazi
miero Kolegijos 35 m. sukaktį, 
atšvęsta kovo 5 d. Šv. Mišias lie
tuvių koplyčioje Šv. Petro ba
zilikoje aukojo Šventasis Tėvas, 
dalyvaujant lietuviams ir sve
čiams. Su Šv. Tėvu drauge Mi
šias atnašavo lietuviai vyskupai 
— Vakarų Europos lietuvių vys
kupas Antanas Deksnys ir Vati
kano Religinių Darbų Instituto 
pirmininkas vyskupas Paulius 
Marcinkus, 18 lietuvių kunigų, 
kurių tarpe K. Bendrijos viešų
jų reikalų tarybos vicesekreto- 
rius prel. Audrys Bačkis ir lie
tuvių kolegijos vadovybė.

Šv. Kazimiero garbei Mišios 
buvo atnašaujamos lotynų kal
ba, jų metu buvo giedamos lie
tuviškos giesmės, taip pat ir 
Dieviškojo Žodžio liturgijos 
skaitymai bei tikinčiųjų maldos 
skaitoma lietuviškai. Visiems 
buvo labai maloni staigmena, 
kai po Evangelijos Jonas-Pau- 
lius II prabilo lietuviškai. (At
skirai spausdinamas tos kalbos 
tekstas). Šį Šv. Tėvo žodį, pasa
kytą Mišių metu, galima laikyti 
ypatingai reikšmingu ir istori
niu įvykiu. Tai pirmasis popie
žius, kuris lietuviams parodo 
tiek daug dėmesio, ypač prabil
damas lietuviškai.

Po pamaldų Jonas-Paulius II 
atskirai pasveikino kiekvieną 
dalyvavusį lietuvį, visus apdo
vanodamas gražiais rožiniais. 
Ilgiau kalbėjosi su Vakarų Eu
ropos vyskupu Antanu Deksniu, 
su Lietuvos diplomatijos šefu 
ministeriu Stasiu Lozoraičiu ir 
su Lietuvos atstovu prie Šv. Sos
to Stasiu Lozoraičiu, jn.

Pamaldose kartu su lietu
viais dalyvavo lietuvių bičiuliai 
kard. Samore, prel. Diaz ir ke
letas kitų Vatikano sekretoria
to pareigūnų. Vatikano dienraš
tis “L’Osservatore Romano” ko
vo 6 d. laidoje aprašė tas iškil
mes ir ištisai išsnausdino lietu
viškai pasakytą' šv. Tėvo žodį. 
Gaila, kad iškilmėse negalėjo 
dalyvauti visi Romos lietuviai, 
kurių čia taip mažai yra.
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šv. Tėvo žodis lietuviškai 
BRANGIEJI,

Su dideliu džiaugsmu sutikau 
celebruoti jums Mišias trisde
šimt penkerių metų sukaktyje 
nuo įsteigimo Popiežiškos Šven
tojo Kazimiero Kolegijos. Svei
kinu šio garbingo instituto rek
torių bei vadovybę, kunigus, 
aliumnus ir buvusius aliumnus.

Šią iškilmę padidino dar ir 
tai, kad ji vyksta čia, jaukioje 
Aušros Vartų Dievo Motinos ko
plyčioje. minint Šventąjį Kari- 
mierą, dangiškąjį kolegijos, vi
sos Lietuvos, ypač lietuvių jau
nimo, Globėją. •

Tiesa, trys dešimtys penkeri 
metai nėra ilgas kolegijos nuei
tas kelias. Bet ne tai svarbu. 
Malonu pripažinti, kad tokiu 
trumpu laiku daug nuveikėte. 
Jūsų kolegija išleido visą eilę 
kunigų į visą pasaulį. Raginu 
tuo keliu eiti pirmyn. Renkite 
Dievo tarnus. Formuokite šven
tus, gilaus tikėjimo, tvirtos vil
ties ir plačios meilės žmones. 
Dievo žmones, kurie liudytų 
Kristų ir jo Evangeliją. Bažny
čios statytojus savo žodžiu ir 
gyvenimu, džiaugsme ir kančio
je. Gavėnia moko, kad per au
ką pasiekiama pergalė. Visus, 
ypač buvusius kolegijos alium
nus, karštai raginu nuolatos rū
pintis pašaukimais į kunigus bei 
vienuolius. Bažnyčiai reikia 
naujų, ypač jaunų, pilnai pasi
šventusių darbininkų. Derliaus 
laukai yra prinokę.

Šiuos savo troškimus pavedu 
Šventajam Kazimierui. Visi ži
nome, kad jis trumpu laiku pa
siekė didelės tobulybės. Šian
dien, lyg deimantas, jis puošia 
Bažnyčios, ypač Lietuvos Baž
nyčios, o taip pat ir mano Tėvy
nės veidą. Tebūna jis mums vi
siems pavyzdys ir galingas už
tarėjas.

Maldauju Mergelę Mariją, 
Gailestingumo Motiną, kurią 
taip karštai mylėjo šventasis 
Kazimieras, globoti jus visus. 
Dievo Motina teužtaria jūsų ko
legiją ir visą katalikišką Lietu
vą, kurią kasdien su meile prisi
menu savo maldose.

Iš širdies jus visus laiminu.
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® R.EIJGI1IIAME GIMME
* NIKARAGVOS VYSKUPAI tu

rėjo pokalbį su valdančiąja junta ir 
išreiškė savo susirūpinimą ekonomi
ne, politine, socialine bei švietimo 
programa. Jie nurodė, kad eilė švie
timo programų puoselėja “svetipias 
ideologijas”, t.y. marksizmą, ir nesi
rūpina žiauriomis politinių kalinių 
(daugiausia Somozos šalininkų) są
lygomis. Vyskupai dar atskirai kai-

■in'-' i užsienio reikalų ministeriu 
kmi. .siguel D'Escoto bei kultūros 
ministeriu kun. Ernesto Cardenal, 
kuriems nurodė, kad pastarieji turi 
pasitraukti iš užimamų pareigų, nes 
savo buvimu valdžioje prisideda prie 
tikinčiųjų klaidinimo ir patvirtini
mo valdžios sįekių, kurie nesideri
na su krikščionybe. Kunigai, pasak 
vyskupų, turėtų būti ne kraštutiniai 
partijų šalininkai, o krikščionybės 
švyturiai, apšviečia tikinčiuosius, nu
rodą gyvenimo užduotį ir įsipareigo
jimus. Be minėtų kunigų, marksis
tinėje Nikaragvos valdžioje darbuo
jasi dar šie kunigai: Edgar Parrales, 
Fernando Cardenal, SJ, Xavier Go- 
rostiaga, Ricardo Falla ir Ignacio 
Anezola.

* UKRAINIEČIŲ KATALIKAMS 
JAV-SE paskirti du nauji vyskupai: 
mons. Stephen Sulyk — Filadelfijos 
arkieparchato vadovu bei ukrainie
čių apeigų metropolitu JAV-se, o 
kun. Innocent Hilarion Lotocky — 
Čikagos Sv. Nikalojaus eparchato va-j 
dovu..

* KOMUNISTINE ČEKOSLOVA
KIJOS VALDŽIA uždarė Bratislavos 
kunigų seminariją po įvykūsio klie
rikų streiko. Streikas buvo nukreip
tas prieš komunistų partijos kišimąsi 
į kunigų organizaciją bei jos pajun
gimą komunistų tikslams. Austrijos 
katalikų žinių agentūra “Katbpress” 
taipgi pranešė, kad Čekoslovakijos 
valdžia visoje Bratislavos apylinkėje 
ypatingai pradėjo pulti naujai įšven
tintuosius kunigus ir papirkinėti ka
talikus jaunuolius. Jiems siūlo lais
vą įstojimą universitetan, jeigu jie 
sutiks informuoti apie kitus katali
kus bei jų veiklą. Eilė jaunuolių jau 
dabar-yra valdžios tardomi ir tele
foniniai žymesnių katalikų pasikal
bėjimai sekami.

* LAISVOJOJE KINIJOJE leidžia
mas savaitraštis anglų kalba “China 
News” savo vedamajame skatina Va
tikaną nepripažinti komunistinės Ki
nijos valdžios laisvosios Kinijos sąs
kaitom Vedamajame atkreipiamas 
dėmesys į kard. Koenigo kelionę ko- 
munistinėn Kinijon ir primenama, 
jog komunistai meilinasi Vatikanui, 
kad galėtų vėliau smogti lemiamą 
smūgį laisvajai Kinijai Taiwane bei 
joje laisvai veikiančiai K. Bendri
jai. Pastebėtina, kad šiuo metu Vati
kanas palaiko pilnus diplomatinius 
ryšius su laisvosios Kinijos valdžia 
Taiwane, o komunistinė Kinija jokių' 
santykių su Vatikanu neturėjo ir ne
turi.

* NETURTAS, SKAISTYBĖ IR 
PAKLUSNUMAS — tai trys šventi 
ryšiai, jungia kunigus bei vienuolius 
su Kristumi o lemiamoje kovoje su 
pasaulio etine dvasia, — pareiškė Jo
nas Paulius II vienuolijų atstovams 
Sv. Petros bazilikoje. Šimtai moterų 
ir vyrų vienuolių buvo susirinkę ba- 
zilikon įteikti popiežiui kasmet at
nešamų iš kiekvienos Romos vienuo
lijos žvakių. Popiežius jiems nurodė, 
kad jų priimtasis skaistybės ižadas 
ypatingu būdu išlaisvina ir įgalina 
tarnauti Dievui ir žmonėms. Netur
tas padaro tokį asmenį dalininku 
Kristaus neturto, o paklusnumas 
įjungia Dievo valion. Jis priminė 
vienuoliams, kad žvakė reiškia Kris
tų ir Jo išganingąją užduotį. Žvakė 
vienuolio ar vienuolės rankoje turėtų 
reikšti besąlyginį pasisakymą už 
Kristų.

* SLOVAKIJOS JĖZUITAI susi
laukė pagyrimo iš savojo generolo 
kun. Pedro Arrupe už ištikimybę K. 
Bendrijai liūdno, neaiškaus, ilgo ir 
skaudaus vienišumo metu. Lotynų

kalba rašytame laiške, žymėdamas 
50 metų slovakų jėzuitų provincijos 
įsisteigimo sukaktį, jėzuitų genero
las žvelgia Į tos provincijos istoriją 
ir įvairiais būdais jos neštą Kristaus 
kryžių. Pasak kun. Arrupės, paskuti
nieji 30 metų provincijai buvę metai 
be namų, be bendruomenės ir be ga
limybės darbuotis savo srityje. Vis- 
dėlto tas metas tapęs vaisingu kelio 
jieškojimu pasikeitusiose aplinkybė
se. Jėzuitų 1980-1981 m. metraštis 
nurodo', kad slovakų provincijoje da
bar yra 88 jėzuitai kunigai ir 36 sko- 
lastikai (klierikai). Provincija apima 
apie pusę Čekoslovakijos valstybės.

* JONAS-PAULIUS II PO SAVO 
KELIONĖS I AZIJĄ turėjo pasikal
bėjimą su žurnalistais. Paklaustas, ar 
norėtų apsilankyti Maskvoje, atsakė: 
“Kodėl ne?” Tačiau pridūrė, jog lan
kytųsi tiktai susidarius palankioms 
sąlygoms. Dabartinės sąlygos esan
čios nepalankios. Jis taipgi išreiškė 
troškimą užmegzti ryšius su K. Bend
rija komunistinėje Kinijoje.

* APIE VATIKANO RYSIU SU 
KOMUNISTINĘ KINIJA užmezgimo 
galimybę buvo paklaustas Vatikano 
valstybės sekretorius kard. Agostino 
Casaroli, Kadangi neseniai jis buvo 
susitikęs Hongkonge Kantono vysku
pijos apaštališkąjį administratorių 
vysk. Dominię Tang, kuris buvo iš
leistas sveikatos pataisyti užsienin 
po ilgų kalėjimo metų, tai žurnalistai 
ėmė spėlioti, kad vysk. Tang taps 
tarpininku tarp Vatikano ir Pekingo. 
Kardinolas Casaroli į jų klausimą bei 
spėliojimus atsakė, jog tai esą klau
simai, kuriuos reikės svarstyti. Pa
klaustas, ar Vatikanas ketina nu
traukti diplomatinius santykius su 
Taiwanu, kardinolas vėl atsakė, jog 
tai klausimas, kurį reiks svarstyti. 
Toliau jis žurnalistams paaiškino, 
jog diplomatiniame gyvenime esą 
įvairiausių būdų atsiradusioms prob
lemoms spręsti ir todėl išmintinga 
iš anksto nepasakyti kaip numatoma 
elgtis.

* TORINO DROBĖJE, kuri dau
gelio laikoma medžiaga, kurion buvo 
įvyniotas mirusio Jėzaus kūnas, ras
ta žmogaus kraujo. Mokslininkai bu
vo gavę leidimą iš drobės audinio 
ištraukti eilę siūlų savo tyrinėji
mams. Dabar siūluose, ištrauktuose 
iš tų drobės vietų, kuriose yra dė
mės, moderniausiomis priemonėmis 
nustatyta, jog tas dėmes sudaro žmo
gaus kraujas ir įvairių aliejų bei kve
palų mišinys. Šiems tyrinėjimams va
dovavo Luigi Balma Bollone.

* “MEILĖS LIEPSNA”. Vengri
joje gyvenanti šešių vaikų našlė 
1961-1974 m. turėtus religinius per
gyvenimus surašė knygelėn. Iki 1980 
m. rudens ji buvo išversta į 15 kalbų. 
Ji pasirodė ir lietuvių kalba Vokie
tijoje ir vadinasi “Meilės liepsna”. 
Ją galima gauti nemokamai arba pa- 
siunčiant auką pašto išlaidoms ap
mokėti, pvz. 50 et. už vieną ar dvi, 
dolerį už tris ar daugiau, kai jos pa- 
siųstinos vienu adresu. Rašyti: Rev. 
J. ' Burkus, 809 Ramble St., Hot 
Springs, AR 71901, USA.,‘arba: J. 
Lukošius, Romuva, D-6840 Lampert
heim 4, W. Germany. Viena penkio
lika metų kentėjusi komunizmo re
žimą vienuolė savo kasdieniu uždar
biu yra apmokėjusi už 48 psl. kny
gelės atspausdinimą.

* VATIKANO RADIJAS SUSI- 
LAUkĖ LAIŠKO iš komunistinės Ki
nijos. Tikintieji rašo: “Kadangi į 
mūsų susirinkimus valdžia žiūri ne
palankiai ir kadangi mes neturime 
nieko bendro su oficialiąja (valdžios 
pripažinta) K. Bendrija, tai mūsų 
veikla susiduria su tam tikrais sun
kumais . . .” Esą sunku jiems bend
rai susirinkti ir klausytis Vatikano 
radijo laidų. Pasivadinę save Vati
kano Radijo Draugų Sąjunga, jie 
prašo pagalbos įsigyti tinkamą vietą 
savo susirinkimams. Savo būstinę jie 
ųurodo Cengte vietovėje, apie 110 
mylių nuo Pekingo.

KUN. J. STŠ.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

Keleri metai prieš pirmąjį pa
saulinį karą (1914) buvo gana 
ramūs Rusijoje ir Vakarų Eu
ropoje. .Gyvendamas Vienoje, 
Aleksandras Izraelis Helphan- 
das neturėjo ko veikti su savo 
revoliuciniu užmoju; antra ver
tus, menkai ir vertėsi iš žurna
listinio amato. Apsisprendė pa
sidairyti neramiuose Bąlkanuo- 
se. Išvyko į Turkiją trim mėne
siam, bet užsiliko penkeriem^ 
metam.

Auksu lopyti padai
. Konstantinopoly ■ (Istanbule) 

atsirado 1910 m. lapkričio pa
baigoje. Pirmaisiais mėnesiais, 
kaip vėliau rašė, turėjo trintis 
alkūnėmis su paprastais darbi
ninkais, valgyti pigiuose resto
ranuose ir taip vaikščioti, kad 
kas nepamatytų prakiurusių ba
tu. Tačiau būdamas tokios gimi
nės, prie kurios delno limpa pi
nigas, neilgai kentė nepriteklių. 
Turkijoje augštesnis luomas 
spraudėsi į valdininkus ir kari
ninkus, šalindamasis amatų ir 
prekybos, kaip kitados darė Lie
tuvos bajorai. Turkijoje preky
ba vertėsi armėnai, graikai ir 
žydai. Helphandui nesunku bu
vo patekti Į pirklių bendruome
nę ir užmegzti ryšius su Vaka
rų Europa. Kilus Balkanuose 
karui (1912-1913), atsivėrė dar 
platesnės galimybės praturtėti. 
Mat, kraujui lašant žemėn, pini
gai byra kišenėn. . .

Helphandas susirišo su gink
lų fabrikais — Kruppo Vokieti
joje ir Zaharovo Anglijoje; pri
statinėjo ir javus kariaujan
čioms šalims.’Dar labiau jo tur
tą padidino ir padarė marksistu 
milijonininku prasidėjęs pirma
sis pasaulinis karas. Jis pats iš 
savęs šaipėsi, sakydamas, kad 
‘kenčia nuo mamonos pertek
liaus’. Bet jo gyvenimo neužpil
dė tiktai mamona. Jam rūpėjo 
pasaulinė revoliucija, ir pir
miausia — nusodinti nuo sosto 
Rusijos carą.
Už demokratiją, prieš carizmą!

Sarajeve 1914. VI. 28 paleis
tas mirtinis šūvis į Austrijos 
sosto įpėdinį Pranciškų Ferdi
nandą Nuaidėjo Helphando au
syse maloniu garsu. Tai-, buvo 
ženklas jo pranašauto ir lūku- 
riauto pasaulinio karo. Help
handas nepritarė tiems socialis
tams, kurie buvo nusistatę prieš 
karą. Jo pažiūra, kelias į socia
linę revoliuciją vedė per griuvė
sius, kraują ir ašaras. Pokštelė
jus šūviui,, jis išskėtė savo veik
los sparnus, it pabaidyta- paukš
tė, ir pagilo į žygį “Už demokra
tiją prieš carizmą!”

Helphandas turėjo pagrindą 
nekęsti caro valdžios: buvo per
mirkęs marksistinės demokrati
jos idėja, be to, buvo Rusijos 
žydas. Savo jaunystėje jis su iš
gąsčiu stebėjo antisemitinį rusų 
kvaitulį, sukeltą caro Aleksand
ro II nužudymo (1881). Suse
kus, kad tai padarė teroristinės 
organizacijos “Narodnaja Vo- 
lia” (Liaudies Valia) nariai, 
tarp kurių buvo ir žydų, prasi
dėjo prieš juos caro valdžios to
leruojami pogromai (rus. “po
grom” siaubingas naikinimas). 
Žydai buvo užpuldinėjami, mu
šami, kankinami ir net žudomi; 
jų turtas grobiamas ir naikina
mas. Šitaip siautėta 1881-1883 
ir 1905-|906 metais. Per pirmą
jį siaubą ypač nukentėjo Kijevo 
ir Odeso.s žydai. Tuo metu Help
hando šeima gyveno Odesos 
mieste; jis turėjo 14-16 metų. 
Garo sosto neapykanta įsisprau
dė į jo jausmus visam amžiui. 
Carizmas jį erzino kaip raudo
nas skuduras Ispanijos bulių.

Karui vos prasidėjus, 'Help
handas iš Konstantinopolio pa
sileido į kelionę po Balkanų ša
lis megzti ryšių su socialistais. 
Rumunų ir bulgarų socialistų 
laikraščiai paskelbė jo straipsnį 
“Už demokratiją prieš cariz
mą!” Helphandas įrodinėjo, 
kad Rusijos pergalė sustiprintų 
autokratinį režimą ii’ kituose 
kraštuose; nukentėtų demokra
tinis judėjimas ir darbininku

du siekė, savo tikslo. Atgilankęs 
Konstantinopolyje pas vokiečių 
ambasadorių Hansą von Wagen- 
heimą, jį įtikinėjo, kad Vokieti
jos karinės vadovybės ir rusų 
revoliucininkų tikslai sutampa 
—- sunaikinti carizmą. “Rusų 
pavojus tebegrėstų vokiečiams 
ir po karo, — aiškino, — jeigu 
caristinė Rusijos imperija lik
tų nesuaižėjusi j dalis”.

Suskaldyti Rusijos imperiją!
Helphando vizitas pas amba

sadorių atvėrė jam Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos 
duris. Po slapto posėdžio Berly
ne jis surašė memorandume 
(1915. III. 9). tai, ką buvo dės
tęs: kaip sukelti Rusijoje revo
liuciją. Helphandas siūlė vokie
čiams: 1. teikti paramą revoliu
ciniam Rusijos darbininkų judė
jimui; 2. remti Rusijos valdo
mas tautas, siekiančias nepri
klausomybės; 3. veikti rusus 
propaganda, nukreipta prieš ca
rą; 4. smerkti carizmą tarptau
tinėje spaudoje. Konkrečiai nu
rodė, kad būtų siekiama nepri
klausomybės Suomijai, Ukrai
nai ir Kaukazo tautoms. Nemi
nėjo Lenkijos ir Baltijos tautų 
greičiausiai dėlto, kad tie arti
mi vokiečių kaimynai buvo Ber
lyno numatytos kolonizacijos 
taikinys. .

Helphandas ypatingai pabrė
žė streikų reikšmę. Šūkiu “Lais
vė ir taika” turėtų būti sukurs
tyti jūrininkai uostuose, darbi
ninkai fabrikuose ir tremtiniai 
Sibire. Padedant jiems pabėgti, 
Rusijos viduje atsirastu “tūks
tančiai patyrusių agitatorių”. 
Agitaciją paremtu suomių, len
kų ir lietuvių socialdemokratai. 
“Bundo” žydai, ukrainiečių lais
vės kovotojai. “Centro valstv- 
bių kariuomenė ir revoliucinis 
sąjūdis, — rašė Helphandas. — 
turi sutrupinti kolosaline ooliti
nę sistemą, įkūnytą caristinėje 
imperijoje, kuri graso pasaulio 
taikai ir grasys, kol bus leista 
jai gyvuoti”. Taigi ją reikia su
skaldyti į dalis — mažąsias vals
tybes.
Separatinė taika ar revoliucija?

Berlyne po slapto posėdžio 
Helphandas išėjo į gatvę, tebe
degdamas revoliucijos kursty
mo mintimi. S^V.o planui vykdy
ti jis užsiprašą ,20 .milijonų rub
lių arba 45 milijonų vokiškų 
markių, žinoma, dalimis. Ir nie
kas neturėjo suprasti, kad pini
gai ateina iš Vokietijos.

Valstybinio banko direktorius 
dr, Karolis Helfferis tik ką bu
vo prastūmęs pro parlamentą 
stambų karo biudžetą, šį kartą 
dar vengdamas didinti mokes
čius ir vildamasis greita karo 
pabaiga. “Užtrukęs karas kai
nuotų žymiai daugiau, negu tie 
keli milijonai markių, — paste- • 
bėjo, — bet ai* esame tikri dėl 
revoliucinio užmojo Rusijoje?” 
Tokios pat minties buvo ir kanc
leris Theobaldas yon Bethmann- 
Hollwegas: “Jeigu atsitiktų ne- 
taip, kaip planuojama, man tas 
planas nežinomas” — įspėjo.

Tuo pačiu metu Vokietijos 
vyriausybė jieškojo kelio į tai
ką. Paryžius pirmasis buvo kal
binamas taikytis, bet ištiestos 
Berlyno rankos nepriėmė. Tada 
ryšiai buvo mezgami su caru 
Nikalojum II per jo žmonos 
Aleksandros gimines — Hesse- 
no kunigaikščius Vokietijoje. 
Sosto įpėdinis Wilhelmas rašė 
didžiajam Hesseno kunigaikš
čiui (1915. II. 6): “Kvaila tarpu
savyje (vokiečiams ir rusams) 
plėšytis į gabalus, kad anglai 
žvejotų drumstafne vandeny
je. . . Rusijos žmonės tikriausiai 
nori taikos”, \ Kitokios nuomo
nės buvo užsienio reikalų mi
nisterijos viceministeris Artū
ras Zimmermannas, vienas iš 
pokalbininkų su Helphandu. 
“Rusai nėra mūsų draugai, — 
aiškino. — Rusija siekia sujung
ti visus slavus, gyvenančius ir 
Balkanuose, ir Austro-Vengrijo
je. . . Jeigu su savo rytiniu kai
mynu nesuvesime sąskaitų da
bar, turėsime naujų sunkeny
bių ir antrąjį karą galbūt po ne
daugelio metų. . . Rusijoje žmo

nės dar nepamiršo 1905 metų 
revoliucijos. Kai mūsų kariuo
menė rytuose stipriau paspaus, 
caro sostas turėtų virsti”.

Vokietijos vyriausybė iš tik
rųjų nesiekė išversti iš sosto 
Romanovų dinastijos ir įtupdy
ti socializmą. Helphando paslau
ga tenorėta kelti Rusijoj sąmy
šį, kad būtų paskubinta separa
tinė taika.

Žvalgybos institutas
Vokiečių ir rusų emigrantų 

socialistai buvo pastebėję Help
hando dingimą iš jų veiklos ra
to nuo pat karo pradžios. Durų 
varstymas Berlyne kėlė įtari
mą, kad pasidaręs kaizerio žval
gybos agentu. Kai vėl pasibeldė 
į buvusių draugų socialistų du
ris (Luxemburg, Liebknecht, 
Zetkin), jam atsukta nugara. 
Dar šiurkščiai! sutiktas Šveica
rijoje. Zuericho pigioje valgyk
loje susiradęs Leniną su žmona 
Nadežda (1915 m. gegužyje) ir 
ėmęs aiškinti savo užmojų, bu
vo pertrauktas ir išprašytas lau
kan. Leninas ir Helphandas 
daugiau nebesusitiko.

Nepavykus įsikurti neutralio
je Šveicarijbje, Helphandas su
sirado sau būstinę Danijos sos
tinėje Kopenhagoje. Čia įsteigė 
institutą tirti socialinėm karo 
pasekmėm ir prekybos ekspor
to bendrovę (Eksportkompag- 
niet). Instituto nariai nuolat va
žinėjo į Stockholmą ir Petrapilį, 
palaikė ryšį su Rusijos mark
sistais, gabeno jiems propagan
dinę literatūrą ir rinko žinias 
žvalgybai. Prekybos bendrovė 
parūpindavo Rusijai sunkiau 
gaunamų prekių. Už Vokietijos 
pinigus supirkinėjo prekes Va
karuose, o kaikurias gaudavo iš 
vokiečių bendrovių nemokamai 
— chirurgijos instrumentus, 
vaistus, chemikalus. Pinigai už 
tas prekes vokiečiams negrįžda
vo. Helphandas juos naudojo sa
vo instituto veiklai ir rusų so
cialistų paramai krašte bei už: 
sienyje. Pavyzdžiui, buvo finan
suojamas Trockio leistas Pary
žiuje laikraštis “Naše Slovo” 
(Mūsų Žodis) Vokiečiams pro
paganda prieš caro Rusiją vien 
1915-1916 m. kainavo vienuoli
ka su puse milijono markių.

Revoliucijos varpas
Helphandas palaikė ryšius su 

Berlynu per ambasadorių Ulri- 
chą von Brockdorff-Rantzau, 

.rezidavusį Kopenhagoje. Jis bu
vo entuziastiškas Helphando re
voliucinio užmojo rėmėjas. Jam 
išrūpino Prūsijos pilietybę ir 
leidimą dvisavaitiniam laikraš
čiui “Die Glocke” (Varpas). Šio 
laikraščio tikslas buvo patrauk
ti vokiečių socialistus Help
hando planui: užkurti Rusijoje 
revoliuciją, kad ji sutiktų taiky
tis. Apskritai, nevisi vokiečių 
socialistai pritarė karui, bet ir 
jie tikėjosi, kad su socialistine 
Rusija bus lengviau susikalbėti. 
Helphandas įtikinėjo, kad Ru
sijoje revoliucija prasidėsianti 
1916 m. sausio 22 d. prisime
nant 1905 m. “Kruvinąjį sekma
dienį”.

Numatytu laiku įvyko ' keli 
vietinio pobūdžio streikai: Puti- 
lovo ginklų fabrike Petrapilyje, 
Nikolajevo uoste prie Juodųjų 
jūrų ir kitur, bet visuotinė revo
liucija neįsižiebė. Revoliucinės 
jėgos buvo dar silpnos ir men
kai organizuotos. Vyriausybė 
lengvai su streikininkais susido
rojo. Ketvirtoje durnoje (Rusi
jos parlamente) iš 433 atstovų 
tik 7 buvo menševikai ir 6 bol
ševikai. Pralaukęs Stockholme 
tris savaites, Helphandas grįžo 
į Kopenhagą didžiai nusiminęs. 
Jo “Varpo” dūžiai revoliucijos 
nesukėlė,

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Gottliebas von Jago- 
was nemėgo. politini!} avantiū
ristų. Jis sustabdė pastangas 
kurstyti Rusijoje perversmą; 
leido tiktai varyti propagandą 
už separatinę taiką. Helphan
das retai rodėsi Berlyne visus
1916 metus. Juo vėl susidomėta
1917 m. pradžioje, griuvus caro 
sostui ir į ji sodinant Leniną.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Vienintelis mūsų brolis ir svainis.

a.a. Vytautas Judzentavičius

mirė 1981 m. vasario 3 dieną Montrealyje, palaidotas 
vasario 7 dieną lietuvių Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, 
Ontario.

Nuoširdžiai dėkojame: Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonui kun. J, Stoškui už maldas koplyčioje, už atna
šautas šv. Mišias, prasmingą pamokslą šventovėje bei 
velionies palydėjimą į kapines, sol. V. Verikaičiui už 
gražų giedojimą, visiems ir visoms žodžiu ar raštu pa- 
reiškusiems užuojautą, užprašiusiems šv. Mišias, atve- 
žusiems gėles, 'aukojusiems vėžio draugijai, ponioms, pa- 
ruošusioms pyragus polaidotuviniams pietums.

Taip pat dėkojame karsto nešėjams. Ypatinga pa,- 
dėka priklauso V. K. Ottams ir K. Andriuškevičiui už 
visokeriopą pagalbą.

Visiems nuoširdus dėkui —
Vanda ir Petras Garneliai

PADĖKA 
Vienuoliui marijonui 

ANTANUI GŲMAUSKUI 
Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. Bo
leslovui Pacevičiui už iškilmingas koncelebracines šv. 
Mišias, muzikui sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą 
šventovėje. Ačiū seselei A. Brizgytei už pasakytą kalbą. 
Nuoširdi padėka J. Kriščiūnienei už paruošimą vaišių. 
Ačiū visiems užprašiusiems šv. Mišias, dalyvavusiems 
pamaldose, pareiškusiems užuojautą ir auką "Tėviškės 
Žiburiams".

Nuliūdę —
Vladas ir Halina Gumauskai

Canaliian Šit fHcinorials Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

V-2J V'ZK
<Jurniture£t&

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

A+A
IRENAI DAILIDĖNIENEI 
staiga mirus Lietuvoje, 

jos tėvų, garbės šaulį MARCIJONĄ JUODĮ, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime —

DLK Algirdo šaulių kuopa 
Hamilton, Ont.

reikalai. Taigi reikia paremti 
Centro valstybes (Vokietiją, 
Austro-Vengriją) prieš Santar
vę (Rusiją, Prancūziją ir Angli
ją). Žiūrėdami daugiau savo 
reikalų, negu Helphando teigi
nių, rumunai pritapo prie San
tarvės, o bulgarai ir turkai — 
prie Berlyno ir Vienos ašies, 
kuri tud būdu prasitęsė iki 
Konstantinopolio.

Helphandas gabeno į Turki
jos uostus javus, geležinkelių 
riedmenis ir ginklus. Prekyba 
pūtė jo kišenę ir stiprino įtaką 
valdžios sluogsniuose. Tuo bū-

Privačiai organizuojama 13 dienų

Kelionė i Lietuva
<•> < 4^

BIRŽELIO 24 - LIEPOS 7 
(9 dienos Vilniuje, 2 — Maskvoje)

KAINA - $1600
Yra dar keletas laisvų vietų

Skubiai kreiptis į A. Medelį,
Oshawa, tel.: (416)-576-9016 vakarais

★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
244Š DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.
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Lietuviai sovietu lageriuose
Informacijos iš "LKB Kronikos" 45 numerio

Politinės veiklos rūpesčiai
VLIKo valdybos dvejų metų darbai, kliūtys ir viltys

LIŪTAS GRINIUS

Priešingai kaikurioms propa
gandą sau vystančioms organi
zacijoms VLiKas savo užsimoji
mus skelbia juos įvykdęs, o ne 
žadėdamas ką nors atlikti. Daug 
VLIKo darbo yra taip pat vyk
doma tylomis, tik valdybos na
rių tarpe juos aptariant.

Dvejiem metam nuo šios val
dybos pareigų perėmimo <1979 
m. kovo mėn.) ir jos kadencijos 
pabaigai artėjant (1981 m. lap
kričio mėn. įvyks VLIKo sei
mas) yra verta kritiškai apžvelg
ti darbo pasekmes ir jo trūku
mus.

VLIKas, kaip ir visi žmonių 
junginiai, yra tiek pajėgus, kiek 
pajėgūs yra jam ir jame dirban
tys, kiek glaudžiai šie darbinin
kai sugeba tarp savęs bendra
darbiauti.

Pats VLiKas, kaip vardas nu
sako, yra komitetas, kurio parei
ga yra tarti, derinti, skatinti 
pastangas ir laikyseną LIETU
VOS RESPUBLIKOS ir LIETU
VIŲ TAUTOS REIKALAIS. 
VLIKo nutartus darbus atlieka 
ne komitetas, bet žmonės, šie 
darbai yra daugialypiai, todėl 
juos gali ir turi vykdyti įvairių 
specialybių žmonės.

VLIKo paskirtis yra pasauli
nė, atstovaujanti, skatinanti, 
iniciatyvas siūlanti, derinanti, 
ir nutarianti. Todėl, kur įmano
ma, VLiKas atskiruose kraštuo
se stengiasi remtis ten gyvenan
čiais ir politiškais reikalais be
sirūpinančiais lietuviais bei jų 
junginiais. Tai VLIKo atstovy
bės ir įgaliotiniai. Pastarųjų 
dvejų metų laikotarpyje daug 
kur pavyko atstovybes atgaivin
ti ar naujas įsteigti. Šis darbas 
turi būti tęsiamas, ryšiai turi 
būti stiprinami, galimybės Lie
tuvos bylą kelti turi būti suran
damos ir suderintai išnaudoja
mos kiekvienoje valstybėje.

VLiKas yra vienintelis veiks
nys, kuris rūpinasi išskirtinai 
LIETUVOS VALSTYBĖS ir 
LIETUVIŲ TAUTOS reikalais. 
Laisvajame pasaulyje savo sri
tyse dirba dar trys svarbūs 
veiksniai: DIPLOMATINĖ LIE
TUVOS TARNYBA, kuri savo 
galimybių ribose rūpinasi LIE
TUVOS RESPUBLIKOS ir jos 
PILIEČIU reikalu atstovavimu; 
BENDRAS AMERIKOS LIETU
VIŲ FONDAS, kuris pasaulinė
je plotmėje rūpinasi lietuviu 
šalpa; LIETUVIŲ BENDRUO
MENE, kurios rankoms VLiKas 
pavedė tautinio išeivių išsilai
kymo ir su juo susijusius rūpes
čius.

Š i ų pagrindinių keturių 
veiksnių pastangos yra specia
lizuotos atskiromis sritimis, bet 

■ jos neišvengiamai remiasi tik 
vienos lietuvių tautos nariais ir 
jėgomis. Kol yra viena lietuvių 
tauta, tol visi pagrindiniai lietu
vių veiksniai privalo dirbti dar
noje, vienas kito pastangas rem
dami ir siekdami pagarbos vie
nas kitam bei juose dirban
tiems. Jeigu šių veiksnių tarpe 
kyla nesantarvė, kaltė tenka ne 
struktūrai, bet veiksnių vado
vams, kurie nesantarvę kelia.

Kiekviename darbe yra trū
kumų. Jų yra ir VLIKo pastan
gose. Pirma, dirbančių galėtų 
būti daugiau. Antra, dirbantieji 
galėtų rodyti daugiau asmeni
nės iniciatyvos ir nelaukti dar
bo “užsakymų”. Trečia, valdy
boje yra vietos referentams 
specifinėms pareigoms, specia
laus darbo komisijoms, koope
ruojančioms ir koresponduojan
čioms organizacijoms bei kito
kiai talkai. Darbo galimybės 
VLIKo apimtyje yra plačios ir 
ribotos tik pajėgių savanorių ir 
lėšų prasme.

Nesutarimai
VLiKas padėjo pagrindus, 

įsteigė LIETUVŲ BENDRUO
MENĘ. Rūpestis ir gero sieki
mas LB tikslų vykdyme tebėra 
tikras bei gyvas ir šiandieną. 
Todėl būtų neteisinga neužsi
minti apie kaikurių Lietuvių 
Bendruomenės vadovų pasišovi- 
mą užsiimti separatistiniu dar
bu, keliant nedarną lietuvių 
tarpe ir stengiantis lietuvių ir 
Lietuvos atstovavimo reikalus 
tvarkyti ne bendrai, bet vien sa
vo vardu. Tokie asmeniniai išsi
šokimai nėra naudingi lietuvių 
santykiams su kitomis tautomis 
ir kenkia Lietuvos kovai prieš 
okupantą. Reikia tikėtis, kad 
šie poreiškiai yra praeinantys 
liguistos psichologijos reiški
niai, kurie neišsiplės, bet bus 
visuomenės pašalinti, prieš lei
džiant jiems padaryti neatitai
somą žalą pačiai Lietuvių Bend
ruomenei.

Pastaraisiais metais išryškėjo 
tam tikra nesantarvė tarp 1978 
m. išrinktos PASAULIO LIE
TUVIŲ BENDRUOMENES val
dybos ir VLIKo. Tereikia pa
skaityti PLB organą “PASAU
LIO LIETUVIS”, pradedant 
1979 m., šiam teigimui patvirtin
ti. Apgailestautinas PLB ryši
ninko išsišokimas 1979 m., PLB 
valdybos teigimu, buvo atliktas 
su jos žinia ir pritarimu. Jis bu
vo “Pasaulio Lietuvyje” jau nu
rodytų PLB valdybos reiškiamų 
pastangų tęsinys, bet ne kliuvi
nių priežastis.

Tikrieji skirtumai tarp PLB 
ir VLIKo yra darbo pasiskirs
tymo sampratose. Esmėje nuro
dyta keturių pagrindinių veiks
nių santvarka remiasi federaci
ne vienam tikslui — LIETUVAI 
ir LIETUVIŲ TAUTAI — dir
bančių veiksnių sistema. Ši sis
tema yra istorinė ir ji tiko VLI- 
Kui steigiant įvairiu kraštų 
LIETUVIU BENDRUOMENES 
ir PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ.

Kas gi pasikeitė dabar, kad 
ją reikėtų keisti, reikalauti pa
klusnumo vienai centralizuotai 
PLB valdybai? Tokios centrali
zacijos nepasiekė nei preziden
to A. Smetonos valdžia Lietuvo
je, jos nesiekė nei tris kartus 
didesnis už JAV LB buvęs Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje, 
jos nesiekia nei pogrindžio dar
bininkai okupuotoje Lietuvoje.

Prieš tokią centralizaciją kal
ba visuomeniška patirtis ir lo
gika. Nejaugi nuo totalistinio 
komunistų partijos režimo pa

____________________________
JAV prezidento RONALDO REAGANO receptas vidaus ir užsienio proble
moms Ed. Keišs

bėgę lietuviai nori patys sukurti 
tokią pavojingą ir nepastovią 
sistemą laisvajame pasaulyje?’ 
Lietuvos pogrindžio akyse cent
ralizacija yra lengviausiai in
filtruojama ir sunaikinama. Šis 
pavojus yra ir svetur gyvenan
tiems.

Yra dar ir kitas pavojus- — 
tai galimybė centralizuotą kont
rolę paveržti vienai mažai gru
pei, kuri visuomeninį lietuvių 
gyvenimą ir visuomenines lėšas 
skirs ne lietuvių tautos visumai, 
bet tik savo užmačių skatinimui. 
Specializuota ir federacinė sis
tema šią galimybę sumažina ir 
garantuoja, kad, vienam veiks
niui sunegalėjus, liks kiti, ku
rie sunegalėjusio funkcijų rei
kalus pajėgs išspręsti.

VLIKo vienetai
Kai kalbama apie VLIKą, iš 

tikro turima galvoje VLIKą su
darančių grupių (penkiolikos) 
SEIMAS, VLIKo TARYBA 
(penkiolikos narių), VLIKo 
VALDYBA (iki devynių narių), 
VLIKo ELTOS RAŠTINE, VAL
DYBOS ATSTOVYBES ir TAU
TOS FONDO TARYBA, VAL
DYBA IR ATSTOVYBĖS bei 
ĮGALIOTINIAI. Šių vienetų — 
institucijų rankose yra kontro
lė, darbo vykdymas ir jo finan
savimas. Be abejonės, šie viene
tai artimai bendradarbiauja, bet 
jie galėtų būti dar artimiau su
siję, jeigu būtų daugiau lėšų ir 
jėgų darbui atlikti. Seniai pri
brendo reikalas skirti didesnį 
dėmesį TAUTOS FONDO pas
tangoms. Politinė Lietuvos by
la neturėtų būti antroje vietoje 
po kultūrinių reikalų, bet turė
tų būti šiandien laikoma net 
svarbiausiu rūpesčiu. Kultūri
niams reikalams skirtas ir statu
tu su Lietuvių Bendruomene su
sietas LIETUVIŲ FONDAS jau 
pasiekė dvieju milijonų sumą, o 
TAUTOS FONDAS, vienintelis 
Lietuvos politinės bylos finan
suotojas, vos ne vos aukomis su
renka šimtą tūkstančių, o jo rė
muose esantis LIETUVOS 
LAISVES IŽDAS — nejudamo 
kapitalo fondas — pajėgė su
rinkti vos trisdešimties tūkstan
čių sumą. Mūsų kaimynai ir 
bendrakoviai latviai politiniams 
reikalams naudojasi pusės mili
jono fondu ir jų politinio darbo 
pastangos yra remiamos visų 
latvių išeivių! (Bus daugiau)
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• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $10,00.

Rašo Petras Paulaitis
“Apie vidurį liepos man paki

šo pasirašyti aktą vieno konfis
kuoto laiško iš Norvegijos. Pa
vardės nesakė kas rašo ir laiško 
visai nerodė, tik ant atvirkščios 
lapo pusės liepė pasirašyti. Gi 
konfiskavę laišką dėlto, kad ja
me žinios neatitinkančios tiesos. 
Jame žinios neteisingos. Koks 
įžūlus,' ciniškas veidmainiavi
mas! Juk Maskvos cenzūra to 
laiško kiekvieną raidę išuostinė- 
jo, ir jai žinios buvo teisingos 
— laišką praleido, o kiek toliau 
nuo Maskvos, Javaso-Baraševo 
užkampių cenzūrai — žinios ne
atitinkančios tikrovei — netei
singos. Taigi laišką, visiškai jo 
neparodant, prireikė konfiskuo
ti. Ką padarysi, kad rusai, ypač 
raudonieji, be melo, be apgau
lės, be klastočių ir be žiaurumo 
niekaip nenori gyventi. Juk aš 
per 33 metus (1980 m. spalio 
30 d. lygiai 33 metai), uždary
tas jų kalėjimuose-lageriuose, 
pats skaudžiai visa tai patyriau. 
Vien tik už privalomos savo lais
vai ir nepriklausomai Tėvynei 
pareigos atlikimą, vien už asme
ninius šventus savo įsitikini
mus, mums visai svetimi rusai- 
komunistai, atėmė ir man gra
žiausią ir svarbiausią gyvenimo 
dalį. Per tuos 33 metus Rusijos 
komunistų “rojuje” teko labai 
daug ir sunkiai dirbti, alkį kęs
ti, nežmoniškai skursti. Ir kol 
kas dar galo nesimato viso to di
delio melo ir apgaulės, viso to 
didelio žiaurumo ir cinizmo su 
nekaltais žmonėmis. Bet šiaip 
ar taip visdėlto amžino čia že
mėje nieko nėra. Aš meldžiuosi 
už toje šventoje kovoje, ginant 
Tiesą ir Teisingumą, jau kritu
sius savo Brolius ir Seses ir pra
šau Dievą sau šviesos, kad aš 
būčiau su visais teisingas, kad 
aš dar labiau galėčiau mylėti 
savo Tėvynę Lietuvą ir jos vai
kus — visą jaunąją kartą.”

Aldona Plumpienė
1980 m. spalio 15 d. Aldona 

Plumpienė iš čestopolio kalėji
mo gavo tokį pranešimą: “Jums 
pranešama, kad Jūsų vyras Pet
ras PLUMPA, Vlado, 1980 m. 
spalio 5 d. bausmės atlikimui 
atvyko i UE-148 st.-4 Totorijos 
ASSR, Čistopėlis, ind. 422950. 
Jis turi teisę per mėnesi para
šyti vieną laišką, per metus gau
ti dvi banderoles ir du trumpa
laikius pasimatymus”. Reikia 
pastebėti, kad nuo š. m. kovo 
mėnesio P. PLUMPAI nebuvo 
leista nei pasimatyti su žmona, 
nei parašyti nors viena laišką. 
Kalinimas čistopolio kalėjime 
yra žymiai sunkesnis, negu Per
mės lageryje, kur iki šiol buvo 
laikomas P. PLUMPA.

Viktoras Petkus
1980 m. rugpjūčio 21 d. iš 

čistopolio kalėjimo, atbuvęs 
trejų melų sustiprinto režimo 
kalėjimo bausmę, buvo išvežtas 
j koloniją vienas aktyviausių 
Lietuvos žmogaus teisių gynė
jas — Vittoras PETKUS.

Kelionė iš kalėjimo į lagerį 
truko saviitę. Nors naujos kali
nimo vietos adresas jau buvo 
žinomas čistopolio kalėjime, ta
čiau naujoji vieta buvo “atras
ta” ne iš karto. Nors niekuo pa
pildomai nebuvo kaltinamas, ta
čiau išvykus pirmąją naktį teko 
praleisti Kazanės kalėjimo kar
ceryje. Budintieji atsiprašinėjo, 
kad “neturį” kitokios laisvos 
vietos. Ištroškusiam ir išalku
siam kalhiui vakarienei buvo 
atnešta \isa lėkštė sūrių kil- 
kių. . . N)rs anksčiau sveikata 
Viktoras lesiskundė, tačiau se
kančias denas praleido ligoni
nėje. Pauliau buvo atvežtas į 
kažkokį igerį, bet “pasirodė”, 
kad vietiių kalinių drabužiai 
buvo judos spalvos, o PET
KAUS —dryžuoti. Ir vėl vargi
nanti duoėtais Rusijos šunke
liais kelinė į Permės srities 
Čusovskorajoną.

Naujas Viktoro PETKAUS 
adresas: 68263 Permskaja obl., 
Čusovskijr-on, poc. Kučino učr. 
VS-389/31

Šiame Jgeryje gyvenimas be
veik niek nesiskiria nuo buvu
sio kalėjiio: maistas, kaip ir vi
sose Rusos kalinimo vietose, 
labai pratas, barakai kamerų 
tipo, kamrose po keturis kali
nius (V. ETKAUS kameros gy
ventojai - ukrainiečiai), būti 
gryname Te, kaip ir kalėjime, 
leista tikneną valandą į parą. 
Dirbti tesą pereiti koridorių į 
darbui slrtą kamerą. Darbas 
susijęs s elektra, daugiausia 
štampuojmos, jungiamos elekt
ros priet.sų detalės.

Per tri sunkaus režimo me
tus kalėjhe Viktoras ne tik ne
palūžo, bi dar labiau subrendo

ir užsigrūdino kaip nuoseklus 
kovotojas, drąsus žmogaus tei
sių gynėjas, taurios dvasios lie
tuvis.

Jo laiškai, siunčiami iš kalėji
mo, tai ne pabirų minčių rinki
nys, o ištisos paskaitos, studijos; 
pvz. birželio mėn. buvo pasiųs
tas į Vilnių apie 70 lapų laiškas 
tema “Krikščionybė”, liepos 
mėnesį — apie 60 lapų tema 

y “Judaizmas”, rugpjūčio — 68 
lapai tema “Islamas”. Tarybi
nis paštas net registruotų su 
pranešimu apie laiškų pristaty
mą adresatams siuntų gavimo 
neužtikrina. Ir tokiu būdu bir
želio ir liepos mėnesio laiškai 
“dingo”. Pradėjus jieškoti, gau
tas atsakymas: “Nesistenkite 
jieškoti, vis tiek nerasite”.

Anastazas Janulis
Pateikiame biografines nuo

trupas kalinių, kurie šiuo metu 
laukia teismo.

Anastazas JANULIS gimė 
1917 m. Šiaulių valsčiuje, Žei
mių kaime, ūkininko šeimoje. 
Būdamas 14 metų įstojo į vie
nuolyną (jėzuitų) ir čia išmoko 
groti vargonais. Vargoninkavo 
Pagrįžuvyje, Šiauliuose, Tytu
vėnuose ir kt. 1949 m. buvo 
nuteistas 10-čiai metų kalėti. 
Mirus Stalinui, amnestuotas 
(kalėjime jau buvo praleidęs 
6 metus).

Grįžęs iš lagerio gyveno 
Dūkšte. Vėliau buvo išvažiavęs 
su kunigu ŠEŠKEVIČIŲ į Kirgi
ziją dirbti vokiečių katalikų tar
pe. Paskutiniu laiku gyveno ir 
dirbo vargonininku Kaišiadory
se.

Kovotojas už žmogaus teises sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ANASTAZAS 
JANULIS, 1980 m. lapkričio 24-26 
d.d nubaustas Kaišiadoryse 3,5 metų 
griežto režimo lagerio už pogrindžio 
spaudos dauginimą bei platinimą. 
1949 m. buvo nubaustas dešimčiai 
metų kalėti, bet Stalinui mirus am
nestuotas po šešerių metų. Dirbo 
Kirgizijoje tarp vokiečių katalikų. 
Pastaruoju mętu dirbo vargonininku 
Kaišiadoryse

Jadvyga Stanelytė
Gemma-Jadvyga STANELY

TĖ gimė 1931 m. spalio 29 d. 
Šiaulių raj., Pašvenčių km. 
(Kurtuvėnų parapija). Mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje, o vėliau 
bandė stoti į Vilniaus valst. uni
versiteto istorijos-filologijos 
fak. lietuvių k. ir lit. specialybę, 
bet jos kaip nekomjaunuolės 
nepriėmė. Jai buvo pasiūlyta 
stoti į rusų k. ir lit. specialybę, 
nes ten trūko studentų. Kadan
gi kitos išeities nebuvo, ji pra
dėjo studijuoti rusų kalbą. Be
simokant paskutiniame kurse, 
fakulteto vadovai sužinojo, kad 
Gemma yra tikinti, ir jos gy
venimas pakrypo tuomet kita 
linkme — jai nebuvo leista pa
silikti universitete ir tęsti moks
linį darbą toliau, nors buvo la
bai gabi ir studentų mokslo 
draugijoje laimėjusi už moksli
nius darbus pirmąsias vietas.

Baigusi universitetą G. STA
NELYTĖ daugiau kaip dešimtį 
metų dirbo- kaip mokslinė sek
retorė Kauno medicinos institu
te, bet dėlto, kad neslėpė savo 
religinių įsitikinimų, buvo pri
versta išeiti iš darbo. Tuomet 
G. J. STANELYTĖ visas savo 
jėgas atidavė Bažnyčiai.

Optomctristas
Dr.R.J.Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.
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Europos lietuvių katalikų vyskupas A. DEKSNYS sako pamokslą Vasario 
16 iškilmėje V. Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje

Baltiečių vakaras ...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ministerė Erola ragino išlai
kyti savo kultūrą, tradicijas,, et
ninius drabužius, papročius, et
nines vestuves ir pan. Ji taip 
pat perskaitė daugiakulturių 
reikalų ministerio J. Flemingo 
laišką Baltiečių Federacijai, 
kuriame buvo prisiminta ir da
bartinė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos padėtis.

Kiti kalbėtojai
Walter Baker, antras parla

mentarinio globos komiteto ko- 
pirmininkas, pirmiausia pasvei
kino opozicijos vardu. Toliau 
savo trumpoje kalboje iškėlė 
kanadiečių pamirštamą faktą, 
kad laisvės ir demokratijos ne
tekus nelengva ją atgauti.

Pagrindinę kalbą baltiečių 
vardu pasakė T. Kronbergs, da
bartinis Baltiečių Federacijos 
ir taip pat Kanados Latvių 
Bendruomenės pirmininkas. Iš
reiškė padėką Kanados vyriau
sybei už įvairią paramą ir už 
Madride iškeltą Latvijos, Lie
tuvos, Estijos rusifikaciją ir re
liginius persekiojimus, išdėstė 
Kanados baltiečių ir Baltijos 
valstybių rūpesčius.

Baigiamąjį žodį tarė Kanados 
Estų Tarybos pirm. Laas Leivat.

Koncertinė dalis ir paroda
Vytas Paulionis, bosas iš To

ronto, gražiai ir stipriai padai
navo Teologo ariją iš operinės 
dramos “Čičinskas” (Aloyzo 
Jurgučio), Figaro ariją iš “Figa
ro vestuvių” (Mocarto) ir Me
fistofelio serenadą iš “Fausto” 
(Gounod). Garsus estų pianistas 
Armas Maiste įspūdingai atliko 
kelis gyvesnio pobūdžio kūri
nius, o latvių smuikininkė Ras- 
ma Lielmane labai gerai pagro
jo Jazeps Vitols “Romance” ir 
Camille Saint-Saens “Introduc
tion et rondo capriccioso”. La
bai gerai akompanavo Marina 
Baltere.

Augšto lygio koncertinė pro
grama buvo labai šiltai priimta.

Tautinėje parodėlėje estai 
parodė medžio lėkštes, taures ir 
t. t. Lietuvių dalyje buvo Valen
tinos Balsienės iš Toronto ke
liolika keramikos kūrinių tau
tiniais motyvais; gera ir įdo
mia technika atlikti darbai bu

A+A 
JONUI KRILAVIČIUI 

mirus Gudijoje,
jo brolį PRANĄ KRILAVIČIŲ ir šeimų, ROMĄ 
KRILAVIČ1Ų ir DANUTĘ su šeimomis bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame —

Anelė J. Ališauskai
Petrutė P. Polgrimai

MYLIMAI DUKRAI
A+A

IRENAI DAILIDĖNIENEI
Lietuvoje mirus, jos tėvų MARCIJONĄ JUODĮ, ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 

liūdime —
J. K. Januškevičiai B. Antanaitienė
A. S. bukaičiai O. Savickienė

vo stebimi su dideliu susidomė
jimu.

Savotiškai buvo atstovauja
ma ir baltiečių dailė litografi- 
niais dailininkų kūriniais pro
gramos viršelyje. Lietuviškai 
dailei atstovavo Čiurlionio spal
vota litografija “Pasaulio sukū
rimas XI”. ,

Lietuvių šeimininkių sugebė
jimai buvo matomi raguolyje, 
kuris dabar laikomas būtina 
Baltiečių Vakaro dalimi, žaga- 
rėliuose ir kituose kepiniuose. 
Si dalis turi visada didelį pasi
sekimą.

Bendros pastabos
Iš viso priėmime ir vėliau 

bankete dalyvavo arti 220 as
menų. Be minėtų diplomatų, at
silankė per 20 senatorių ir per 
40 parlamento narių. Daugelis 
jų atėjo su žmonomis. Be minis- 
terės J. A. Erola, dalyvavo min. 
W. Rompkey ir ministerių titu
lus turintieji: senatorė R. La
pointe, senato pirmininko pava
duotoja, sen. R. Perrault, sena
to valdančios partijos vadas, bu
vusieji ministerial W. Baker, 
S. Haidasz, M. H. Wilson, W. G. 
Dinsdale, George Hees, M. Lam
bert, A. Lawrence, D. Mazan- 
kowski, S. Paproski. Dalyvavo 
ir keletas žurnalistų, parlamen
to spaudos galerijos narių.

Baltiečių Federacijos garbės 
narių pažymėjimai, kartu su 
gintaro segtukais, buvo įteikti 
parlamento nariams eilę metų 
rėmusiems Baltiečių Federaci
ją, būtent, Jake Epp, buvusiam 
ministeriui, ir Kenneth Robin
son, kuris buvo federacinės val
džios atstovu Pasaulio Lietuvių 
Dienose Toronte 1978 m.

Vakaras praėjo sklandžiai, 
kalbėtojai savo kalbų neištęsė. 
Priėmimo ir vėliau vakaro me
tu buvo gera proga pasikalbėti 
su parlamentarais, diplomatais 
ir vyriausybės atstovais. Ja dau
gelis ir pasinaudojo, juoba, kad 
ir parlamentarai buvo suintere
suoti kalbėtis. Tuo būdu ir 
mes, ir mūsų reikalai jiems da
rosi daug geriau suprantami.

Pžymėtina, kad iš lietuvių da
lyvavo 30 asmenų: KLB krašto 
valdybos, tarybos, jaunimo ir 
studentų atstovai iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio ir Ota
vos.
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® PAVERGTOJE TfVME
TUNELIS ŽALIAKALNYJE venamųjų namų kiemuose laikomus

® LIETUVIAI PASAULYJE
Kauno Žaliakalnis susilaukė pože

minio tunelio pėstiesiems Raudono
sios Armijos prospekte ties radijo 
gamykla. Tas prospektas nepriklau
somybės laikais buvo vadinamas Uk
mergės plentu, o radijo gamykla yra 
paversta prieš II D. karą pastatyta 
Prisikėlimo šventovė. Pasak vyr. inž. 
Rimanto Dieninio, pėsčiųjų tunelis 
yra 40 metrų ilgio. Tunelį su miesto 
centru sujungs jau planojami laiptai 
į Žaliakalnį, gerokai padidinantys 
pėsčiųjų skaičių, nes kitoje Raudo
nosios Armijos prospekto pusėje jų 
lauks naujas kultūros ir prekybos 
centras. Buvęs Prieplaukos krantas, 
vedantis prie Aleksoto tilto, dabar 
yra vadinamas Pergalės krantine, ku
ri praplatinama iki aštuonių eismo 
juostų. Čia jau baigiami įrengti tu
neliai pėstiems prie paties tilto, 
Birštono ir Majakovskio gatvių. Po
žeminės perėjos pėstiesiems krantinę 
sujungs su Maironio ir Mickevičiaus 
gatvėmis, šalia krantinės esantį pu
siasalį planuojama paversti poilsio 
ir kultūros zona. Tame pusiasalyje 
kadaise buvo jachtklubas su plauki
mo baseinu ir čiuožykla žiemos mė
nesiais.

TRŪKSTA GANDRALIZDŽIŲ
V. Savickas vasario 17 d. “Valstie

čių Laikraštyje” prašneko apie 
gandrus ir gandralizdžius: “Deja, ne
mažai gandralizdžių išnyko. Tą pa
stebėjau ir savo tėviškėje, Raseinių 
rajone, Skaraitiškės tarybiniame ūky
je. Čia anksčiau buvo keturi gandra
lizdžiai, tačiau jų nebėra. Vietos gam
tos bičiuliai iškėlė vieną gandraliz
dį, tačiau jis pasviro, ir lizde buvę 
gandriukai žuvo. Po to gandralizdis 
buvo pataisytas, ir praėjusių metų 
pavasarį paukščiai čia vėl buvo apsi
gyvenę, tačiau pešėsi, kuriems iš jų 
teks šeimininkauti. Nemažai gandrų 
skraidė po apylinkes, ieškodami pato
gių lizdų, bet nerado . . Spaudoje 
jau nekartą buvo liečiama ne tik 
gandralizdžių, bet ir pačių gandrų 
problema. Rūpestį sudaro balų bei 
pievų nusausinimas ir dėlto įvykęs 
varlių skaičiaus sumažėjimas. Daug 
kur gandrai neranda pakankamo 
maisto. Esąs neišvengiamas ir pačių 
gandrų skaičiaus sumažėjimas Lietu
voje, o jie buvo didžiausi paukščiai, 
didingai sklandę padangėje.

VALDIŠKI AUTOMOBILIAI
Kauno miesto automobilių inspek

cijos vyr. inspektorius Antanas Jau
čiukas su “Tiesos” atstovu Jonu Šėgž- 
da šio dienraščio vasario 17 d. lai
doje prašneko apie benamius auto
mobilius. Tokie valstybinių įstaigų 
bei įmonių automobiliai naktis daž
nai praleidžia ne garažuose, o kie
muose pastatų, kur gyvena visokie 
direktoriai bei žymesnieji pareigū
nai. Jais jie važinėja į darbovietes 
ir grįžta namo. Pateikiamas netgi 
vieno Kaišiadorių transporto įmonės 
autobuso numeris “7L — 07 LIO”. 
Tas autobusas taip pat nakvoja Kau
ne. Automobilių inspekcijos protes
tai įmonių, organizacijų bei įstaigų 
vadovams dėl nelegalaus automobi
lių naudojimo problemos neišspren
džia: “Vieni į tai reaguoja operaty
viai ir padaro konkrečias išvadas, ki
ti atsako . . . tylėjimu, treti — at
siunčia išsamius raštus ir tuojau pat 
pamiršta, ką juose rašę . . A. Jan- 
čiuko ir J. šėgždos išvada: “Papras
tai vieną pažeidimą lydi kitas. Vai
ruotojas, nakčiai automobilį pastatęs 
po langu, rytą panori ilgiau minkšto
se ir šiltose duknose pasivartyti. Pa
galiau atsibudęs dirsteli laikrodin — 
gi jau reikėjo būti darbe . . . Čia dar 
kelionės lapo nėra. Taip ir išvažiuoja 
be jo. Tada dažnai kyla pagunda ir į 
šoną pasukti, atliekamo rublio paieš
koti. Būna ir tokių atsitikimų, kai gy-

Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Gegužės 
Liepos 
Rugpjūčio 
Sutvarkome

14 — 28
9 — 23

13 — 27 
iškvietimus

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkiau teiraukitės:
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX 

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

Simon's television
H Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

valstybinius ir visuomeninius auto
mobilius ‘pasiskolina’ pasivažinėti. 
Gerai sakoma: kur trumpa, ten ir 
trūksta ...”

MIRĖ TRYS KUNIGAI
Sausio 21 d. mirė a.a. kun. Jonas 

Morkvėnas, gimęs 1907 m. Biržų aps
krityje, kunigu įšventintas 1933 m. 
Dirbo vikaru įvairiose parapijose, 
klebonavo Svėdasų parapijoje. Pas
taruoju metu buvo Pandėlio altaris
ta. — Sausio 23 d. mirtis Kauno, kli
nikose pakirto a.a. kun. Alfonsą Ski- 
kūną, priklausiusį Telšių vyskupijai, 
vadovavusį Sartininkų ir Ropkojų 
parapijoms. Palaidotas sausio 26 d. 
Sartininkų kapinėse prie Tauragės. 
— A.a. kun. Gediminas-Ignas Blynas, 
Panevėžio vyskupijos, Kupreliškio 
parapijos klebonas, mirė vasario 10 
d., ištiktas širdies smūgio. Velionis 
buvo gimęs 1917 m., kunigų įšventin
tas 1943 m. Klevelande, JAV, gyvena 
jo sesuo Apolonija Šenbergienė. 
Prieš metus jis buvo aplankęs savo 
artimuosius JAV. Palaidotas vasario 
13 d. Kupreliškio kapinėse.

NETIKĖTAS LAIMIKIS
Daug poledinės žūklės mėgėjų sa

vaitgaliais sutraukia Kauno marios. 
Vasario 21 d. netikėto laimikio ties 
Darsūniškiu susilaukė Kauno S. Nė
ries vidurinės mokyklos mokytojas 
Algimantas Grėblikas. Ant jo meš
kerės-užkibo 1 m 83 cm ilgio šamas, 
svėręs 42 kg. Kova tarp žvejo ir mil
žiniškos žuvies truko 40 minučių. Ji 
baigėsi A. Grėbliko pergale.

KARINGAS SPORTININKAS
Profesinių JAV ir Kanados ledo ri

tulio komandų rungtynėse dažnai pa
sitaiko muštynių, ypač kai jas trans
liuoja televizija. Lietuvoje karingu
mu pasižymi kaikurie futbolininkai. 
“Komjaunimo Tiesa” vasario 11 d. 
paskelbė Sauliaus Griešiaus ir septy
nių kitų klaipėdiečių laišką “Esame 
pasipiktinę . . Jame pasakojama: 
“Sausio 31 d. Klaipėdoje draugiškas 
futbolo rungtynes turėjo Vilniaus 
“Žalgirio” ir Klaipėdos “Atlanto” 
komandos. Nepatenkintas teisėjo A. 
Rimkaus sprendimu, “Žalgirio” ko
mandos žaidėjas sporto meistras V. 
Dirmeikis, sugniaužęs kumščius, pri
kibo prie teisėjo A. Rimkaus, stvėrė 
jį už barzdos, po to ištraukė iš jo 
švilpuką ir įmetė į purvą! Teisėjas 
A. Rimkus pašalino iš aikštės V. 
Dirmeikį, kuris po to necenzūriniais 
žodžiais įžeidinėjo žiūrovus. Mes, 
Klaipėdos futbolo sirgaliai, jau ne 
pirmą kartą esame pasipiktinę tokiu 
įžūliu V. Dirmeikio elgesiu ir abe
jojame, ar toks žaidėjas gali atsto
vauti respublikos reprezentacinei 
komandai? . . .” Iš tikrųjų tas re
prezentacinis “Žalgiris”, prieš keletą 
metų šiaip taip iškopęs iš antrosios 
į pirmąją lygą, visą laiką yra vi
dutiniokų eilėse, neturintis jokios 
galimybės patekti į augščiausiąją ly
gą. Atrodo, tai menko lygio repre
zentacinei komandai reikėtų rimčiau 
į sportą žiūrinčių futbolininkų, o ne 
tokių "žvaigždžių”, kaip sporto meist
ru vadinamas V. Dirmeikis.

GULBĖS ŠEŠUPĖJE
Gerokas gabalas Šešupės prie Ku

dirkos Naumiesčio užtvankos šiemet 
yra neužšalęs, šia Šešupės dalimi da
bar naudojasi žiemoti likusios gulbės. 
Žiemos pradžioje jų buvo šešios, o 
dabar ties tiltu kartais susirenka net 
22. Pirmoji maitinti gulbes pradėjo 
netoli gyvenanti pensininkė Salomė
ja Žemaitienė, vėliau jai talkon atėjo 
valgyklos darbuotojos — Vida Vasil
jevą, Vitalija Andriukaitienė, Anas
tazija Starinskienė. Gulbės taip Įsi
drąsino, kad maistą ima tiesiog iš 
rankų. V. Kst.

Simon's 
TRAVEL 

LIETUVA 
11 DIENŲ! 
BIRŽELIO 8-22,

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8334
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR

Vasario 16 gimnazijos direktorius J. KAVALIŪNAS taria baigminį žodį Lietuvos nepriklausomybės ir gimnazijos 
trisdešimtmečio iškilmėje. Už jo — gimnazijos mokinės ir mokiniai, atlikę meninę programą 

(

1 mamuto IMT
MCMASTER UNIVERSITETAS 

šiais metais mini savo 50-ties metų 
darbo sukaktį. Ta proga Multicultu
ral Council ruošia tautybių festivalį 
McMaster universiteto sporto salėje 
š.m. kovo 28-29 d.d. Lietuviams šia
me festivalyje atstovaus tautinių šo
kių grupė “Gyvataras” ir mergaičių 
choras “Aidas”. “Gyvataras” šoks ko
vo 28, šeštadienį, 3.30 v.p.p., o “Ai
das” dainuos kovo 29, sekmadienį, 4 
v.p.p. Festivalis prasidės kovo 28 d., 
1 v.p.p., ir tęsis iki 7 v.v., o kovo 29 
d. —• 1 v.p.p. ir tęsis iki 6 v.v. Kvie
čiami lietuviai gausiai dalyvauti. Įė
jimas nemokamas.

“AIDO” VIENUOLIKTOJO GIM
TADIENIO koncertas ir šokiai įvyks 
gegužės 9, šeštadienį, Jaunimo Cent
re. Tėvų rėmėjų komitetas planuoja 
įdomią programą.

NAUJO PIANINO VAJUS vyksta 
labai sėkmingai. Aukojo po $100: J. 
Tomkevičius, P. S. Ročiai, J. Krišto
laitis; po $50: S. Rakštieriė, H. R. 
Rimkevičiai, J. Deksnys, J. Romikai- 
tis, A. Buinys, A. D. Jankūnai, A. 
Obcarskis, L. Bučinskas; po $25: J. 
Baron, J. Lekutis, A. Mingėla; po 
$20: E. Simon, S. Burdinavičius, J. 
Bersėnas. Kviečiami visi hamiltonie- 
čiai ir kitų apylinkių lietuviai pa
remti savo aukomis naujo pianino 
įsigijimą, kuris mums visiems tar
naus. Aukas visada galima įteikti 
betkuriam komįteto nariui. Visos au
kos bus atleidžiamos nuo pajamų mo
kesčio. J. P.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO
POS 15 metų veiklos minėjimo ir 
koncerto-baliaus meninę programą 
atliks Niujorko vyrų choras “Perkū
nas” ir vokalinis šokių muzikos vie
netas “Jinai ir trys gintarai” (Danu
tė Striugaitė, Vytautas Daugirdas, 
Zenonos Jūrys ir Juozas Nakutavi- 
čius). Pastarasis paįvairins koncertą 
pritaikintom deklamacijom ir dai
nuos šokiams. Kartu su choru atvyks 
ir svečių iš Niujorko. Bus svečių ir 
iš kitų šaulių kuopų ir asmenų, no 
rinčių pasiklausyti Įiirmą kartą Ka- 
nadon atvykstančio choro “Perkū
nas”.

Loterijai jau yra gauta nemažai 
vertingų laimikiu. Data: balandžio 25 
d. Oficialioji dalis prasidės 6.30 v.v., 
koncertas — 7.30 v.v. punktualiai. 
Po to — vakarienė ir šokiai. Rengė
jai prašo dalyvius bilietus įsigyti iš 
anksto, nes reikia paruošti pakanka
mai maisto. Bilietų kaina baliui ir 
koncertui su šokiais — $12 asmeniui, 
tik koncertui ir šokiams — $6. Stalus 
galima rezervuoti iš anksto, skambi
nant kuopos pirmininkui P. Kanopai 
tel, 545-2703. Hamiltono ir apylin
kių lietuviai šiame koncerte-baliuje 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Balandžio 26, sekmadienį, 10.30 v. 
r., pamaldose dalyvaus kuopų atsto
vai su vėliavomis. Po pamaldų Jau
nimo Centre įvyks šventės užbaigi
mas. Kuopos valdyba

SKAUTŲ RENGIAMA KAZIUKO 
MUGĖ kovo 8 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu Hamiltono ir apylinkių 
visuomenė savo gausiu apsilankymu 
parėmė skautus ne tik finansiškai, 
bet ir morališkai. Prie mugės pasi
sekimo savo darbu prisideda visa 
skautiškoji šeima nuo mažiausios 
paukštytės ir vilkiuko iki vyriausių 
vadovų, tėvų ir draugų.

Pamaldoms pasibaigus, visų žings
niai krypo mugės link, kur visų lau
kė mūsų mielos šeimininkės p. Deks- 
nienės ir pagalbininkių pagaminti 
skanūs lietuviški valgiai, kava ir py
ragai. Girdėti buvo kalbos, juokas ir 
visiems nuotaiką kelianti lietuviš
ka muzika, parūpinta J. Žukausko. 
Tarp susirinkusių svečių vikriai su
kosi loterijos bilietų platintojos, net 
nespėdamos visų aptarnauti, nes lo
terijos premijos viliojo akį,, ir kiek
vienas norėjo laimę išbandyti. Lote
rijai aukojo: p. Liaukus — dail. Ta
mošaičio knygą “Lithuanian National 
Costume”, A. Pilypaitis, Knght’s TV 
savininkas — radiją, E. Antanaitie
nė — rankų darbo pagalvėlę, p. Pau
lius — margučįų krepšelį, A. Kybar
tas — dešrą, p. Petrūnienė — gry
bų kelmuką, p. Kronienė — beržo 
šaką, p. O. Gutauskienė — rankų 
darbo skarą. Neatsiliko ir jaunosios 
prekybininkės-skautės, siūlydamos 

savo smulkius rankų darbus, kvies
damos prie laimės šulinio, kurį buvo 
apspitę patys mažieji, nekantriai 
laukdami laimikio iš gelmių paky
lant.

Atrodo, visi smagiai praleido ke
letą valandų Kaziuko mugėje. Nuo
širdžiai dėkojame visiems atsilan
kiusiems, visiems nlinėtiems asme
nims, skautų rėmėjų komiteto na
riams, tėveliams, mamytėms už au
kotus pyragus, pagalbą virtuvėje ir 
visiems betkokiu būdu prisidėju- 
siems prie mugės pasisekimo. Ypa
tinga padėka prel. dr. J. Tadarauskui 
už leidimą nemokamai pasinaudoti 
Jaunimo Centru.

“Širvintos” tunto vadija

SKAUTŲ RĖMĖJŲ ruoštas kaukių 
balius Hamiltone praėjo sėkmingai. 
Atsilankė nemažai kaukių, nors ga
lėjo būti daugiau. Baliaus metu ge
riausioms kaukėms įteiktos penkios 
piniginės premijos, kurias paaukojo 
Hamiltono lietuviai verslininkai: 
“Joyce & Smith Plating Co.” savi
ninkai — Z. Stanaitis, Al. Meškaus
kas ir H. Otto — $50, “Windsor Ho
tel” sav. M- Sakas — $50, “Moose- 
head Tavern” sav. p. Jankus — $40, 
“Wiltshire Motei” savininkai O. ir 
A. Juciai (Niagara Falls) — $30, 
“Concession Garage” sav. P. Ar- 
monas — $25, P. Bulkė — $20, lai
mės staliukus’9~ V®: ir J. Bajorai
čiai, H Prestono’lietuviai (buvę Ge
dimino vyčių draugovės skautai per 
A. Laugalį).; “Knights TV and Ap
pliances Ltd.” sav. Al. Pilypaitis ra
dijo priimtuvą.

Rėmėjams ir visiems atsilankiu
siems į šį parengimą reiškiame nuo
širdžią padėką. Ypatingai dėkojame 
R. Pakalniškienei už suorganizavimą 
loterijos ir A. Deksnienei už nuolati
nę pagalbą skautams.

Hamiltono Lietuvių Skautų Rėmėjai

PADĖKA
KLK Moterų Draugijos Hamiltono 
skyriaus ruoštas blynų balius praėjo 
su didžiausiu pasisekimu. Valdyba 
dėkoja visoms ir visiems, kurie pri
sidėjo prie minėto parengimo.

Pirpiiausia dėkojame prel. dr. J. 
Tadarauskui už leidimą be mokesčio 
pasinaudoti JC sale; visiems už ver
tingas dovanas: prel. dr. J. Tadaraus
kui, J. G. Kažemėkams, L. Kriaučiū
nienei, S. Pakštienei, Z. Rickienei, 
E. V. Sakavičiams, M. Tumaitienei, 
Br. Br. Venslovams. Dėkojame P. 
Deksnienei už šeimininkavimą vir
tuvėje bei skanų kugelį ir visoms po
nioms, pagelbėjusioms virtuvėje. Dė
kojame E. Kudabienei ir “Aukuro” 
grupei, atlikusiai linksmą tam vaka
rui pritaikintą programą, J. Tarvy
dui už linksmą muziką-plokšteles, 
K. Deksniui ir A. Gedrimui, dirbu
siems bufete.

Ypatinga visos valdybos padėka 
mūsų mielai garbės narei Sofijai 
Rakštienei, kuri davė labai vertingą 
laimikį loterijai ir pati daug prisi
dėjo darbu bei patarimais prie mi
nėto vakaro pasisekimo.

Taip pat dėkojame visuomenei, 
gausiai atsilankiusiai į mūsų ruoštą 
blynų balių.

Jums visiems dėkinga —
Skyriaus valdyba

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait

galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

INŽ. V. DANYS kalba Vasario 16 mi
nėjime Hamiltone J. Miltenio

Rodney, Ontario
VASARIO 16 IŠKILMĖ. KLB Rod

ney valdyba kartu su Rodney Lietu
vių Ūkininkų Klubo valdyba vasario 
28- d. suruošė Vasario 16 minėjimą 
ir kartu Užgavėnių balių. Visiems 
susėdus prie įvairiais skanumynais 
apkrautų stalų ir apylinkės pirminin
kui sukalbėjus maldą, prasidėjo vai
šės. Po jų L. Mockienė ir Algis Ras- 
tapkevičius paskaitė tai dienai skir
tus rašinius. M. Jocienė paskaitė sa
vo sukurtą eilėraštį, o Alma Ciparytė 
paskambino pianinu. Oficialioji dalis 
baigta Lietuvos himnu.

Pobūvio metu buvo renkamos au
kos Tautos Fondui ir KLB krašto 
valdybai. Tautos Fondui surinkta 
$300, krašto valdybai $128. Tautos 
Fondui aukojo: V. Andriulionis $30, 
V. Naruševičius $25; po $20: Z. Moc
kus, H. Jasinskas, P. Jocius, J. Ras- 
tapkevičius, K. Gaputis, A. Grigas, J. 
Ciparis, O. Budreikienė, M. Kerše- 
vičius, J. Statkevičius; po $10: V. 
Bukota, J. Narbutienė, A. Kažemė- 
kaitis; po $5: R. Paterson, Al. Rastap- 
kevičius, W. Preikšaitis.

Kanados LB krašto valdybos dar
bams paremti aukojo: S. Paketūras 
$20, A. Starkus $20; po $10: A. Danė- 
nienė, P. Gaidauskas, T. Ciparis, Z. 
Mockus, J. Nargelas, E. Statkevičius; 
po $5: V. Jokūbaitis, J. Narbutienė, 
A. Jakubpreikšienė, J. Miliušis, K. 
Gaputis; $3: A. Kereševičius.

KIEKVIENĄ ANTRĄ MĖNESIO 
SEKMADIENĮ Rodney ir apylinkių 
lietuviai 2 v.p.p. turi West Lome 
kataliku šventovėje pamaldas lietu
vių kalba. Jas laiko kun. J. Staškus. 
Kovo 8 d. Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė svečias kun. K. Pugevičius. 
Po pamaldų Lietuvių Ūkininko Klu
bo patalpose Rodney suruošta kavutė 
ir kun. K. Pugevičiaus atvežtos Lie
tuvoje leidžiamos pogrindžio spaudos 
parodėlė. Pavarčius tuos visus kan
čios leidinius, reikia tikrai stebėtis 
lietuvių drąsa ir pasiryžimu imtis to
kio rizikingo darbo. Sovietų Sąjun
ga, kuri skelbiasi turinti geriausią 
konstituciją ir jaučiasi galinga, bijo 
leisti savo piliečiams laisvai spaus
dinti katekizmą ir kitas religinio tu
rinio knygas. Mums, laisvėje gyve
nantiems, reikia daugiau remti savo 
spaudą. J. S.-

Sault Ste. Marie,Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS bus 

kovo 29, sekmadienį, Blessed Sacra
ment šventovėje. Pradžia — 7.30 v. 
vakaro. K. A. S.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas ................. 12^4%
term, depoz. 1 m. 13% 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 13% 
90 dienų depozitus 141/2%
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 15% 
asmenines paskolas 16%

JA Valstybės
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ IN- 

FORMACIJOS CENTRAS, pernai 
įsteigtas Los Angeles mieste, šiemet 
pradėjo plačią savo veiklą. Pagrindi
niai jo vadovai yra A. Mažeika, D. 
Barauskaitė, J. Matulaitis ir A. Ado
mėnas, kuriem talkina gražus būrys 
jaunimo. Jų pastangomis Vasario 16 
proga į Los Angeles buvo pakviesti 
du buvusieji kovotojai — Simas Ku
dirka ir Vladas šakalys. Jiedu ne tik 
dalyvavo Vasario 16 minėjime, bet ir 
turėjo LAI Centro suorganizuotus su
sitikimus su spaudos atstovais. Jų 
pranešimai apie dabartinę Lietuvą, 
vis dar oficialiai neatšauktą gėdingą 
Ribbentropo-Molotovo sandėrį pasie
kė net kelis vietinius laikraščius. 
Centro dėka laikraščiai taipgi plačiai 
aprašė Los Angeles mieste vykusią 
Prano ir Algirdo Bražinskų bylą, pri
mindami Lietuvą bei jų pabėgimą 
pagrobtu lėktuvu.

TAUTINIUOSE LIETUVIŲ NA
MUOSE Čikagoje specialų pagerbi
mą Lietuvos kūrėjams-savanoriams 
surengė LB Marquette Parko apylin
kės valdyba su savo pirm. B. Minda- 
šiene vasario 21 d. Buvo pakviesti 
Čikagos Vytauto Didžiojo skyriui pri
klausantys 27 nariai, tačiau atvykti 
tegalėjo 20. Simbolines žvakes už
degė gen. Lietuvos konsule J. Dauž- 
vardienė, PLB valdybos vicepirm. 
S. Kuprys, ALTos pirm. dr. K. Šid
lauskas, Lietuvos Kūrėjų-Savanorių 
Sąjungos centro valdybos vicepirm. 
J. Vilutis ir savanorė S. Statkevičie- 
nė. Pagrindinę paskaitą apie anuo
metines ir dabartines kovas skaitė 
inž. V. Adamkus, ragindamas visus 
atstatyti nesutarimų sudrumstą vie
nybę. Skulptoriaus Petro Vėbros su- 
kurtus žymenis kūrėjams-savano- 
riams įteikė gen. konsule J. Daužvar- 
dienė, talkinama J. Janušaičio ir B. 
Andriukaičio. Meninę programą atli
ko poetas A. Bagdonas, muz. F. Stro- 
lios vadovaujamas styginis Čikagos 
kvartetas, K. Donelaičio mokyklos 
mokiniai A. Plienas ir A, Jasaitytė.

Brazilija
PIRMĄ LIETUVOS PAŠTO ŽENK

LŲ PARODĄ centrinio Sao Paulo 
pašto filatelijos skyriuje vasario 16- 
22 d.d. surengė Antanas Augustaitis. 
Išstatyti ženklai užėmė beveik 10 vit
rinų, atskiri jų lakštai buvo papuošti 
trispalve. Lankytojai turėjo progą 
susipažinti ne tik su pirmaisiais var
gingais nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklais, bet ir paskutiniais, pasie
kusiais augštą lygį. Paroda papildyta 
ir Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto 
ženklais, prie kurių prijungti ir ant
rosios okupantės Sovietų Sąjungos 
išleisti ženklai, skirti Vilniui, 
Trakų piliai, M. K. Čiurlioniui bei 
kitoms lietuviškoms temoms. Gaila, 
kad prie jų nepridėta jokio paaiški
nimo nei apie buvusią Lenkijos oku
paciją, nei apie dabartinę Sovietų Są
jungos okupaciją bei jos Lietuvai at
neštas kančias. Parodą gausiai aplan
kė ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai, 
savo Įspūdžius palikę lankytojų kny
goje.

Argentina
VII-SIS P. AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS vasario 11-15 d.d. įvy
ko Buenos Aires mieste. Be vietinių 
lietuvių, jame dalyvavo atstovai iš 
Brazilijos, Kolumbijos, Venecuelos, 
Urugvajaus ir keturi svečiai iš š. 
Amerikos. Kongresas pradėtas pa
maldomis Aušros Vartų parapijos 
šventovėje. Mišias koncelebravo prel. 
P. Ragažinskas, kun. Pr. Gavėnas, 
SDB — iš Brazilijos, kun. A. Steig- 
vilas, MIC, kun. J. Petraitis, MIC, 
kun. J. Margis, MIC — iš Argenti
nos ir kun. A. Saulaitis, SJ — iš Či
kagos. Jautrų pamokslą apie dvasinį 
lietuvių atsinaujinimą bei savo veik
los pagyvinimą pasakė kun. Pr. Ga
vėnas, SDB. Giedojo Šv. Cecilijos 
choras, savo kraštų vėliavas švento- 
vėn įnešė jaunimas. Oficialiam kong
reso atidarymui salėje vadovavo Z. 
Juknevičius, prezidiumai! pakvietęs: 
kongreso rengėjų komiteto pirm. J. 
Mičiūdą, Brazilijos LB pirm. J. Tata- 
rūną, Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirm. V. Dorelį, Kolumbi
jos atstovą V. Slotkų, PLB valdybos 
vicepirm. švietimo reikalams kun. A. 
Saulaitį, SJ, VLIKo pirm. dr. K. Bo
belį, buvusį Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirm. P. Kurą, Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. G. Morkūnaitę, Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos Tary
bos atstovą L. Sruogą. Pradiniame 
posėdyje dalyvavo apie 150 asmenų.

SEKANČIOS DVI DIENOS BUVO 
SKIRTOS sudarytų atskirų grupių 
posėdžiams. Įvadą svarstyboms suda
rė dr. A. Stanevičiaus referatas apie 
lietuvių kultūrinio bei visuomeninio 
gyvenimo raidą. Kultūros grupėje 
pagrindinis dėmesys teko švietimui, 
lietuvių kalbai ir spaudai. Išklausyti 
šeši pranešimai: M. Vinkšnaitienės — 
“Lietuvių švietimas", L. J. Butrima- 
vičienės — “Katalikiškas auklėjimas 
šeimoje”, H. Mošinskienės — “Lietu
viškoji mokykla Brazilijoje” ir "Lie
tuviška knyga Brazilijoje”, A. D. Pet
raičio — “Naujas bandymas”. Gau
siausia dalyvių skaičiumi buvo jau
nimo grupė, padarusi daugiausia 
kongreso nutarimų, nes svarstyboms 
ji jau buvo pasiruošusi kongresinėje 
jaunimo stovykloje. Čia buvo kalba
ma apie stovyklas, lietuvių kalbos 
kursus, jaunimo ryšius P. Amerikoje, 
V-jį • lietuvių jaunimo kongresą. Vi- 
suomeninei-politinei grupei vadova
vo Z. Juknevičius. Buvo aptariamas 
Lietuvos laisvinimo garsinimas spau

doje, valdžios įstaigose. Su paskuti
niaisiais VLIKo darbais supažindino 
jo pirm. dr. K. Bobelis.

JAUNIMO VAKARAS, vadovau
jamas A. Mažeikos ir P. Kuro, vasa
rio 13 d, įvyko Argentinos Lietuvių 
Centre. Dainų programą atliko B. Da- 
ratėnienės vadovaujama ALC jauni
mo grupė, berniukų kvartetas, mišrus 
kvartetas ir mišrus chorelis, jaunoji 
sol. A. Jocytė, tautinių šokių — “Rin- 
tukai’iš Urugvajaus. Vasario 16 mi
nėjimui ir kongreso uždarymui Bue
nos Aires miesto salėje buvo skirtas 
vasario 14 d. vakaras. Ispaniškai kal
bėjo L. Sruoga, lietuviškai — kun. 
A. Saulaitis, SJ. Programos atlikėjais 
buvo ALC šokėjai, vokalinis mergai
čių vienetas "Žibutės”, Urugvajaus 
“Rintukai”. Apie 400 dalyvių, susi
kabinę rankomis, bendrai sugiedojo 
“Lietuva brangi”. Galutinis kongreso 
užsklendimas įvyko vasario 15 d. iš
kilmingomis pamaldomis Buenos Ai
res katedroje, dalyvaujant Loma de 
Zamora vyskupui, pasakiusiam pa
mokslą. Po pamaldų prie Laisvės pa
minklo buvo padėtas gėlių vainikas, 
grojant kariuomenės orkestrui. Kong
reso rengėjų komiteto vardu žodį ta
rė jo pirm. J. Mičiūdas. Baigminės 
vaišės kongreso dalyviams buvo su
rengtos Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje patalpose. Sekantis P. 
Amerikos lietuvių kongresas įvyks 
1985 m. Venecueloje arba Brazilijo
je.

KONGRESINĖ JAUNIMO STO
VYKLA, surengta vasario 7-10 d.d. 
netoli nuo Buenos Aires Vila Elisa 
miestelyje, susilaukė 17 merginų ir
19 vaikinų. Stovyklautojai, kovodami 
su uodais, leido laikraštėlį “Uodelis”. 
Kun. A. Saulaitis, SJ, kalbėjo apie 
sovietų okupuota Lietuvą, jos eko
nomiją, švietimą, meną, sunkias pas
tangas savo kultūrai išsaugoti, ryšius 
su laisvuoju pasauliu, pogrindinius 
leidinius. L. Sruoga plačiau palietė 
lietuvių kultūros ir kalbos ugdymą 
išeivijoje. Stovyklautojai susipažino 
su tradiciniais.Velykų, Joninių papro
čiais. “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai” buvo skirti šeši vaidinimė
liai, paruošti pagal jos medžiagą.

Britanija
TRADICINIS SPAUDOS BALIUS 

Londono Lietuvių Namuose įvyko 
sausio 31 d. Salė buvo papuošta “Eu
ropos Lietuviu” bei kitais lietuviškais 
laikraščiais ir žurnalais, gautais iš 
JAV, Kanados, P. Amerikos ir Aust
ralijos. Dalyvių eilėse buvo šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. dr. 
J. Sakcvičius, MIC, D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos centro valdybos pirm. 
Z. Juras su keturiais valdybos na
riais. Grojo latvių kapela, veikė lo
terija, tradicinę “spaudos antį” buvo 
paruošęs K. Makūnas.

MANČESTERIO SKYRIAUS RA- 
MOVĖNAI metinį savo susirinkimą 
turėjo sausio 24 d. Išklausius valdy
bos pranešimų, paaiškėjo, kad 1980 
m. veikla buvo gyva, nors nevisus 
suplanuotus darbus pavyko įvykdyti. 
Susirinkusiems pageidaujant, 1981 
m. buvo perrinkta ta pati valdyba, 
kurią sudaro: pirm. K. Murauskas, 
vicepirm. J. Naujokas, kultūrinių rei
kalų vedėjas A. Remeikis, sekr. J. 
Verbickas ir ižd. A. Jakimavičius. 
Perrinkta ir buvusioji revizijos ko
misija: pirm: S. Lauruvėnas, nariai 
— V. Kups ir H. Silius.

Belgija
VASARIO 16-JĄ Belgijo*s lietuviai 

paminėjo Lieže vasario 7 d., kai juos 
aplankė kun. J. Petrošius iš Pary- 
žiaus. Pagrindiniu kalbėtoju buvo I. 
Kaplanas iš Amsterdamo, plačiau pa
liesdamas Olandijos lietuvių veiklą, 
jų pastangas susiorganizuoti. Jis 
ypač džiaugėsi pernykštės vasaros 
pradžioje Rotterdame įvykusiu To
mo Venclovos poezijos vakaru, kuris 
sudarė progą supažindinti olandus 
su Lietuva bei dabartinėmis jos 
problemomis. Meninę programą Va
sario 16 minėjime atliko muzikai — 
pianistė Fr. Baltus, fleitistas A. Leg- 
ros, Liežo konservatorijoje profeso
riaujantis violončelistas J. Rybensky. 
Ši trijulė atliko J. S. Bacho, G. Fau- 
re, C. Saint-Saenso sonatų ištraukas 
ir “Lietuva brangi”. Solo dainomis 
įsijungė Br. Gailiūtė-Spies, Liežo 
scenoje pimrąkart pasirodžiusi prieš
20 metų. Primindama J. Sauerveino 
150-tąją gimimo sukaktį, solistė pa
dainavo jo dainą "Lietuviais esame 
mes gimę”. Br. Gailiūtė-Spies yra 
įrašiusi plokštelę, kurios vieną pusę 
sudaro lietuviškos dainos, o kitą — 
tarptautinių kompozitorių kūriniai.

Vokietija
“SUSITIKIMO NAMUOSE” MUEN- 

CHENE šio miesto lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės šventę pami
nėjo vasario 14 d. VLB Muencheno 
apylinkės pirm. R. Hermanas primi
nė, kad šiemet sukanka ir 180 metų 
nuo vysk. M. Valančiaus gimimo. 
Muencheno latvių bei “Susitikimo 
Namų” kuratorijos vardu lietuvius 
pasveikino p. Liepinš. Paskaitą apie 
Vasario 16 aktą ir jo reikšmę lietu
vių tautai skaitė VLB krašto valdy
bos reikalų vedėjas J. Lukošius. Pro
gramą devyniomis naujausiomis V. 
Telksnio, M. Vaitkevičiaus, B. Gor- 
bulskio kompozicijomis pradėjo est
rados sol. Violeta Rakauskaitė. Tau
tiniais šokiai įsijungė “Ratukas” su 
savo naująja vadove K. žutautaite- 
Dresleriene ir akordeonistu M. Lan
dų. Salėje buvo surengta čikagietės 
M. Stankūnienės spalvotos grafikos 
darbų paroda, atskleidžianti moters 
darbus.



Gerai, tik kartais per drąsiai
Žvelgiantį radikalias kun. dr. J. Šarausko mintis 

V. VAITIEKŪNAS
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“Po 50 metu nebus lietuvių...”
Kun. J. šarauskas priklauso 

tai palyginti negausiai mūsų iš
eivijos jaunosios kartos talen
tingai grupei, kuri “serga” sa
vosios tautos reikalais. Jis taip 
pat priklauso to stiliaus žmo
nėm, kurie nesibijo šūktelti, 
kad kaikuris “karalius yra nuo
gas”. Pernai Vasario 16-osios 
minėjime Niujorke, šiemet To
ronte, vertindamas išeivijos už
davinių atlikimą Lietuvai, jis 
atskleidė kaikurias spragas: ati
trūkimą nuo tikrovės, stoką įta
kos atitinkamuose sluogsniuose, 
stoką naujų veidų, veiksnių tar
pusavio nedarną, išeivijos su- 
buržuazėjimą. Daug kas šias iš
eivijos veiklos kliaudas mato, 
bet nemato jom taisyti priemo
nių. Kun. Šarauskas siūlo ir ati
tinkamas priemones. Kaikurios 
jų tačiau kelia abejones.

Priemonės sėkmė priklauso 
nuo jos tinkamumo numatytam 
uždaviniui. Koks tad šio meto 
artimiausias politinis išeivijos 
uždavinys Lietuvai? Kun. Ša- 
rauskas jo nesvarsto. Tačiau ir 
neprieštarauja vyraujančiai tuo 
klausimu nuomonei, kad išeivi
jos šio meto artimiausias užda
vinys okupuotai Lietuvai yra 
“kelti triukšmą”, kad Lietuvos 
byla nebūtų paskandinta už
marštyje ir kad okupanto sau
valiavimai žmogaus teisių at
žvilgiu būtų bent pristabdyti.

Šiokiam uždaviniui tarnauja 
ir S. Francisco studentų gyvų
jų paveikslų piketai prie sovie
tų konsulato, jaunimo demons
tracija prie sovietų ambasados 
Vašingtone, delegacijų ’apsilan
kymai Baltuosiuose Rūmuose 
ar Valstybės Departamente, 
veiksnių leidiniai, senatorių bei 
kongresmanų kalbos Vasario 
16-osios ar Birželio įvykių pro
ga, rezoliucijų komiteto veik
la, įvairi veiksnių, organizacijų 
ar atskirų žmonių veikla. Kun. 
Šarauskui atrodo visas tas vei
kimas nelabai vaisingas, ir jis 
siūlo vaisingesnių priemonių: 
persiorientuoti iš tremtinio į 
emigrantą, vaikus auklėti ame
rikiečiais, vietoj veiksnių išsi
rinkti tik veiklos gairėm nusta
tyti komisiją, o veiklai pasisam
dyti specialistus, telktis krūvon 
su kitomis mažumomis, siekti 
karjeros valdžioje, kuo glau
džiau bendrauti su tauta krašte 
ir kuo daugiau lėšų skirti Lietu
vai, nes patriotizmo mastas yra 
vien tiesioginė parama Lietuvai.

Persiorientavimas iš tremti
nio į emigrantą šiuo metu jau 
nebeaktualus, nes tremtinio są
monę tik retas buvęs DP tebė
ra išlaikęs.

Ar vaikų auklėjimas ameri
kiečiais tarnautų Lietuvai — 
abejotina. Buv. senatorius Ja
vits kartą JAV senatui aiškino, 
kad žydai, reiškia ir JAV sena
torius žydas, turi dvilypį lojalu
mą — JAV ir Izraeliui. Kodėl 
toks dvilypis lojalumas — JAV 
ir Lietuvai, Kanadai ir Lietuvai 
— netiktų JAV ar Kanados lie
tuvio vaikui?

Abejotinas ir veiksnių panai
kinimo siūlymas. Toks panaiki
nimas pradžiugintų Kremlių, su
teiktų jo propagandai argumen
tų, kad, va, pagaliau išeivijos 
buržuaziniai nacionalistai bank
rutavo. Ogi samdomi specialis
tai ne kažin ką paveikesnio Lie
tuvos bylai galėtų duoti, kaip 
kad lig šiol duoda neatlyginami 
veiksniai ir jų talkininkai savo 
biuleteniais, kontaktais, leidi
niais apie “Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania”, “Lithuanus” žurna
lu, “LKB Kronikos” leidimu ir 
kita veikla, tokiais veikalais, 
kaip akademikų dr. T. Remei- 
kio, dr. V. Vardžio.

Telkinių su kitomis tautomis 
turime, galima sakyt, nemažai: 

ABN, ACEN, BATUN, Baltie- 
čių Santalka, Baltiečių Komite
tas, Baltiečių Federacija, Rytų 
ir Centro Europos Konferenci
ja. Tik jų veikla laukia suakty
vinimo. žinoma, jei pasisektų 
Lietuvos reikalui sudaryti koa
liciją su JAV juodukais ar žy
dais, būtų labai didelis laimėji
mas.

Valdinė lietuvio karjera ne
būtinai turi tarnauti Lietuvos 
reikalui. Tai priklauso nuo žmo
gaus ir nuo jo pareigų. Faktiš
kai ir šiuo metu JAV valdinėje 
tarnyboje turime lietuvių ir net 
gana augštose pareigose. Lietu
vos reikalui labiau praverstų tu
rėt kanalą prieiti prie atitinka
mų valdžios žmonių. JAV LB 
valdyba turėjo priėjimą prie 
prezidento Carterio ir R. Cesiū- 
nas buvo paskirtas į JAV dele
gaciją Madrido konferencijai. 
Pianistas Paderewskis savo pri
ėjimu prie prezidento Wilsono 
savo metu Lenkijai daug dau
giau laimėjo, kaip koks lenkas 
senatorius ar kongresmanas.

Teisinga kun. Šarausko pažiū
ra į išeivijos ryšius su savąja 
tauta, bet klaidinga — į išeivi
jos patriotizmą. Laikyti išeivi
jos patriotizmu tik tiesioginę 
paramą Lietuvai yra toks pat 
nesusipratimas, kaip ano pasa
kos čigono, kuriam labai rūpė
jo savo arkliu jodinėti ir važi
nėti, bet kuris nenorėjo savo 
arklio nei girdyti, nei šerti. 
Arklys nugaišo. “Nešeriama” ir 
“negirdoma” nugaištų ir išeivi
jos tautinė gyvybė, tuo pačiu ir 
tautinė veikla. Rūpestis išeivi
jos gyvybiniais reikalais yra 
toks pat patriotizmas, kaip kad 
rūpestis Lietuvos reikalais. Abu 
tarpusavy susiję..

Sunku taip pat įžvelgti esmi
nį skirtumą tarp BALFo para
mos okup. Lietuvos lietuviui ir 
giminių paramos giminėm Lie
tuvoje. Pvz. turistų nuvežamos 
dovanos patriotizmo atžvilgiu 
turi tą pirmumą, kad paprastai 
išvengia muito duoklės okupan
tui,

Tikras patriotizmas padikta
vo ir jaunimo kongresui atsisa
kyt bendravimo su sovietinio 
saugumo pasiųstais agentais. 
Tai anaiptol nereiškė išeivijos 
jaunimo atsisakymo bendraut 
su Lietuvos jaunimo atstovais, 
kaip kad kun. šarauskui susida
rė įspūdis. Tai tereiškė lietuvio 
atsisakymą paduot ranką lietu
viui, kuris tarnauja jų abiejų 
motinos Lietuvos priešui ir ano 
pavestas atvyko į kongresą pro
vokaciniais tikslais. Tik labai 
padoraus žmogaus naivumas ga
li nepajusti sovietinių provoka
cijų pinklių.

Išskiriant kaikurių siūlymų 
abejotinumą, apskritai kun. ša
rausko pasisakymas yra pasigė
rėtinas mūsų išeivijos jaunosios 
kartos atstovo balsas Lietuvos 
reikalais.

Kun. dr. JURGIS SARAUSKAS kal
ba Vasario 16 minėjime Toronto uni
versiteto salėje Nuotr. M. Sungailos

Romoje Vasario 16 minėjime torontiečiai klierikai K. KAKNEVIČIUS ir E. PUTRIMAS įteikia lietuvišką juostą 
lietuvių bičiuliui kardinolui A. SAMORE jo vyskupavimo 30 metų sukakties proga. Priekyje — preL A. BACKIS, 
už kardinolo Samorės — vysk. A. DEKSNYS, Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas ST. LOZORAITIS, sn., mons. 
J. BULAITIS, nunciatūros pareigūnas Sudane, Afrikoje, ir kiti tautiečiai, dalyvavę iškilmėje

Gana tu "pagrindiniu kalbėtojų”!
Neramios mint)

AURELIJA BALAŠAITIENE

Tradicinė mūsų ilgesį, patrio
tizmą ir Lietuvos okupacijos 
skausmą išreiškianti šventė kas
met spaudoje sumirga minėji
mų aprašymais, prakalbų san
traukomis, rengėjų paliaupsini- 
mais, rezoliucijomis, kurios nie
ko nepasiekia, ir savotišku ato
slūgio jausmu, kad iki sekančio 
minėjimo dar ištisi metai. Tuo 
nenorėčiau kaltinti savęs ir ki
tų, panašiai besijaučiančių, pa
triotizmo stoka, bet noriu iškel
ti savotišką nuotaiką, kuri pas
kutiniojo dešimtmečio laikotar
pyje vis giliau leidžia šaknis į 
mūsų visuomenės nuotaikas.

Jau nebeprisimenu minėji
mo, kuris manyje būtų palikęs 
gilius įspūdžius, dvasinį pakili
mą ar betkokį įkvėpimą, skati
nantį ką nors nuveikti, ką nors 
naujo sukurti visų mūsų labui. 
Jaučiu, kad mano balsas jau ne
bėra balsas šaukiančio tyruose. 
Paprastai tik privačiuose pokal
biuose, tik plačioje masėje pa
sklinda pirmieji nepasitenkini
mo ženklai ir tik žymiai vėliau, 
išsikristalizavus nuotaikoms, jos 
pasirodo spaudoje. 1981 m. va
sario 21 d. “Draugo” vedamaja
me kun. Pr. Garšva aštrokai pa
sisako apie mūsų “trafareti
nius” minėjimus. “Dažnai ta 
diena nieko neišmanančių pra
vedama, tartum jau kiekviena 
lietuvių gyvenvietė būtų tik 
dulkių masė, neturinti vadovų”.

į minėjimus einame pareigos 
jausmo vedami, iš anksto žino
dami jų tvarką, vėliavų įnešimą, 

NAUJI 
MINIMALINIAI ATLYGINIMAI 

ONTARIO PROVINCIJOJE
Nauji minimaliniai atlyginimai įsigalios 1981 metų kovo 31 dienų. Sekantieji

pakėlimai įsigalios 1981 metų spalio 1 dieną.
Nuo Nuo

kovo 31 spalio 31
Bendras valandinis atlyginimas $3.30 $3.50
Mokinio valandinis atlyginimas $3.20 $3.40
Studento valandinis atlyginimas $2.45 $2.65
Dirbančio patalpose, turinčiose alkohol.
gėralų leidimą, valandinis atlyginimas $2.80 $3.00
Dirbančio statyboje valandinis atlyginimas $3.55 $3.75

Papildomos informacijos gaunamos "Employment Standards Branch, Ontario 
Ministry of Labour" šiuose miestuose:

TORONTO HAMILTON KENORA
400 University Avenue 1 West Avenue South 808 Robertson Street
M7A1V2 L8N 2R9 P9N1X9
Tel: (416) 965-5251 Tel: (416) 527-2951 Tel: (807) 468-3128
KINGSTON KITCHENER LONDON
1055 Princess Street 824 King Street West 205 Oxford Street East
K7L1H3 N2G1G1 N6A5G6
Tel: (613) 542-2853 Tel: (519) 744-8101 Tel: (519) 439-3231
OTTAWA ST. CATHARINES SAULTSTE. MARIE
2197 Riverside Drive 205 King Street 390 Bay Street
K1H7X3 L2R3J5 P6A1X2
Tel (613) 523-7530 Tel: (416) 682-7261 Tel: (705) 949-3331
SUDBURY THUNDER BAY TIMMINS
199 Larch Street 435 James Street South 273 Third Avenue
P3E5P9 P7E 6E3 P4N1E2
Tel: (705) 675-4455
WINDSOR
500 Ouellette Avenue 
N9A1B3
Tel: (519) 256-8278

Tel: (807) 475-1691 Tel: (705) 267-6231

Nemokamus telefono numerius rasite vietinėje telefonų knygoje, vyriausybės 
telefonų sąraše:

Ministry of Labour

©Ontario
Employment Standards Branch

Solistė SLAVA ŽIEMELYTE, išleisdinusi savo įdainuotų įvairių kompozitorių 
dainų plokštelę, kuri gaunama Toronto lietuvių parapijų kioskuose ir Lietu
vių Namuose. Taip pat galima užsakyti paštu šiuo adresu: S. Žiemelytė, P.Q. 
Box 552, Station “U”, Toronto, Ont., M8Z 5Y9. Kaina — §7.00. Pažymėtina, 
kad solistei akompanavo muz. J. GOVRDAS

po Vasario 16-sios minėjimų ir 
l.

išnešimą, pagrindinių kalbėto
jų ilgas, nieko nepasakančias 
kalbas su laisvės pažadais ir 
Lietuvos istorijos, kartojimu, 
menine programa, kurios išvar
gę dalyviai neįvertina, ir vaišė
mis. Po to protokoliškai viskas 
aprašoma spaudoje, pažymint 
kas stovėjo prie vėliavų, iki gar
bingų svečių ir pareigūnų išvar- 
dinimo. Visa tai tapo rutininiu 
pareigos atlikimu. Kasmet dau
giau baltaplaukių galvų, o jau
nosios kartos atstovai matomi 
tik prie pareiginių apeigų. Jau
nimui patraukti, uždegti nieko 
nedaroma. Jam neduodamas 
joks vaidmuo — nei organizavi
me, nei planavime.

Savo laiku buvo žiūrima į Va
sario 16-osios minėjimą kaip į 
mūsų vienybės, kovos už laisvę 
ir nepriklausomybės manifesta
ciją. Vėliau toji šventė JAV-se 
tapo pagrindine aukų rinkimo 
diena, privedusia prie eilės ne
susipratimų ir nesantaikos. O 
dabar toji šventė tapo atlikimu 
pareigos, kurios nebejaučia mū
sų jaunoji karta. Pribrendo rei
kalas radikaliai peržvelgti mū
sų iniciatorius ir, jei kitaip ne
įmanoma, juos keisti kitais, kad 
nauja gyvybe pražydėtų toji 
nuostabiai graži, simbolinė mū
sų tautos atgimimo šventė. Jei 
yra organizuojamos puikiai pa
sisekusios lietuvių dienos, festi
valiai, dainų ir šokių šventės, 
operų pastatymai, sukaupus ge
riausias mūsų pajėgas ir inicia
tyvą, tai tuo pačiu būdu reikė
tų perorganizuoti ir Vasario 16 
minėjimų rengimą. Jei vietiniai

jų aprašymų

iniciatoriai eilę metų neparodo 
sugebėjimo tos šventės metu 
suteikti jai deramos didybės ir 
orumo, tai dar nereiškia, kad 
atidavus iniciatyvą į Vasario 
16-osios minėjimui rengti spe
cialios komisijos rankas, nega
lima būtų ir vėl tuos minėjimus 
paversti grandiozine mūsų tau
tos švente, po laisvo pasaulio 
dangumi galinčia daug nuveik
ti ir savųjų dvasios stiprinime, 
ir Lietuvos laisvės kovoje. Už
tenka tų “pagrindinių kalbėto
jų”, “meninių programų” ir 
“vaišių”. Jieškokime būdų nau
jai, skirtingai, efektingai ir en
tuziastingai išreikšti savo pa
triotizmą ir jį perduoti savo jau
najai kartai. O mūsų gyvena
muose kraštuose įvairiausiomis 
priemonėmis bandykime skelb
ti pavergtųjų tautų išlaisvinimo 
idėją. Ne vien Lietuva kenčia 
sovietiškąjį jungą. Lengviau at
kreipsime kitų akis į savo by
lą, jei šliesimės prie kitų pa
vergtų tautų, sudarydami platų, 
įtakingą savo gimtiems kraš
tams laisvės reikalaujančių blo
ką.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

R. BULOVAS

Pokario metais arba ir vėliau 
Kanadoje sutikdavau rusų ar 
ukrainiečių (augusių Sovietų 
Rusijoje), kurie juokaudami sa
kydavo: “Po 50 metų nebus nei 
estų, nei latvių, nei lietuvių.” Į 
klausimą: “Kodėl?” Jie atsaky
davo: “Pamatysite patys”.

Ką tai reiškia, mes patys ma
tome iš pogrindžio spaudos ir 
iš įvykių Estijoje. Rusai, nesku
bėdami, bet labai metodiškai, 
nori išstumti baltiečių kalbas iš 
viešojo gyvenimo. Jie nori jas 
padaryti tik šeimos kalba, jei 
kas to nori. Rusai turi užtenka
mai praktikos šiame reikale, 
nes visų autonominių respubli
kų ir kaikurių respublikų kal
bos jau nustumtos į užkulisius. 
Autonominėse respublikose vie
tinės kalbos yra tik mandagu
mo formulės, niekur nevartoja
mos viešame gyvenime. Jeigu 
baltiečiai nesukrus, tai jų lau
kia tas pats likimas.

Su “TŽ” 1981 m. 7 nr. veda
mojo mintimis pilnai sutinku, 
kad “Lietuva nenugalėta”, ne
bent mes patys pasiduosime ne
vilčiai ir nuleisime rankas. To
kių apaštalų, kurie agituoja, 
kad nesą kitos išeities, kaip pa
sidavimas rusams, mes turėjo
me visais laikais. Per vokiečių 
okupaciją jie skatino pasiduoti 
vokiečiams, dabar jie pakeitė 
gaidą — siūlo pasiduoti rusams.

Žinoma, mes negalime fiziš
kai rusų nugalėti. Mūsų nelai
mė, kad gyvename tokių plėšrū
nų pašonėje. Su jais jokios de
rybos neįmanomos.

Praėjusį rudenį girdėjau, kad 
pagal paskutinius statistikos 
duomenis pirmą vietą užėmė 
Šveicarija, o antrą Danija augš- 
čiausiu gyvenimo lygiu pasauly
je. (Kanada — 8-je vietoje). 
Tai yra vienos iš mažiausių vals
tybių pasaulyje. Jos paskirai te
sudaro vos du trečdaliu dabarti
nio Lietuvos ploto, neturi jokių 
žemės turtų, labai demokratiš
kos. Jos tai pasiekė tik darbš
tumu ir išradingumu. Kodėl tad 
Lietuva turėtų būti ašarų pakal
nė, kurios žemė yra derlinges
nė? Ar mes esame tiek protiš
kai atsilikę? Ar mainytų šios 
valstybės savo gerovę ir demo
kratines laisves į sovietinį des
potizmą ir ilgas eiles prie krau
tuvių?

Man nesuprantama, kodėl tas 
40-ties estų intelektualų pasira
šytas pareiškimas vadinamas 
drąsiu. Kuo pagerėtų estų kal
bos padėtis, jeigu viskas būtų 
išsiaiškinta paminėtais šešiais 
punktais su kitomis tautybėmis 
ir visos tautybės santaikoje su
gyventų? Estų kalbos padėtis 
nė kiek nepagerėtų, nes viskas 
pasiliktų kaip buvę.

Drąsus būtų buvęs pareiški
mas, jeigu tie intelektualai bū
tų pareikalavę rusus išsikraus
tyti arba bent estų kalbą res
publikoje paskelbti valstybine. 
Bet jie bijojo tai padaryti, nes 
prarastų privilegijas ir gerai 
apmokamas tarnybas. Rusai nė 

nemano keisti nustatytos lini
jos, nes pareiškimas nebuvo 
teistas išspausdinti nė viename 
laikraštyje.

Estija turėjo labai mažą prie
auglį prieš karą, vieną iš ma
žiausių Europoje — vos 0.2%. 
Per taikos sutartį su Rusija ji 
atsiėmė Setumaas apskritį. Ta 
apskritis nuo Rusijos įsteigimo 
laikų buvo valdoma rusų. Pir
mieji trys variagų įsteigti mies
tai yra Izborsk, Novgorod ir 
Kiev. Izborsk, mažutis mieste
lis, yra toje apskrityje. Vėliau 
Setumaa priklausė Pskovo ku
nigaikštijai, kuri buvo Didž. 
Naugardo respublikos vasalas 
iki pateko Maskvos valdžion 
1510 m. Gyventojai — surusėję 
setai, estų kiltis, ir rusai. Be to, 
jie išsiderėjo 9 km ruožą ryti
niu Narvos upės paupiu, kur ir
gi tik rusai gyveno. Estų šeimos 
mažos — vos du ar trys vaikai, 
o rusų didelės — dažnai iki pen
kiolikos vaikų. Estai vos išlaikė 
tą patį skaičių, o rusai sparčiai 
daugėjo. (Kad gyventojų skai
čius truputį didėtų, reikia turė
ti. mažiausiai keturis vaikus šei
moje). Estai per miestus pajėgė 
šiek tiek rusų asimiliuoti.

Po karo minėtos sritys buvo 
prijungtos prie Rusijos respub
likos. Rusų nuošimtis Estijoje 
sumažėjo, bet neilgam. Dabar 
tikrieji šalies šeimininkai — ru
sai. Jie išgabeno estus į įvairias 
Rusijos vietas, o rusus' vežė į 
Estiją. Vėliau prasidėjo šalies 
pramoninimas, o estų prieauglis 
nė kiek nepadidėjo. Slavų ant
plūdis pakėlė jų skaičių per 
30%.

Lietuvoje gimimų skaičius 
gal kiek didesnis, negu Estijoje, 
bet nedaug. Per paskutinį sura
šymą lietuvių nuošimtis respub
likoje sumažėjo. Tai pirmas pa
vojaus skambutis.

Baltiečių tautoms išlikti yra 
tik vienas kelias — tautinis są
moningumas ir didelis gimimų 
skaičius. Kitaip gresia ištirpi
mas slavų jūroje. Kaukazo, tur
kų bei tadžikų tautos ginasi gau
siomis šeimomis. Per kiekvieną 
surašymą pastarųjų tautybių, 
išskyrus galbūt kazachų tautą, 
nuošimtis respublikose pakyla. 
Ypač Armėnija, Azerbaidžanas 
ir Gruzija stipriai laikosi. Į jų 
konstituciją yra įrašyta, kad šių 
respublikų valstybinės kalbos 
yra jų kalbos. Jie pilnai vykdo 
šį paragrafą gyvenime. Kitos 
respublikos savo konstitucijose 
to neturi. Iš sovietų spaudos 
matyti, kad rusai pradėjo bijoti 
šių tautų didelio gimimų skai
čiaus, nes rusų prieauglis labai 
mažas.

Prancūzai turi posakį: “Juo 
labiau kas keičiasi, juo labiau 
lieka toks pat”. Tai labai tinka 
Rusijai. Seniau buvo baudžiau
ninkai ir ponai dvarininkai, o 
dabar — darbininkai ir naujoji 
klasė — privilegijuoti viršinin
kai.

Kaip buvo Rusija tautų kalė
jimas, taip ir liko, tik sovietai 
patobulino tą kalėjimą gulago 
salynu ir psichiatrinėmis ligoni
nėmis.

P. Amerikos lietuvių septintojo kongreso atidaryme Buenos Aires, Argen
tinoje. Iš kairės: JULIUS MICIŪDAS, VII PALK rengėjų komiteto pirm., 
VACYS SLOTKUS iš Kolumbijos, DORELIS, Urugvajaus Lietuvių Centro 
pirm., PAULIUS KURAS, KLB atstovas, dr. KAZYS BOBELIS, VLIKo pirm., 
prel. PIJUS RAGA2INSKAS
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SKAITYTOJAI PASISAKO

Suvalkų trikampyje nieko naujo
STEPAS VARANKA

Iš paskutiniųjų gautų laiškų 
ir kitų šaltinių matyti, kad Su
valkų lietuvių religinė padėtis 
negerėja, bet galima sakyti, 
blogėja. Seinų bazilikoje lietu
viams katalikams vietos nėra. 
Augštesnieji mūsų dvasiškiai 
Romoje, diplomatai, įvairūs 
veiksniai, jų rašyti prašymai, 
skundai, delegacijos ir priva
čios žinomų veikėjų pastangos, 
kad Seinų lietuviams būtų bent 
1-2 valandom leista sekmadie
niais naudotis Seinų bazilika 
iki šiol jokių giedresnių vilčių 
neatnešė. Tos lietuvių pastan
gos nedavė pozityvių rezultatų.

Trikampiečiai nepolitikuoja
Lietuviams Lenkijoje reikš

tis kultūrinėje srityje nėra už
drausta. Jų veikla yra Lenkijos 
vyriausybės žinioje. Lietuvių 
suvažiavimuose dalyvauja ir 
Lenkijos vyriausybės atstovai. 
Valdžia oficialiai nesikiša į re
liginius piliečių reikalus. Po 
Lenkijos kardinolo Karolio 
Wojtylos išrinkimo popiežium 
pasaulio lietuviai tikėjosi, kad 
jo dėka Seinų lietuvių katalikų 
religinė padėtis pagerės. Deja, 
kol kas niekas nepasikeitė. Lie
tuviai kaip buvo, taip ir yra ant
ros klasės katalikais. Jiems jų 
prakaitu ir pinigais statyta ba
zilika yra ir toliau neprieinama.

Popiežius Jonas-Paulius II 
yra pasakęs, kad jo pusė širdies 
yra Lietuvoje, kad jis mintimis 
lanko Lietuvos žemę. Tai labai 
gražūs ir mieli žodžiai, tačiau 
jie būtų dar mielesni, jei būtų 
paremti faktais. Užtektų tik vie
no laiško Lomžos vyskupui, kad 
Seinų lietuviams būtų leista 
naudotis Seinų bazilika ir joje 
garbinti Dievą gimtąja savo kal
ba. Lenkijoje legaliai veikia 
Lietuvių Visuomeninė Kultūros 
Draugija. Ji kas 4 metai renka 
centro valdybą, kuri rūpinasi 
draugijos veikla. Ji leidžia kas 
3 mėnesiai žurnaliuką “Aušra”. 
Valdyba rūpinasi gauti leidimą 
“Aušrą”leisti dažniau. Neseniai 
ji gavo iš valdžios sutikimą lė
šoms rinkti iš lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos narių. 
Lėšos gali būti panaudotos Da
riaus ir Girėno paminklo, esan
čio Gorzowo vaivadijoje, atnau
jinimui.

Religinė būklė
Po II D. karo parapijas, ku

rių gyventojų dalį sudarė lie
tuviai, yra arti etninės lenkų- 
lietuvių sienos. Tokia vietovė 
yra Vižainis. Čia po karo lietu
vių liko nedaug. Lietuviškų pa
maldų niekas nereikalauja ir jų 
nėra.

Rudelė (Rutka) yra Vižainio 
parapijos dalis. Čia yra pasta
tyta nedidelė medine šventovė. 
Lietuviškų pamaldų čia nebuvo, 
jų niekas nereikalavo ir nerei
kalauja.

Beceitai — atsiskyrusi vaka
rinė Punsko parapijos dalis su 
lenkų dauguma. Čia dėl lietuviš
kų pamaldų su giedojimu nie
kas nesirūpino. Gyvena tik pa
vieniai lietuviai.

Berzniko parapijoje yra 11 
lietuviškų kaimų. Joje lietuviš
kų pamaldų nėra. Žmonės va
žiuoja į Seinus. Senesnio am
žiaus žmonės nemoka lenku kal
bos. Jiems lenkiškos pamaldos 
yra nesuprantamos, negali tin
kamai atlikti išpažinties lenkiš
kai.

Punske lietuvių yra apie 
80%. Anksčiau lenkų buvo dar 

mažiau. Po karo buvo planuoja
ma panaikinti lietuvių pamal
das. Tą sumanymą Lomžos kuri
jai buvo parengęs Seinų parapi
jos klebonas Andrzej Zlotkows- 
ki. Lomžos vyskupu tada buvo 
Stanislaw Lukomski. Tam griež- 
t ai pasiprieširio tuometinis 
Punsko klebonas Urbonas Žei- 
vis, pateikdąmas kurijai lietu
vių parapijos sąrašus. 1949 m. 
kun. Želviui mirus, klebonu bu
vo atkeltas lenkas kun. Rama- 
nowski, mokantis lietuviškai. 
Jis nekeitė nusistovėjusios tvar
kos; 1956 m. buvo perkeltas ki
tur. Nauju klebonu buvo pa
skirtas kun. Kaminski, lietuviš
kai nemokantis. Vikaru buvo 
taip pat lenkas kun. Stanislaw 
Kmaterski. Jie lietuviškų pa
maldų nęnutraukė, bet pradėjo 
riboti kitas teises. Skaitoma lie
tuvių kalba Evangelija ir sako
mi pamokslai buvo darkomi, vi
siškai nepanašūs į lietuvių kal
bą. Lietuviai prieš tai pradėjo 
protestuoti. Parapijos įsteigimo 
karališkajam akte yra aiškiai 
pažymėta, kad Punsko parapi
jos klebonu privalo būti lietu
vis arba mokantis lietuviškai.

Lietuviai protestuoja
1957 m. lietuviai punskiečiai 

nepriėmė kalėdojančių lenkų 
kunigų. Lietuvių delegacijos va
žinėjo pas Lomžos vyskupą su 
prašymais, kad Punsko parapi
jai būtų paskirtas lietuvis kuni
gas. Kurija nusileido — į Puns
ką buvo atkeltas vietinis lietu
vis kun. Šuminskas. Jis grąžino 
seną tvarką. Nesutarimai paša
linti. Dabar sekmadieniais lai
komos dvejos pamaldos lietuvių 
kalba ir vienerios lenkų kalba. 
Kiti visi patarnavimai teikiami 
abiem kalbom. Klebonauja kun. 
Dzermeika.

Smalėnuose kurijos įsakymu 
1946 m. pamaldos lietuvių kal
ba buvo panaikintos. Lietuviam 
nerimstant, 1959 m. jos vėl bu
vo grąžintos, šiuo metu viene
rios pamaldos laikomos lietuviš
kai ir vienerios lenkiškai. Visi 
kiti religiniai patarnavimai yra 
teikiami abiem kalbom. Klebo
nu yra lenkas kun. Macek, gerai 
išmokęs lietuviškai. Jam šovi
nistinė laikysena nepriimtina. 
Jis savo taktu įsigijo didelę pa
garbą ir autoritetą tarp lenkų ir 
lietuvių. Tai tikras Dievo tar
nas.

Seinų problemos
Mirus kun. klebonui Astase- 

vičiui 1946.VI.2 (sakoma, kad 
jis buvo sulenkėjęs lietuvis nuo 
Suvalkų Kalvarijos, lietuviams 
palankus), į Seinus buvo pa
skirtas kun. Andrzej 'Zlotkows- 
ki, kuris panaikino paipaldas 
lietuvių kalba. Dvasiškiai aiški
na, kad po karo, kai buvo žmo
nių surašymas pagal tautybes, 
lietuviai Seinuose kaipo tokie 
nesiregistravo . . .Surašymą Sei
nuose atliko Zlotkowskio pati
kėtiniai. Nenuostabu, kad lietu
vių skaičius buvo parodytas ne
gausus. Be to, buvo ir tokių, ku
rie pradžioje bijojo prisipažin
ti prie savo tautybės. Visdėlto 
jau 1946 m. lietuviai kreipėsi į 
kleboną Zlotkowskį dėl lietuviš
kų pamaldų ir kitų patarnavi
mų. Seinų klebonas Zlotkows- 
kis atsakė: lietuviškų pamaldų 
nebus nei Seinuose, nei Smalė
nuose, nei Punske, nei Vižainy
je. Tai primena lenkų okupaci
jos metais Vilniaus krašte dir
busį vyskupą Jalbrzykowškį, ku
ris uždarinėjo lietuviškas para
pijas ir neleido lietuviams Vil
niaus katedroje laikyti lietuviš

kų pamaldų. Jo veikla Vilniaus 
krašto lietuviams buvo labai 
skaudi ir nuostolinga.

Po tokio klebono Zlotkows
kio sprendimo Seinų lietuviai 
parašė pirmą skundą Lomžos 
vyskupui Stanislawui Lukoms- 
kiui, kad daroma lietuviams ka
talikams skriauda būtų atitai
syta. Jokio atsakymo į tai ne
gauta.

Negaudami jokių atsakymų į 
savo raštus, lietuviai nutarė 
siųsti 3-jų asmenų delegaciją 
pas vyskupą. Delegacijai vysku
po raštinėje buvo pasakyta, kad 
vyskupas yra labai užimtas ir 
negalės lietuvių priimti. Tik
tai kun. Jasinauskas, kuris bu
vo užėjęs pas vyskupą savo rei
kalais, pamatęs lietuvių delega
cijoje vieną savo pažįstamą, pa
klausė, kokiais reikalais jie no
ri matyti vyskupą. Delegacijos 
pirmininkas atsakė kun. Jasi- 
nauskui, kad Seinuose, Smalė
nuose, Vižainyje ir kitur yra jau 
panaikintos lietuviškos pamal
dos. Kun. Jasinauskas labai nu
stebo tokiu lenkų dvasiškių el
gesiu.

Lomžos vyskupas Lukomskis 
pasakęs, kad iš klebono Zlot
kowskio pranešimo aiškėja, jog 
Seinų parapijoje lietuvių nėra 
ir pamaldų jiems Lenkijoje ne
bus. Be to, dar pridūrė: “Sėdė
kite ramiai, nes jus išveš. Jeigu 
norite lietuviškų pamaldų, va
žiuokite į Kauną. Čia yra Len
kija.”

1948 m. vyskupas Stanislaw 
Lukomski, grįždamas iš Lenki
jos kardinolo Augusto Hlondo 
laidotuvių, žuvo automobilio ne
laimėje. Po jo mirties Lomžos 
vyskupu buvo paskirtas Czeslaw 
Falkowski.

Po tokių nemalonių hierar
chijos smūgių lietuviai pradėjo 
rašyti prašymus Lenkijos pri- 
mui kardinolui Stefanui Wys- 
zynskiui ir Vatikanui. Niekas 
Suvalkų-Seinų lietuviams kata
likams nepadėjo jų sunkioje ko
voje' už jiems priklausančias 
teises.

Kas toliau?
Trikampyje keitėsi klebonai, 

Lomžoje vyskupai, Romoje po
piežiai, o Seinų lietuvių proble
ma liko ta pati, galbūt net blo
gesnė, ųegu buvo pradžioje. At
rodo, kad Seinų lenkų “krikš
čioniška uola” lietuviams yra 
neprieinama — nepajudinama. 
Lomžos vyskupas Mikolaj Sasi- 
nowski ir jo patikėtinis Seinų 
klebonas Stanislaw Rogowski 
lietuvius laiko antraeiliais kata
likais, kurių kalba Seinų bazili
kai netinka.

Suvalkų lietuviai 1980 metų 
pabaigoje parašė prašymą Len
kijos kultų ministerijai, kad 
valdžia darytų žygius pagerinti 
jų religinę padėtį Seinuose. Į jų 
prašymą buvo atsakyta: valdžia 
nesikiša į tikybinius reikalus.

NORITE TAPTI KUNIGU? 
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės: 
Father Nigro, Gonzaga U. 
Spokane, 99259, USA.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 

(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

PAREIŠKIMAS
Lietuvių Bendruomenei 1980 metų 

gruodžio 21, sekmadienį, paskelbus 
Maldos Dieną už Lenkiją, visuomenė
je pasireiškė nepalankūs atsiliepimai 
Kadangi spaudoje (B. Kemežaitė, 
“Naujienos” nr. 40 — 1981-2-26) per- 
toli nueita su nepagrįstais kaltinimais 
man, kaip Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos centro valdybos pirminin
kui, turiu pareikšti: JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, prieš skelbiant 
Maldos Dieną už Lenkiją, manęs atsi
klausė ir aš maldos idėjai pritariau, 
tačiau apie Bendruomenės Visuome
ninių Reikalų Tarybos pasitarimus su 
Amerikos Lenkų Kongreso atstovais 
nieko nežinojau.

Albertas Misiūnas,
VKLS centro valdybos pirm. ’

VENECUELOS “GAIRĖ”
Nesenai gavau Venecuelos lietu

vių neperiodinį leidinį “Gairę”, kur 
gan stipriai puolama “Tž” bendra
darbė Aleksandra Vaisiūnienė.

Gyvendamas Kalifornijoje, netu
riu teisės maišytis į tarpusavius Ve
necuelos lietuvių santykius. Reikia 
tikėtis, kad visų Venecuelos lietuvių 
labai gerbiamas naujasis Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos pirm, 
dr. Vytautas Dambrava pašlijusius 
santykius sugebės išlyginti. Tačiau 
jausčiau sąžinės graužimą, jei apie p. 
Vaisiūnienę nepareikščiau savo nuo
monės. Ir tai noriu viešai padaryti 
per “TŽ”, kurie, kiek žinau, yra la
biausiai Venecuelojė skaitomas Š. 
Amerikos lietuvių laikraštis.

Aleksandrą ir Julių Vaisiūnus teko 
sutikti ir pabendrauti, kai prieš ke
lerius metus lankiausi Venecueloje. 
Visada skaitau jos puikius reporta
žus bei straipsnius “TŽ” ir kituose 
laikraščiuose. Drįstu pasakyti, kad 
nedaug esu sutikęs lietuvių, kurie 
taip sielotųsi lietuvybės likimu iš
eivijoje ir pavergtos Lietuvos lais
ve kaip Aleksandra Vaisiūnienė. Ir 
tas jos sielojimasis nesireiškia žo
džiais, bet konkrečiais darbais. Kiek
viena š. Amerikos lietuvių bendruo
menė būtų laiminga turėdama A. 
Vaisiūnienę.

Mane nuliūdino faktas, kad “Gai
rės” redaktorius labai grubia forma 
palietė jos priklausymą religinei' 
protestantų bendruomenei. Tačiau 
mano akyse jos autoritetas dar la
biau pakilo. Juk retas atvejis, kad 
vienos tikybos žmogus tokiu nuošir
dumu, kaip p. Vaisiūnienė, gintų ki
tos tikybos kunigą.

Juozas Kojelis

V. DOMEIKOS STRAIPSNIS
Atydžiai perskaičiau V. Domeikos 

straipsnį “TŽ” š.m. sausio 15 d. nr. 
Tai atsakymas į Jokūbo Oleiskio laiš
ką, rašytą kun. J. Prunskiui 1977 m. 
Tame laiške J. Oleiskis apkaltina vi
są lietuvių tautą žydų žudymu 1941 
m.

V. Domeika nepripažįsta bendros 
lietuvių tautos kaltės. Didžiojoje sa
vo straipsnio dalyje V. Domeika nag
rinėja klausimą, kodėl žydai buvo 
persekiojami ne vien mūsų tėvynėje, 
bet visdj Europoj. Kaltininkas esąs 
hitlerinė Vokietija. J. Oleiskis šituo 
klausimu savo laiške kun. Prunskiui 
mažai ką pasako. Ir tikrai — apie 
tai nėra prasmės kalbėti, nes per
daug gerai visiems žinoma, kad žy
dų tautos naikinimas buvo Hitlerio 
ir j6 pareigūnų išgalvotas ir vykdo
mas: Be nacių rasinės pseudofiloso- 
fijos visa tai niekada nebūtų įvykę. 
Todėl J. Oleiskis savo laiške beveik 
išimtinai kalba apie lietuvių laiky
seną žydų atžvilgiu 1941 m. Jis ran
da laįiai daug faktų, kurių mes ne
galime paneigti, cituoja Šv. Rašto 
Jozuės knygos 7-tą perskyrimą ir ap
kaltina visą mūsų tautą žydų naiki
nimu.

Tai pagrindinės ir mums visiems 
labai nemalonios, bet teisingos J. 
Oleiskio mintys. V. Domeika j tai 
neduoda jokio atsakymo. Neužtenka 
daug žodžių pasakyti ar parašyti apie 
paliestą problemą bei įvykių raidą 

Seinų bazilika, kurioje kadaise buvo ir lietuviškos pamaldos. Dabar lenkų 
vadovybė lietuviškų pamaldų neleidžia. Čia palaidotas lietuvių poetas — 
“Anykščių šilelio” autorius vysk. A. Baranauskas. Nuotrauka daryta 1980 m.

ir prileisti, kad mes esame visiškai 
nekalti, nes buvusi politinė padėtis 
mus išteisina.

J. Oleiskis mus kaltindamas pabrė
žia: 1. šimtatūkstantinę Lietuvos žy
dų žmogžudystę ir visos lietuvių tau
tos ar pavienių pareigūnų tiesioginį 
ir netiesioginį talkinimą naciams ta
me žudyme; 2. cituoja §v. Rašto Jo
zuės 7-tą perskyrimą, kur labai aiš
kiai pasakyta, kad už pavienio žmo
gaus kaltę baudžiama visa tauta. To
dėl ir vien todėl, pagal J. Oleiskį, 
mūsų stovykla yra nešvari, ir mes 
esame ekskomunikuoti. Kur gi V. 
Domeikos atsakymas į tai?

Sustojant prie šitų suminėtų kalti
nimų lietuvių tautai, mums reikalin- 
ka aktyvi dvasinė laikysena, nes žy
dų naikinimo klausimas Lietuvoje 
yra teisiškai neišsprendžiamas. Tai 
yra pirmoje eilėje moralinė, religi- 
nė-teologinė problema, todėl negali
me pasitenkinti, pagal V. Domeiką, 
jieškodami tik teisinės atsakomybės. 
Negalima sutikti su V. Domeikos 
tvirtinimu, kad J. Oleiskio laiškas gi
lina svetimųjų, t.y. nacių, iškastas 
prarajas tarp mūsų ir žydų. Priešin
gai, mano nuomone, J. Oleiskis iš
tiesia ranką, sakydamas: “Išvalykite 
savo stovyklą nuo nusikaltėlių, pri
pažinkite savo klaidas, tarkite visai 
nuoširdžiai “mes nusidėjome, mes 
nusikaltome, mes klydome.” Tai yra 
gražūs ir pilni paguodos žodžiai, nes 
tai galėtų tapti pradžia pokalbio tarp 
žydų ir lietuvių. Gal kada vėliau tik
rai galėtų įvykti nuoširdus dviejų 
tautų susitaikinimas. Pagaliau ne 
vien žydai, bet ir mes esame kentėję, 
nes ir žydų tarpe buvo “Achanų” 
(žiūr. Jozuės 7-tą persk.), nors paly
ginti žymiai mažiau, kaip mūsų eilė
se. Todėl manau, kad mūsų pareiga 
padaryti pirmąjį susitaikinimo žings
nį, kurio žydai gal jau seniai laukia. 
Jei mes bandysim šituo mums ne
įprastu keliu eiti, tai anksčiau ar vė
liau susitaikinsim su žydų tauta ir 
atgausim Dievo malonę sau ir Lietu
vai. V. Domeikos straipsnyje pasi
gendu atsakymo į J. Oleiskio laišką.

Dr. med. St. Sereika 
V. Vokietija

SPAUDA PIETUOSE
Nuoširdus ačiū už “TŽ”, nors gau

nu pavėluotai. Lietuviškos žinios vi
suomet įdomios. Mūsų spauda P. 
Amerikoje silpnėja — “Laikas” iš
eina kartą į mėnesį, o Ožinsko “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” pasirodo 
tik retkarčiais. Komunistinė “Vaga” 
išeina du kartus į mėnesį, redaguota 
žirklėmis. Jei būtų redaktorius, ra
šytų geriau, be klaidų. Bet “pažan
giesiems” tai nerūpi — užtenka būti 
gerų “asabų” ratelyje ir turėti gėri
mų. Tokie veikėjai narsiai valgo, bet 
į vadinamą “Tarybų Lietuvą” tarnau
ti maskoliui nevažiuoja. Tie, kurie 
čia turi kokią nors įmonę, darbinin
kus išnaudoja dar labiau negu va
dinamieji kapitalistai.

Petras čiabis 
Argentina

MIRUSIŲ PAGERBIMAS
Aš visai nesutinku su p, E. Štur- 

mienės nuomone, kad aukos mirusių
jų pagerbimui turėtų būti skiriamos 
velionies šeimai, o ne tiesiogiai ko
kiai nors organizacijai. Man rodos, 
labai retas žmogus, tik ką praradęs 
savo mylimą šeimos narį, rastų pa
guodą skaičiuodamas dolerius. Daug 
kam jų priėmimas gali būti net labai 
nemalonus.

Visos lietuviškos organizacijos yra 
vienodai vertingos, ir aš nemanau, 
kad mirusiojo artimieji turėtų kokių 
ypatingų pageidavimų. Galbūt pali
kime mirusiųjų prisįminimą, nesu
menkintą perdideliu pabrėžimu me
džiaginės pusės.

Vita Lapaitienė

• Supažindinkite savo draugus su 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie 
gaus keletą numerių nemokamai.
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Naujas N. Pr. Marijos seserų vienuolynas Putname, Conn., baigiamas įreng
ti. Jaunos seserys — Teresė Lukaitė ir Liolita Burokaitė čia gyvena ir stu
dijuoja žiemos metu; pavasarį ir vasarą padeda priimti svečius ir dirba jau
nimo stovyklose. Pirmoji iš Suvalkų trikampio, antroji — iš Toronto

Mokėjo nuliūdusius paguosti
Montrealiečiai atsisveikino su a.a. Augustinu Ališausku

Š. m. kovo 3 d. Montrealio 
lietuvius sukrėtė staigi ir neti
kėta nelaimė — iš jų tarpo ra*- 
miai ir be skausmų pasitraukė 
aktyvus bendruomenės narys, 
buvęs mokytoj’as, karininkas ir 
visuomenininkas Augustinas 
Ališauskas.

Tą antradienio vakarą jis, 
skaitydamas pensininkų klube 
savo paruoštą humoristinį daly
kėlį, staiga nutilo, atsirėmęs nu
gara į sieną pradėjo slinkti že
myn ir ten pat sukniubo. Pašau
kus greitąją pagalbą, bandyta 
įvairiomis priemonėmis ir vais
tais atgaivinti, bet niekas nebe
padėjo, ir atvykusi juodoji ma
šina mirusį nugabeno į Wilsono 
laidotuvių namus.

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
gausūs montrealiečiai ir iš kitur 
atvykę draugai bei giminės ve
lionį lankė, kalbėjo maldas, liū
dėjo. Penktadienio rytą, atvy
kus kunigui J. Aranauskui, už
darytas karstas ir nugabentas į 
Aušros Vartų šventovę, kur ku
nigai J. Aranauskas ir St. Kul- 
bis atlaikė pamaldas, grojant 
vargonams ir aidint giesmėms. 
Nematomos solistės giesmių 
garsai, “Avė Maria” ir kitos skli
do iš viršaus, bet kiekvienas ir 
nemontrealietis tą puikų solis
tės Capkauskienės balsą seniai 
pažįsta. -

Iš šventovės daugelio auto
mobilių procesija vyko į kapi
nes, kur po kun. J. Aranausko 
maldos ir tarto žodžio apie ve
lionį • karstas' nuleistas į duobę, 
o susirinkusių draugų ir gimi
nių apibarstytas atvežta iš Lie
tuvos žeme.

Po laidotuvių visi dalyviai,, 
kurių buvo per šimtą, susirinko 
į Aušros Vartų salę, kur buvo 
paruošti pietūs (paruošė vienuo
lyno seselės, vad. s. Teresės). 
Baigiant pietus, velionies sūnus 
dr. Arūnas trumpu žodžiu padė
kojo visiems dalyviams, kuni
gams ir seselėms už gražų pa
gerbimą ir palaidojimą jo tėvo, 
kuris buvęs geras šeimos galva 
ir geras lietuvis. Dalyviai skirs
tėsi į namus, reikšdami savo 
užuojautas mirusio giminėms.

Sekmadienį toje pat salėje 
šventovės išorinio Marijos pa
veikslo — freskos atnaujinimo 
tikslu buvo bendri pietūs ir kon
certas, dalyvaujant 200 žmonių. 
Čia velionis Ališauskas dar kar
tą prisimintas. Solistė Capkaus- 
kienė, prieš dainuojant vieną 
dainą, pasakė: “Šią dainą skiriu 
tam, kurio mūsų tarpe nebėra”.

Velionis buvo gimęs 1907. X. 
28 Brazgių kaime, Ukmergės 
apskr. Baigęs Ukmergės gimna
ziją ir mokytojų kursus, gavo 
pradžios mokyklos mokytojo 
cenzą ir nuo 1929. XI. iki 1935. 
VIII mokytojavo įvairiose pra
džios mokyklose.

Atlikdamas karinę prievolę, 
baigė karo mokyklą aspirantu 
ir gavo karininko laipsni. 
Trūkstant mūsų kariuomenei 
karininkų, 1935 m. buvo pa
šauktas į aktyvią karo tarnybą, 
kur ištarnavo įvairiose pareigo
se iki 1941 m. Ilgiausiai tarna
vo karo mokykloje kaip lekto
rius ir karinis instruktorius.

Vokiečių okupacijos metu 
1941. IX. švietimo tarėjo buvo 
paskirtas Vilkaviškio apskrities 
pradžios mokyklų inspektorium, 
o vėliau Ašmenos apskr. pradi
nių mokvklų vyr. inspektorium 
iki 1944 VI.

Artinantis sovietų ordoms 
prie Lietuvos sienų, velionis pa
sitraukė į Vakarus ir apsigyve
no Vokietijoje, Kempteųo mies
te, kur buvo įsteigta didelė lie
tuvių karo pabėgėlių stovykla. 
Ten buvo įsteigta lietuvių Mai
ronio gimnazija, kurioje velio
nis mokytojavo, dėstydamas is
toriją ir matematiką, nuo 1945. 

IX. iki 1948. VI. Toje stovyklo
je jis Susipažino su savo būsima 
žmona Stase Lėlytė, kuri ten ir
gi gyveno.

Pradėjus emigracijos vėjams 
pūsti, išvyko su grupe tautiečių 
į Argentiną, Buenos Aires, kur 
gyveno jo brolis, bet ten gerai 
nepritapęs po metų ar daugiau 
persikėlė į Kanadą, Montreal}, 
kur gyveno jo būsima žmona.

1950 m. sausio mėn. jiedu su
situokė ir įsijungė į visuomeni
nį Montrealio lietuvių gyveni
mą. Abu mokytojavo lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje ir uo
liai darbavosi Aušros Vartų pa
rapijoje.

Velionis gavo nelengvą dar
bą Dominion Steel Co. Ltd. fa
brike, kur dirbo daugiau kaip 
10 metų. Gal tas darbas ir pa
kenkė velionies sveikatai. Žmo
na Stasė buvo baigusi Vilniaus 
universiteto humanitariniame 
fakultete prancūzų kalbą ir lite
ratūrą. Mokėdama prancūzų 
kalbą, lengviau pritapo prie 
lengvesnio raštinės darbo.

Jiedu išaugino ir išmokslino 
du sūnus, kurių vyresnis Arū
nas profesoriauja Kingstono un- 
te, o jaunesnis Rimantas, baigęs 
un-tą Montrealyje, studijuoja 
magistro laipsniui Londono un- 
te.

Velionis niekuomet nestokojo 
draugų, buvo labai šnekus ir vi
sada linksmas. Labai nemėgo 
nesutarimų ir ginčų, mokėjo 
nuliūdusius pralinksminti, o su
sipykusius sutaikinti. Pašventęs 
savo gyvenimą tėvynės ir šeimos 
labui, ramiai pasitraukė į amži
nybę, palikęs liūdinčią šeimą ir 
artimuosius. P. L.

A.a. AUGUSTINAS ALIŠAUSKAS, 
miręs Montrealyje 1981 m. kovo 3 
d., karininko uniformoje Kaune ne
priklausomos Lietuvos laikais



DANETA RAILIENE ir BRONYS RAILA Los Angeles mieste Nuotr. A. Dudaravičiaus

Naujas kilimas "Anapilis”
Pokalbis su jo dailininkais Tamošaičiais ir audėjomis

Aukso plunksna
A. KALNIUS

Turbūt retas skaitytojas bus 
negirdėjęs Bronio Railos. Jis 
ne nuo pakilumos save apreiš
kė: matykite ir išgirskite, tai aš 
— Bronys Raila! Ne, tai jo, sa
kytum, iš aukso plunksnos iš- 
skridę raštai. . .

“Vaivos rykštė” yra jo dešim
toji knyga, kuri dvidešimties 
metų būvyje, pradedant pirmą
ja 1960 metais, užbaigė 4274-tą 
puslapi. O kiek dar puslapių su
sidarytų iš straipsnių, pasiro
džiusių periodinėje spaudoje, 
įskaitant ir Lietuvoje gyventus 
laikus, sunku pasakyti. Jie jo 
knygų svori pakeltų kokius tris 
kartus. Bronys Raila yra vienas 
pačių negailestingiausių plunks
nos varovų, iš po kurio rankų 
išklydę raštai yra ne tik gausūs, 
bet ir brandūs, atseit, išmąstyti, 
pagrįsti, meniškai apdoroti ir 
knygos ar kitokiu pavidalu pa
teikti skaitytojui kaip gerai iš
nokintas vaisius. Dėlto jo raš
tus skaityti yra atgaiva. Nors 
kartais skaitytojas ir nesutiktų 
su jo idėjiniu pasauliu, bet jis 
knygos neužvers dėl jos stiliaus 
grakštumo, kalbos taisyklingu
mo, o kartais ir dėl humoristi
nio vaizdingumo. ,

* * *
Knygos tikslas? Vaizdžiau 

kalbant, tai Railos užkurta pir
tis komunistinio lovio mėgė
jams, siekiant išryškinti jų me
lo kalnus, į kuriuos yra atremti 
jų rojaus skliautai.

1974 m. šios knygos autorius 
buvo pakviestas pasakyti pluoš
tą prakalbų per “Laisvės radi
ją” į Lietuvą. Maždaug penke- 
rių metų laikotarpyje jis jų pa
sakė lygiai šimtą. Jos ir yra su
dėtos “Vaivos rykštėje”. Kiek
viena kalba galėjo trukti tik 
penkias minutes. Tai maždaug 
trys knygos puslapiai. Vadinasi, 
žodis turėjo būti taupus ir taik
lus. O dėlto jis yra patrauklus 
skaitytojui, nes kas ketvirtame 
puslapyje jis skaito vis apie 
naują dalyką. Tai ypač yra svar
bu “trumpesnių distancijų bė
gikams”, kuriems ilgi straips
niai yra ne prie širdies.

Teisybės dėlei dar reikia pa
sakyti, kad melo sąvoka yra ga
na plati, nes ji gali reikštis kiek
viename žingsnyje, kiekviena
me įvykyje bei atvejyje. O net 
ir tame pačiame atvejyje jis ga
li kartotis net keliolika kartų, 
tik jau iš kitų lūpų. Kadangi 
autorius dažniausiai turi nu
ginkluoti kelis melagius, karto
jančius tą patį melą, tai skaity
tojas kartais ima nuobodžiauti, 
kam, girdi, reikia kalbėti apie 
tuos pačius dalykus. Tačiau, 
matote, melas yra tas pats, bet 
melo kūrėjas jau kitas. Ogi au
toriui reikia pristatyti ir vieną 
ir kitą, taip pat ir skaitytojui 
rėikia pažinti abudu.

* * *
Apie kokius atvejus konkre

čiai “Vaivos rykštėje” yra kal
bama? Visų jų net ir antraštė
mis nesuminėsi. Pagaliau tai 
būtų neprasminga, nes antraš
tės dažniausiai yra abstrakčios 
ir knygos turinio neišsako. An
tai, net ir pats knygos pavadini
mas paaiškės tik tiems, kurie 
bus skaitę V. Krėvės seno sker
džiaus pasaką apie Perkūną, 
Vaivą ir Straublį. Vaiva, girdi, 
buvusi dukra tokio žmogelio, 
kaip ir mes, tik gyvenusio Bal
tijos marių pakrantėje. Ji buvu
si labai graži ir mokėjusi gražias 
juostas austi, iš visų juostų gra
žiausias. O dar gražesnę ji buvo 
nuaudusi savo mylimajam 
Straubliui.

Apie tai sužinojęs, Perkūnas 
taip pat įsigeidė turėti tokią

Su "Vaivos rykšte" susipažinus

juostą ir paprašė Vaivą ją nu
austi. Ji nuaudė, ir ji buvo gra
žių gražiausia. Perkūnui labai 
patiko ne tik juosta, bet ir Vai
va — jis ją vedė. Abu gyveno 
jūrų dugne, gintaro rūmuose. 
Betgi jos vyro būta didelio ne
nuoramos ir trankuolio. Jis vis 
padangėse trankėsi, dūko, o že
mėje griovė ir degino namus, 
laužė girių medžius, kaip koks 
pašėlėlis, pablūdėlis. . .

Įkyrėjo Vaivai toks gyveni
mas ir, susiradusi slaptą išeigą, 
dingo iš gintaro rūmų, nepalik
dama nė juostos, kurią vėliau ji 
atidavė Straubliui.

Neradęs žmonos, užsirūstino 
Perkūnas, trenkė į savo pilį, ir 
gintaras gabalais išlakstė po 
marių vandenis. Nuo jo įtūžio 
žuvo ir nelaimingoji Vaiva. O 
Straublys, apraudodamas savo 
mylimąją, ištiesė jos juostą de
besyse, pats gi audrų ir vėtrų 
nešiojamas saugojasi Perkūno, 
kuriam iki šiol dar nepasisekė 
jo pagriebti.

Kaikurie mūsiškiai šią Vai
vos juostą vadina Vaivorykšte, 
kaikąs — Straubliu, Dermjuos- 
te, Linksmyne, Dangorykšte, 
Orarykšte, Laumės juosta, Drig
ne.

Buvo anuomet visokių monų, 
raganų ir laumių, betgi Vaiva 
buvo tik šauni mergina ir gra
žių juostų audėja. Taigi jos 
“rykštė” peršvelni melagiams 
pliekti. Daug skaudesnė yra pa
ties Railos rykštė.

Savo prakalbas autorius pra
deda savęs aptarimu. Juk šiuo 
metu Lietuvoje jį mažai kas pri
simena, o vidurinioji ir jaunoji 
kartos apie jį bus visai negirdė- 
jusios. Toliau jis jau kalba iš gi
lios savo asmeninės patirties, 
pasinaudodamas gausia publi
cistine literatūra, apie įvykius 
ir suniekšėjusius asmenis oku
puotoje Lietuvoje, kitaip sakant 
— rusofilus. Jis juos išrengia 
iki nuogumo, nurodydamas ne
garbingas jų melo ištakas, žalą 
mūsų tautos istorijai bei kultū
rai ir mulkinimą savo tautiečių 
ne tik tėvynėje, bet ir tremtyje. 
Komunistų suklastotų faktų at
skleidimas tikrovinėje šviesoje 
yra didelis autoriaus pasitarna- 
vimas mūsų visų kraštui.

* * *
Apie knygos autorių ir apie 

tai, kas šiose eilutėse yra pasa
kyta, gal daugiausia paaiškės iš 
jo prakalbos ištraukos “Apie 
žmones be jokio idealo” (psl. 
124):

“Re-emigranto Alseikos išpa
žinčiai ir žvalgybiniam rapor
tui įžangą rašęs Julius Būtėnas 
taip pat skubėjo paklusti nesi
keičiančiam kompartijos įsa
kui.”

“Girdi, užsienin pasitraukę 
lietuvių krikščionių demokratų, 
valstiečių liaudininkų, socialde
mokratų, tautininkų partijų ir 
kitų buržuazinių sambūrių va
deivos, ‘degdami nuožmia ne
apykanta tarybinei santvarkai’, 
dabar sudarę ‘bendrą antitary
binį frontą’. Iš tikrųjų tai tik 
karjeristai, pragyvenantys iš už
sienio žvalgybų, tesirūpinantys 
vien savo asmeniška gerove. Vi
sokia nacionalistų ir klero po
litinė veikla, ‘priešiška lietuvių 
tautos interesam’, nieko bendro 
neturinti su patriotizmu ar idea
lizmu” (p. 5-6).

“Šitokią savo ideologinio glo
bėjo puošmeną Alseika per visą 
knygą dar smulkiau braižo ir 
apgailestauja, kad ir jis per tris
dešimt metų bendravęs su anais 
egoistiniais svajokliais ir karje
ristais” (p. 17).

rašė...
“Dabar jam nuostabu, kaip 

per tokį ilgą laiką dar galėjęs 
išlikti idealistu, gyvendamas šių 
gaivalų tarpe, kurie lietuvišką 
darbą dirbę tik ‘dėl pinigo’, gau
namo iš žvalgybų” (p. 143).

“Todėl su tokiais politikie
riais jis pagaliau ‘ryžtingai nu
traukęs ryšius’ ir nusprendęs 
grįžti į tėvynę, ‘žengiančią pa
žangos keliu visose srityse, lai
mingą savo šviesiais idealais ir 
gražiais darbais, patrauklią nuo
širdžiais žmonėmis” (p. 24).

Autorius: “Na, žinot, tikrai 
puiki maldelė, kitoje knygos 
vietoje palydima išvados, kad 
jeigu dar kiek ilgiau užsienyje 
būtų pasilikęs, tai jam būtų reiš
kę — ‘eiti prieš elementarinį 
patriotizmo supratimą’ ” (p. 
198).

Autorius: “Taip, it nuo veži
mo nusimovęs ratas, sugrįžėlis 
retoriškai aiškina savo pasime
timą, kodėl jis apsisprendė tap
ti KGB sukirpimo “patriotu” ir 
Kremliui ginti rusofiliško agit- 
propo ‘idealistu’ ”.

Gale straipsnio autorius per
spėja: “Sielodamiesi saugoki
mės, kad nedidėtų skaičius to
kių lietuvių, kurie tyčiotųsi iš 
žmogaus pagrindiniausių mora
linių vertybių ir didžiųjų tautos 
idealų — patys jų jau nete
kę. . .”

Ši trumpa ištrauka parodo, 
kaip B. Raila ryškiai pavaizduo
ja tautiškai išsikvėpusius lietu
vius, mūsų tėvynės okupantų 
padlaižius, komunistinio lovio 
veikėjus ir kaip jis sielojasi sa
vo tautos kančiomis.

Mūsų senoji tremties karta 
grobuoniško ruso — komunisto 
nuoskaudas pati yra patyrusi 
asmeniškai, betgi vidurinioji ir 
jaunoji kartos tai gali patirti 
tik iš pasakojimų ir rašto. Dėl
to B. Railos “Vaivos rykštė” yra 
geras tokios patirties šaltinis.

Bronys Raila, VAIVOS RYKŠTĖ. 
Jžangėlės skaitytojam ir klausy
tojam. šimtas prakalbų į Lietu
vą. “Vilties” spaustuvė, Cleve
land. Kaina 10 dol.

Užsisakykite 
Anatolijaus Kairio 

knygas
UNDER THE SWORD OF 

DAMOCLES, romanas angliškai; 
vertė N. Gražulienė; kietais vir
šeliais, praplėsta ir pataisyta 
lietuviškos laidos versija, 251 p. 

$10.00 
VYSKUPO SODAS ir KRYŽ

KELĖ, dvi dramos vienoje kny
goje iš vysk. M. Valančiaus lai
kų, 144 p. $6.00

PO DAMOKLO KARDU, (lie
tuviškai), premijuotas romanas, 
219 p. $4.00

LAISVĖS SONATA, poema 
apie vieną jūrininką; 40 dail. D. 
Kizlauskienės iliustracijų; kie
tais viršeliais, didelio formato, 
tinkama dovana jaunimui, 78 p.

S4.00 
TRYS DRAMOS — Rūtelė”, 

“Saulės rūmai”, “Žmogus ir til
tas” — vienoje knygoje; kietais 
viršeliais, 158 p. $4.00

TRYS KOMEDIJOS — “Ku
kū”, “Didysis penktadienis”, 
“Rūtos ir Bijūnai" — vienoje 
knygoje, 224 p. $4.00

KARŪNA, istorinė trilogija- 
poenia iš Mindaugo laikų, trys 
atskiri veikalai; kietais virše
liais, 318 p. $4.00

SIDABRINĖ DIENA, 3 v. ko
medija ir libretas vienoje kny
goje; kietais viršeliais, 155 p.

S3.00 
Kainos — įskaitant persiuntimo 
išlaidas

Lithuanian Literary 
Associates 

P.O. Box 29060 
Chicago, III. 60629, USA

Anapiliui išaustas didžiulis kili
mas. Ta proga VITALIUS MATU
LAITIS padarė pasikalbėjimą su 
projekto-piešinio autoriumi dail. 
ANTANU TAMOŠAIČIU, kilimo 
instruktore bei patarėja dail. ANAS
TAZIJA TAMOŠAITIENE ir pro
jekto vykdytoja dr. ANGELE KAZ
LAUSKIENE. RED.

— Ką reiškia šio kilimo vaiz
das?

A. Tamošaitis: Anapilis yra 
simbolinio turinio kilimas, vaiz
duojantis fantastinę pilį Anapi
lį, siekiančią dangaus skliautus. 
Pilies papėdėje du jauni lietu
viukai — mergaitė ir berniukas 
sodina Anapilio medelį, kad jis 
per daugelį metų išaugtų iki pi
lies bokšto. Pačioje pilies bokš
to viršūnėje skamba laisvės var
pas: “kelkitės, kelkitės”. Tai 
Vinco Kudirkos žodžiai. Pilies 
kuore dega amžinos ugnies au
kuras, angelų saugomas. Dan
gaus skliautuose spindi septy
nios žvaigždės, simbolizuojan
čios pasaulio sukūrimą per sep
tynias dienas.

— Kilimas austas rištiniu bū
du, t. y. mazgais. Kodėl pasirin
kote šią techniką, o ne gobeleni- 
nę?

A. Kazlauskienė: Manau, kad 
mazgais rišant lengva ir patogu 
austi mėgėjoms audėjoms, o go
belenas, ypač didelis, reikalau
ja jau patyrusių audėjų.

— Kada pradėjote ir kada 
baigėte austi Anapilio kilimą? 
Be to, kiek audėjų padėjo Jums 
įvykdyti tokį didelį darbą?

A. Kazlauskienė: Pradėjome 
1978 m. sausio 29 d. ir baigėme 
1980 m. birželio 15 d. Turėjo
me apie 50 audėjų, bet iš jų tik
tai apie 12 audė pastoviai iki 
galo. Pagal valandų skaičių trys 
audėjos išaudė pusę kilimo, o 
likusios 47 — kitą dalį.

— Koks yra kilimo dydis ir 
ką daugiau galėtumėte apie jį 
pasakyti? Kiek sveria, kokia 
medžiaga ir t. t.

A. Kazlauskienė: Kilimo dy
dis 16’xl0’ pėdų, grynos vilnos. 
Reikėjo per 4000 audimo valan
dų, surišta per 300,000 mazgų. 
Dail. A. Tamošaitienė paskoli
no mums stakles^ padėjo užtai
syti kilimui metmenis, talki
nant Kristinai Pikūnaitei, Geno
vaitei Sprainaitienei ir Birutei 
Mažeikienei. Vilnonius siūlus 
nudažė ir pradžioje padėjo aus
ti Anelė Maksimavičienė, kurią 
iš anksto išmokė dažyti ir austi 
savo dailės studijoje A. Tamo
šaitienė. Pastaroji parūpino iš 
verpyklos vilnonius siūlus, pa
tarė jų dažymą, užaudė kilimo 
pradžią, nurodė ir visą laiką tik
rino audimą.

— Abu Tamošaičiai esate ki
limų audimo menininkai, mokė
te lietuvaites ir kanadietes aus
ti kilimus. Būtų įdomu sužinoti 
bent trumpą kilimų audimo is
toriją kituose kraštuose?

Didžiojo kilimo “ANAPILIS” audėjos. Iš dešinės: dail. A. Tamošaitienė, G. 
Strimaitienė , G. Sprainaitienė, dr. A. Kazlauskienė; stovi iš dešinės: V. Vaš- 
tokienė, J. Rovienė. Kilimo sutiktuvės — š.m. balandžio 12 d.

A. Tamošaitis: Rankų darbo 
kilimai jau minimi Dovydo 
psalmėse. Pasaulyje vyrauja ke
letas kilimų audimo technikų: 
rištiniai, kiliminiai, gobeleni- 
niai, rya (rija) ir dar kitokie. 
Kiekviena tų kilimų rūšių turi 
savo istoriją ir geografiją. Čia 
apibūdinsiu tik rištinius kili
mus, kurių tėvynė yra Viduri
niai Rytai, ypač Persija. Rišti
nių kilimų pavyzdžiai yra išli
kę iš V š. po Kristaus koptų tau
toje, kuri gyveno Egipte. Vidu
riniai Rytai, kaip Persija (da
bar Iranas), Afganistanas bei 
Mažoji Azija XVI-XIX š. išugdė 
rištinių kilimų meną ir jų ga
mybą. Tuose kalnų kraštuose 
auginama daug avių, kupranu
garių, ožkų, kurių vilnos labai 
tinka kilimams. Ten yra natūra
lių dažų, kaip indigo (mėlyna, 
neblunkanti spalva), pigi darbo 
jėga, nes nebuvo kitos pramo
nės ir nedaug tinkamos žemės 
ūkininkavimui. Be to, tiems ki
limams austi nereikia sudėtin
gų staklių, užtenka paprastų rė
mų. Dauguma Rytų kraštų žmo
nių gyvena kalnuose ir dyku
mose. Jie ant kilimų miega, už
sikloja, pertveria patalpas. Ke
liaudami per dykumas, pasitie
sia ant smėlio ir meldžiasi. XIX 
š. Europa buvo užversta persiš
kais kilimais.

— Kaip vertinamas persiškų 
kilimų menas?

A. Tamošaitis: Visas islamiš
kas menas architektūroje, mi- 
niatūrinėje tapyboje ir audi
niuose yra labai augšto lygio — 
ornamentalus, spalvingas ir itin 
stilingas Jų rištiniai kilimai iš
raizgyti raštų raštais, o vadina
mieji maldos kilimai būdingi 
budistiniais simboliais.

— Ar kituose kraštuose irgi 
klestėjo namie austi kilimai?

A. Tamošaitienė: Labai bū
dingi skandinavų tautų kilimai, 
vadinami “rya”. Jie yra taip 
pat austi rištiniu būdu, kaip 
persiškieji, tik labai ilgu plau
ku ir tarp mazgų užaudžiami 
ne du dvinytiški siūlai, bet šeši- 
aštuoni ataudai. Man teko mo
kytis audinių-kilimų meno Šve
dijoje. Patyriau, kaip švedai ir 
suomiai mėgsta tokius kilimus 
austi. Tų kilimų raštai stambo
ki ir pilkšvos švelnios spalvos.

— Kokius kilimus audžia sla
vų tautos?

A. Tamošaitienė: Ukrainietiš- 
ki, vadinama “kelim” technika 
austi, būdingi ir lenkams. Jie 
ornamentalus ir abi jų pusės 
lygiai vienodos. Slavų tautos 
mažiau audžia rištinius kilimus.

— Ar Lietuvoje sodiečiai XIX 
š. audė rištinius kilimus?

A Tamošaitis: Ypač Žemaiti
joje buvo audžiami rištiniai ki
limėliai iš juostelėmis sukarpy
tų spalvotų audeklų rėželių. O 
Mažojoje Lietuvoje buvo au-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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□ KULTOKMEJE VEIKLOJE
DEBIUTINI KONCERTĄ Čikagos 

Jaunimo Centre vasario 22 d. turėjo 
koloratūrinis sopranas Aušra Baro- 
naitytė, baigusi buvusios Kauno ope
ros sol. Izabelės Motekaitienės dai
navimo studiją. Koncertą tenka lai
kyti diplominiu jos darbu, paruoštu 
pagal akademinius reikalavimus. Pro
gramą teko atlikti net penkiomis kal
bomis — italų, vokiečių, prancūzų, 
anglų ir lietuvių. Jon buvo įtraukta 
daug klasikinių kompozitorių — J. 
Haydn, P. D. Paradisi, G. Donizetti, 
L. Arditi, C. Loewe, R. Strauss, G. 
Verdi, S. Barab, E. Dell’Acqua, J. 
B. Weckerlin ir į klasikų eiles dar 
neįsirikiavusi mūsiškė Giedra Gu
dauskienė. Jaunoji sol. A. Baronaity- 
tė atliko jos keturių dainų ciklą “Pir
masis šypsnys”, kurį sudaro “Pirmas 
pasimatymas”, “Mergaitė ir žvejys”, 
“Apynėlis” ir baigmei priklausantis 
ciklo pavadinimas. Iš programon 
įtrauktų dainų bene labiausiai yra ži
nomas Luigi Arditi “Bučkis" (“II 
bacio”), kurį, atliekamą lietuvių 
kalba, jau tekdavo girdėti Lietuvoje. 
Operų pasauliui atstovavo tik viena 
Elenos arija iš G. Verdi “Siciliškų 
mišparų”. Solistei akompanavo pia
nistas Manigirdas Motekaitis. A. Ba- 
ronaitytė yra įsigijusi ligonių tera- 
pistės diplomą, dirba vienoje ligoni
nėje. Dainavimu ji domėjosi nuo vai
kystės dienų, balso lavinimui skirda
vo vieną savaitinę valandą. Studijų 
metais yra dalyvavusi amerikiečių 
rengiamuose konkursuose, būsimų 
dainininkų perklausose, susilaukda
ma skatinančių įvertinimų.

KULTŪRINĘ POPIETĘ Los An
geles bei apylinkių lietuviams kovo 
29, sekmadienį, 12 v., šv. Kazimiero 
parapijos salėje rengia LB Vakarų 
apygardos valdyba, vadovaujama 
pirm. Rimtauto Dabšio, talkinama 
akademikų skautų. Joje bus proga 
susipažinti su naująja dr. T. Remei- 
kio knyga “Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945-1980", atskleidžian
čia pokarinę lietuvių tautos kovą su 
okupantais. Dr. T. Remeikis padarys 
pranešimą “Tautinis sąjūdis Sovietų 
Sąjungoje, jo šiandieninė apimtis ir 
reikšmė”. Kiti popietės dalyviai — 
Julius Raulinaitis, prof. dr. A. Avi
žienis ir Bronys Raila.

TAPYTOJOS VIDOS KRIŠTOLAI- 
TYTĖS ir KERAMIKĖS MARYTĖS 
MEŠKAUSKAITĖS - GAIŽUTIENĖS 
kūrinių paroda rengiama Klevelan- 
do Lietuvių Namuose kovo 28-29 d.d.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BAS Hamiltone, Kanadoje, paskelbė 
antrąjį literatūrinį konkursą. Laukia
ma kūrinėlių, vaizduojančių pensi
ninkų gyvenimą. Jais gali būti nove
lės, apysakaitės, pasakojimai; felje
tonai. Vertintojų komisija, kurios su
dėtis bus paskelbta vėliau, paskirs 
tris premijas po $100. Konkurso daly
viai savo kūrinius turi atsiųsti iki š. 
m. rugsėjo 15 d. šiuo adresu: HL 
Pensininkų Klubas, P.O. Box 1046, 
Hamilton, Ont., Canada L8N 3R4.

SVARBIU LIETUVIŠKOS VEIK
LOS ŽIDINIU Čikagoje yra tapęs 
Jaunimo Centras, kurio išlaikymas 
su patobulinimais bei remontais pa
reikalauja daug lėšų. Joms sumažin
ti balandžio 26 d. rengiamas pirmasis 
metinis Jaunimo Centro koncertas. 
Jo paruošimu rūpinasi sol. Algis Gri
gas. Koncerte jau sutiko dalyvauti ir 
kiti Čikagos Lietuvių Operos solis
tai — Algirdas Brazis, Nerija Linke
vičiūtė, Margarita Momkienė, Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis, Stefan 
Wicik. Koncerte debiutuos ir operos 
choristė Rūta Pakštaitė. Bus atlieka
mos dainos, operų arijos bei ištrau
kos. Solistams akompanuos pianis
tas Alvydas Vasaitis, programos pra
nešėja bus Gailė Mačiulytė. Visi da
lyviai atsisakė honoraro, norėdami 
paremti Jaunimo Centrą. Koncerto 
bilietai kainuos po 7, 6 ir 5 dolerius. 
Koncertą užbaigs kavinėje rengiama 
vakarienė, kurios pelnas taip pat ski
riamas Jaunimo Centrui.

ALGIMANTO KEZIO, SJ, apžval
ginė rinktinių nuotraukų paroda ko
vo 11 d. atidaryta “Chicago Status 
Gallery” patalpose, 325 N. Wells St., 
Čikagos centre, kur yra daug galeri
jų. Nuotraukos bus rodomos ant spe
cialiu galerijos patentu paruoštos 
drobės. Paroda truks visą kovo mė
nesį.

POMIRTINĖ DAIL. ADOS PEL- 
DAVIČIŪTĖS paroda rengiama Niu
jorke š.m. balandžio 4 d. Vėliau ji 
įvyks Toronte ir Čikagoje.

SKULPTORIUS VYTAUTAS KA
ŠUBĄ Lietuvos didybę stengiasi 
įamžinti jos valdovų medalijonuose. 
Pradžia buvo padaryta su karaliumi 
Mindaugu, kurio jis sukūrė net kele
tą variantų, o vėliau pereita ir prie 
kunigaikščių. Kultūros Židinį Brook- 
lyne, N.Y., jau puošia penki švine 
iškalti Lietuvos valdovų medalijonai 
— Mindaugo, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio ir Vytauto. V. Kašuba da
bar pradėjo naują medalijonų cik
lą, skirtą Vytautui Didžiajam. Pir
masis juodo akmens medalijonas, ku
rio diametras yra 15 colių, vaizduo
ja Vytautą, laimėjusį Žalgirio mūšį. 
Jame yra Vytauto galva su didžiojo 
kunigaikščio karūna, vėjo skleidžia
mais plaukais, kryžių primenanti ka
lavijo rankena. Įrašas skelbia: “Vy
tautas Didysis 1392-1430, Lietuva”. 
Jį papildo lotyniškas tekstas: “M. 
dux Lituaniae”. Medalijone ma
tyti ir vaškinis šio valdovo antspau
das. Skulptorius nuliedino keliolika 
medalijono egzempliorių, kad juos 
galėtų įsigyti lietuvių institucijos.

LIETUVOS DRAMOS TEATRŲ 
FESTIVALIS buvo surengtas Pane
vėžyje. Kauno teatras buvo atsive
žęs V. Krėvės "Šarūną”, Kauno lė
lių teatras — R. Skučaitės pjesę "Aš 
jieškau saulytės”, vienintelius du lie
tuvių autorių veikalus. Festivalio 
diplomus laimėjo režisoriai: H. Van
cevičius — už H. Ibseno pjesę “Ju- 
nas Gabrielis Borkmanas” Vilniaus 
dramos teatre, M. Karkelis — už A. 
Abdulino “Tryliktąjį pirmininką” 
Klaipėdos dramos teatre, E. Nekro
šius — už Jelisejevos apysakos ins
cenizaciją “Kvadratas” Vilniaus jau
nimo teatre. Diplomų už geriausią 
vaidybą susilaukė aktoriai: Vilniaus 
dramos teatro — R. Adomaitis, Vil
niaus jaunimo teatro — K. Smori
ginas ir J. Matekonytė, Šiaulių dra
mos teatro — E. Pauliukonis, Klai
pėdos dramos teatro — B. Gražys, 
Panevėžio dramos teatro — D. Ba
nionis ir G. Karka, Vilniaus rusų dra
mos teatro — V. Šapranauskas. Fes
tivalio laureatais taipgi tapo kom
pozitoriai F. Latėnas, A. Martinaitis 
ir dail. A. Jacovskis už muzikinį bei 
meninį spektaklių apipavidalinimą. 
Teatrų festivalis, kaip ir visi kiti 
renginiai, oficialiai buvo skirtas 
XXVI-jam sovietų kompartijos suva
žiavimui.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE sausio 22 d. buvo susipažin
ta su naujausiomis estradinėmis R. 
Racevičiaus dainomis. Perklausai jis 
taipgi buvo pateikęs savo muziką iš 
televizijos filmo “Dičiaus karjera". 
Naujuosius kūrinius aptarė — K. Ka- 
veckas, V. Montvila, J. Gustaitė, I. 
Paukštytė, J. Antanavičius ir T. Ma- 
kačinas.

“LIETUVOS" KINO TEATRE 
Vilniuje buvo surengta Pauliaus 
Normanto nuotraukų paroda, kurio
je jaunasis fotografas pagrindinį dė
mesį skyrė pamario motyvams. Jis 
yra Nidos žuvininkystės ūkio žve
jas, pirmą asmeninę parodą su
rengęs Nidoje. P. Normantą labiau
siai domina žmogaus santykis su 
gamta, kurį išryškina gamtovaizdžių 
sujungimas su žmogaus figūra, jos 
įrikiavimas į atskiras gamtos deta
les. Iš siužetinių temų minėtinos nuo
traukos — “Lagaminu aplink pasau
lį”, “šeima”, “Vestuvinė fotografija”, 
liečiančios vaikus, šeimyninę rimtį 
bei džiaugsmą.

MUZIKINIS KAUNO TEATRAS 
savo repertuarą papildė W. A. Mo- 
zarto opera “Don žuanas”. Premje
rinį spektaklį paruošė dirigentas S. 
Sondeckis su rež. G. Žiliu. Sceno
vaizdžius sukūrė dail. R. Gibavičius, 
drabužių eskizus — dail. G. Ramei- , 
kaitė. Naują libreto vertimą parū
pino poetas V. Bložė. Don Žuano 
vaidmuo yra skirtas baritonui, bet 
kauniečių scenoje jį atlieka pajėgus 
bosas J. Malikonis, spalvingas dai
nininkas, puikus aktorius. Kiti vaid
menų atlikėjai — V. Christauskas, 
V. Sagaitytė, J. čiurilaitė, A. Mikšy
tė, K. Krukauskaitė, E. Kliučiūtė, T. 
čiumičiova, G. Šmitas, E. Gutauskas, 
J. Janulevičius. Pagrindiniai moterų 
vaidmenys turi po dvi paruoštas atli
kėjas.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO DRAUGIJA surengė studentų 
meninių nuotraukų konkursą “Stu
dentų objektyvas-80”. Jame dalyva
vo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos 
bei Gudijos studentai. Pagrindinį 
prizą laimėjo Kauno politechnikos 
instituto fotoklubo nariai. Įdomiau
sias T. Adomonytės, R. Masiukonio 
bei kitų būsimųjų inžinierių nuotrau
kas su kitų konkurso dalyvių geriau
siais darbais dabar galima apžiūrėti 
Kauno fotografijos galerijoje.

“LIETUVOS” DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIUI vasario 22 d. sukako 
40 metų. Sukaktis jį užtiko koncerti
nėje išvykoje į Maskvą, kur teko da
lyvauti sovietų kompartijos suvažia
vimui skirtame koncerte. Ansamblį 
įsteigė didysis lietuvių liaudies dai
nų bei muzikinių instrumentų puo
selėtojas kompoz. Jonas švedas. Po 
jo vadovybę buvo perėmęs Vladas 
Bartusevičius, o dabartinis meno va
dovas yra Pranas Budrius. Vyr. ba
letmeisteriu tebedirba tautinių šokių 
specialistas Juozas Lingys, talkina
mas A. Kondratavičiaus. Keturiasde
šimtmečio laikotarpyje “Lietuva” yra 
paruošusi menines programas: “Per 
tėviškėlę”, “Kloniu aidai”, “šventi
niai vakarai”, Amžių vėjas”, “Kvie
čiame viešnagėn”, “Rugiapjūtė jau 
baigta”, "Kur Nemunas teka”, “Dai
nuojame žmogui”. Ansamblis kasmet 
surengia apie 150 koncertų. Yra gast
roliavęs ir toli už Lietuvos ribų — 
Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Ai
rijoje, JAV, Kanadoje, Indijoje, Ja
ponijoje, Meksikoje, Venecueloje, 
Švedijoje. Į “Lietuvos” koncertus 
dažnai įsijungia Vilniaus operos so
listai — tenoras Virgilijus Noreika 
ir bosas Vacys Daunoras. Ansambliui 
daug yra padėję dailininkai — J. 
Balčikonis, R. Songailaitė, D. Matai- 
tienė, V. Palaima, M. Žilevičienė, po
etai — J. Nekrošius, J. Lapašinskas, 
A. Drilinga, V. Barauskas, kompozi
toriai — A. Bražinskas, E. Balsys, J. 
Juozapaitis, V. Klova, V. Laurušas, 
L. Paltanavičius, L. Povilaitis. Su
kakties proga prisimenami “Lietu
vos” ansamblio dirigentai ir chor
meisteriai — E. Pilypaitis, V. Le- 
parskas, A. Ilčiukas, S. Zaleckas, 
koncertmeisteriai ir orkestro vado
vai — P. Stepulis, P. Samutis, P. Ta
mošaitis, A. Prūsevičius, baletmeis
teris J. Gudavičius. V. KsL
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REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

•. Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sąžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

“Vilniaus” paviljono karalaitės “Miss Vilnius” rinkimų teisėjai Toronto Lietuvių Namuose. Iš kairės: B. Dilkutė- 
Batraks, E. Bumeistcris, R. Jonaitienė, St. Kuzmas, A. Dargytc-Byszkicwicz Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai

A.E.LePAGE Daiva T. Dalinda, B. A.

Kanados didžiausios namų pirkimo, 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

Nemokamas namo Įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tei. 537-3431
Namų 494-0605

M AE-LAINB BKID/ILS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St. 
M6H 1A8

, Toronto, Ont. • Telefonai:
•

532-3400
532-3414

AKTYVAI - 
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 H
Trečiadieniais uždąryta = 
Ketvirtadieniais 10-B =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

ANAPILYJE skyrius veikic

— virš 19 milijonų 
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tą 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ................
mortgičius nuo

i sekmad. 9.30 v.r. — 1

14 % 
1 31/4 % 
12’/2 %
12 %
13 % 

.1014%
13 %
.6 %

.15 %
14 %
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

CTCDU AIPQ KTU DC 406 Roncesvalles Avė.
O lCrnAIIO ruiio 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. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 

-----------------------o---------------------------

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

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

PROGRESS

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ . _ 4 — A—
(Tarp Dundas ir College) I eletOnaS 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
e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių e 
e Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas e

' ' ......................... ' M

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tikrųjų kanadiečiams ji kainuo
ja $23.55, nes $5.80 specialiu 
mokesčiu pasiima federacinė 
vyriausybė. M. Lalonde naujas 
derybas sutiko pradėti sekantį 
mėnesį. Kokios bus abiejų pu
sių nuolaidos, tuo tarpu nėra 
aišku. M. Lalonde betgi prasi
tarė, kad jis gali pritarti kaiku- 
riems biudžeto pakeitimams, 
nustačiusiems dabartines naf
tos kainas.

Spaudoje vėl iškilo perdaug 
lėtos Kanados pašto paslaugos. 
Dėl jų JAV pasienyje esančios 
kanadiškos įstaigos bei institu
cijos savo pašto siuntas atiduo
da JAV paštui kitoje sienos pu
sėje. Esą tada laiškus žymiai 
greičiau gauna adresatai JAV. 
Dėlto Kanados paštas kasmet 
praranda milijonus dolerių pa
jamų. Vien tik Buffalo paštas 
Niujorko valstijoje iš Ontario 
gyventojų atiduodamų siuntų 
surenka $1,5 milijono. JAV paš
to skyrius Bellinghame, Vašing
tono valstijoje, už savo paslau
gas iš kanadiečių Vankuveryje 
kas savaitę surenka po $1.500. 
Panašias pajamas turi ir kiti 
JAV pašto skyriai ilgame Kana
dos pasienyje. Teisėjas R. Ma
rin, pernai pradėjęs tirti siuntų 
saugumą Kanados pašto Įstaigo
se, paskelbė savo pranešimą. 
Esą pernai dėl siuntų vagysčių 
ir siuntų apgadinimo paštas tu
rėjo $4,2 milijono nuostolio. Jis 
pataria į pašto įstaigas įvesti 
sekimą vietinės televizijos pa
galba, pašto inspektoriams su
teikti kratos ir nusikaltėlių su
ėmimo teisę. Prieš tuos televi
zijos ekranus griežtai yra nusi- 
statęs karingasis paštininkų 
unijos vadas J. C. Parrotas, 
viešai puolantis teisėjo R. Ma
rino pasiūlymą; Pasak jo, pašti
ninkų sekimas televizijos pagal
ba pažeistų jų teises, galėtų bū
ti panaudotas jų darbingumui 
nustatyti. Išgirdus tokį pasiaiš
kinimą, kyla klausimas, kodėl 
paštininkai nenori savo darbin
gumo nustatymo. Tiems, kurie 
sąžiningai dirba, jis nesudaro 
jokio pavojaus.

Ontario parlamento rinkimus, 
kaip buvo iš anksto pranašauta, 
laimėjo premjeras W. Davis su 
savo konservatoriais. Atstovų 
skaičių parlamente jam pavyko 
padidinti. nuo 58 iki 70, šįkart 
užsitikrinant daugumos vyriau
sybe. S. Smitho vadovaujami li
beralai parlamentan grįžo su 
tuo pačiu 34 atstovų skaičiumi. 
Skaudžiausias smūgis ištiko 
NDP socialistus su jų vadu M. 
Cassidy, nes jų atstovų skaičius 
nuo 33 nukrito iki 21. Taigi, 
konservatoriai svajotą daugumą 
pasiekė socialistų sąskaita. Rin
kiminis vajus Ontario gyvento
jams buvo nuobodokas. Visiems 
buvo aišku, kad šiais rinkimais 
premjeras W. Davis iš mažumos 
vyriausybės nori iškopti į lig 
šiol nepasiektą daugumos vy
riausybę. Tai ir buvo tikroji rin- 
k i m ų paskelbimo priežastis. 
Šiaip W. Davis jokių ypatingų 
planų nepaskelbė, jų taip pat 
stokojo S. Smithas ir M. Cassi
dy. Pastarasis daugiausia rėmė
si darbo unijų interesais, nes iš 
jų ši partija gauna finansinę pa
ramą rinkimams. Kitų Ontario 
gyventojų jis neįstengė sudo
minti. Atkakliau bandė kovoti 
S. Smithas, tačiau jo pastangos 
atsidaužė į kietą 38 metų sieną 
— tiek laiko be pertraukos tru
kusią konservatorių valdžią. Ga
limas dalykas, įtakos rinkėjams 
turėjo ir premjeras W. Davis, 
vadų trijulėje susilaukęs dides
nio populiarumo.

Įdomių detalių apie JAV prez. 
R. Reagano kalbą Kanados par
lamento nariams ir senatoriams 
paskelbė dienraščio “The To

ronto Sun” atstovas parlamen
te L. J. Zinkas. Iš jo sužinojo
me, kad svečių galerijoje sėdė
jo prez. R. Reagano kalbos atė
jęs pasiklausyti Sovietų Sąjun
gos ambasadorius. Savotiška lai
kysena išsiskyrė ir kaikurie 
NDP socialistų partijos vadai, 
ant savo rankovės užsirišę juo
dą kaspiną. Kai visi kiti atsisto
jo ir plojimu pasveikino su min. 
pirmininku P. E. Trudeau atei
nantį prez. R. Reaganą, tie kas- 
pinuočiai nepasikėlė iš kėdžių 
ir netgi nebandė įsijungti į plo
jimą. Jiems, matyt, labiausiai 
nepatinka prez. R. Reagano po
litika Salvadore. Tokią išvadą 
perša ir paties socialistų va
do E. Broadbento dalyvavimas 
prieš prez. R. Reagano atvyki
mą įvykusioje demonstracijoje, 
smerkusioje JAV ginklų tieki
mą Salvadorui, nors marksisti
nius sukilėlius remia ir gink
luoja Sovietų Sąjunga su Kubos 
pagalba. Demonstrantai reikala
vo sustabdyti amerikiečių gink
lų tiekimą, o apie tokią pat so
vietinę paramą sukilėliams nė 
neužsiminė. Iš tikrųjų Kanada 
yra vienintelė šalis savo kariuo
menės dalinį iškėlusi Salvado
re. Tai buvo padaryta 1932 m. 
Acajutlos uoste Britanijos įsi- 
kymu, kai Salvadoro ūkininkų 
sukilimą bandė numalšinti kari
nis diktatorius gen. M. H. Mar
tinez. Jis, kaip ir dabartinė Sal
vadoro vyriausybė, atsisakė už
sienio kariuomenės paramos. 
Kanadiečių dalinys, net neįsi
jungęs į kovą, buvo priverstas 
grįžti į Kanados karo laivyno 
naikintojus “Skeena” ir “Van
couver”. Ūkininkų sukilimą ta
da iššaukė gen. M. H. Martine- 
zo panaikinti parlamento rinki
mai dėl juose sustiprėjusios ko
munistų įtakos.

SPORTAS
ŠACHMATAI

Toronto lietuvių šachmatų klubo 
narių laimėjimai. 1978 m. pasaulio 
lietuvių šachmatų turnyre Toronte 
pirmą vietą laimėjo R. Vaičaitis ir 
trečią — J. Chrolavičius. 1979 m. Š. 
Amerikos baltiečių turnyre Niujor
ke antrą vietą laimėjo J. Chrolavi
čius. 1980 m. š. Amerikos lietuvių 
turnyre Detroite pirmą vietą laimė
jo V. Genčius. Tais pačiais metais 
Š. Amerikos baltiečių turnyre Toron
te pirmą ir antrą vietą laimėjo J. 
Chrolavičius ir R. Vaičaitis.

Valdyba

SPORTAS LIETUVOJE
Olimpiniame Maskvos baseine bu

vo surengtos atviros žiemos plauki
mo varžybos, kuriose dalyvavo ir 
plaukikai iš Čekoslovakijos, Italijos, 
Kubos, Lenkijos, Prancūzijos, Ru
munijos, Suomijos, Švedijos, Vengri
jos, V. Vokietijos. Jose čempijonu 
200 metru plaukime krūtine tapo 
vilnietis Robertas žulpa, aukso me
dalį laimėjęs Maskvos olimpiadoje, 
šį kartą jis tą nuotolį įveikė per 
2 min. 16,86 sek. Tai yra geriausias 
rezultatas pasaulyje šį sezoną. Sidab
ro medalį R. žulpa laimėjo 100 met
rų plaukime krūtine (1 min. 4,60 
sek.), bronzos — kompleksiniame 
400 metrų plaukime (4 min. 32,36 
sek.). Pastarojoje rungtyje R. Žul
pa pasiekė naują Lietuvos rekordą. 
Varžybose du bronzos medalius išsi
kovojo krūtine plaukianti jaunoji 
vilnietė Aiškutė Buzelytė, kurią pa
saulio rekordininkė Lina Kačiušytė 
laiko savo įpėdine. A. Buzelytė 100 
metrų krūtine nuplaukė per 1 min. 
13,28 sek., 200 metrų — per 2 min. 
36,58 sek. šį kartą ji netgi pralenkė 
200 metrų plaukime dalyvavusią pa
saulio rekordininkę L. Kačiušytę, ku
riai teko V-ji vieta su 2 min. 37,64 
sek. L. Kačiušytė, pradėjusi studijas 
Pedagoginiame Vilniaus Institute, 
varžyboms buvo nepasiruošusi. Ji tik 
dabar pradeda kasdienines regulia
rias treniruotes. Tad nenuostabu, 
kad aukso medalį laimėjo leningra- 
dietė S. Varganova (2 min. 34,70 
sek.), kurią Maskvos olimpiadoje 
antroj vietoj buvo palikusi L. Ka- 

- čiušytė.

Skautų veikla
• LSS suvažiavimo dalyviais gali 

būti ne jaunesni kaip 18 metų regis
travimosi metu ir išbuvę LSS na
riais bent dvejus metus, užsimokėję 
nustatytus nario ir registracijos mo
kesčius. Registracijos lapai į vieto
ves bus išsiuntinėti iki balandžio 30 
d. Kandidatais į renkamuosius gali 
būti bent 21 metų amžiaus ir turį 
paskautininkio laipsnį. Suvažiavimo 
reikalais rašyti prezidiumo piminin- 
kei: L. Ruginienė, 30717 Lund Dr., 
Warren, Mich., 48093, USA. Tel. 
(313) 573-9448.

• Kovo 14-15 d.d. draugininkių 
kursuose dalyvavo 25 skautės-tai iš 
Toronto ir Hamiltono. Vadovavo v. 
s. L. Milukienė. Pašnekesiais bei 
praktikos darbais talkino: G. Balta
duonienė, Ir. Meiklejohn, D. Barz- 
džiūtė, M. Vasiliauskienė, C. Senke
vičius. Kursų komendante buvo ps. 
G. Kazilevičiūtė. Vadovės-vadovai 
uoliai domėjosi ir diskutavo. Suei
gos buvo naudingos veiklos stiprini
mui.

• Romuvai $10 aukojo yida ir Al
gis Senkai.

• “Skautų Aido” skiltis — B. Ab- 
romaitienė, V. Kalendrienė ir O. 
Indrelienė — Kaziuko mugės metu 
savajam laikraščiui paremti surinko 
$90. Ačiū aukotojams, kurių dėl vie
tos stokos čia negalime visų išvar
dinti. C. S.

šaudymo pneumatiniais ginklais | 
Europos pirmenybės Atėnuose buvo 
sėkmingos vilniečiui Vladui Tūriai. 
Šaudydamas pneumatiniu pistoletu 
jis tapo Europos čempijonu, išmušęs 
582 taškus. Tokį pat rezultatą pasie
kė ir bulgaras I. Mandovas, bet jam 
teko sidabro medalis dėl blogesnės 
paskutinių šūvių serijos.

Lietuvos “Žalgirio” draugijos žie- ( 
mos plaukimo pirmenybėse Vilniuje j 
vieną jaunių rekordą 0,5 sek. page-, 
rino Kauno “Vilijos” komandos at
stovas Kęstas Makauskas, 200 metrų 
delfinu nuplaukęs per 2 min. 15,4 
sek. Kituose trijuose nuotoliuose jis 
taip pat užėmė pirmąsias vietas.

Vilnietė Dalia Kutkaitė, neseniai 
atšventusi 16-tąjį savo gimtadienį, 
yra vienintelė Lietuvos viltis meni
nėje gimnastikoje. Ši trenerės Vai
dos Kubilienės auklėtinė jau įtrauk
ta j Sovietų Sąjungos rinktinę, yra 
dalyvavusi meninės gminastikos var
žybose Bulgarijoje, Italijoje, Olan
dijoje, Prancūzijoje. Pasak sporto 
žurnalisto A. Stasyčio, Dalia yra dro
vi, užsidariusi, nekalbi mergaitė, at
gyjanti tik varžybose. Pagrindinis jos 
tikslas šiuo metu — įsitvirtinimas 
gimnasčių rinktinėje. Cempijonės 
vardą D. Kutkaitė išsikovojo Vilniu
je įvykusiose sąjunginėse “Dinamo” 
draugijos meninės gimnastikos var
žybose, surinkusi 47,2 taško. Pirmą
sias vietas ji užėmė pratimuose su 
kuokelėmis ir šokdynė. Jaunoji gim
nastė A. Stasyčiui pasakojo: “... bu
vau nemuzikali, silpna fiziškai, daž
nai sirgdavau, praleidinėdavau treni
ruotes. O ■ trenerė Vaida Kubilienė 
nemėgsta nemuzikalių mergaičių. La
bai stengiausi, kad trenerė mane pa
stebėtų. Kai pastebėjo, pradėjo sek
tis ...”

Lietuvos Sunkiosios Atletikos Fe
deracija geriausiu 1980 m. sunkiaat
lečiu paskelbė vidutinio svorio stip
ruolį L. Cičirką iš Šilutės. Antroji 
vieta pripažinta klaipėdiečiui M. 
Dolsajevui, trečioji — šilutiškiui B. 
Mačerniui. Abu jie priklauso antro 
pussunkio svorio grupei.

VITAS GERULAITIS teniso turnyre 
“Molson Challenge” Toronte, kur 
laimėjo pirmą vietą ir apie $200.000

Nuotr, Algio Balsio

Yra pasiruošusi jums patarnauti gražiausiais pavasario bei 
vasaros vestuviniais drabužiais — nuotakų, pamergių ir 

kasdienine apranga.
Krautuvė atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 

9 v.r. — 9 v.v., šeštadieniais 9 v.r. — 6 v.v.
1603 Clarkson Rd. N.
Mississauga, Ontario
(Clarkson Rd. Plaza)

Telefonas 823-5960
Kreipkitės: Mrs. Ona Stončius

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

ALFONSAS GARBENIS jums sąžiningai patarnaus 
parduodant, perkant, tvarkant mortgičius, jkainojant 
namus ir t.t. LIETUVIAMS NUOLAIDA
Pirmoji lietuviška nekilnojamo turto agentūra Toronte, 

veikianti daugiau kaip 30 metų

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl. 
13’/4% už 6 mėn. term, indėlius 
1214% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 % už pensijų ir namų planą 
13 % specialią taup. sąsk. 
1014% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 28 milijonų 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

FLORIDA 
REAL ra

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

f-1 Qrp A rF'I7 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
'JjlJ A A JL JL 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. Užbolit

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, 
Islington, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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 lr J°navičiai

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 FILTS0S BR0S

Telefonai 533-8451, 533-8452



Į amerikiečiu visuomenę
t

Spaudos konferencijoje pagerbti S. Kudirka ir VI. Šakalys

LOS ANGELES, CALIFOR
NIA. Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis čia buvo 
labai sėkmingai atšvęsta, nes 
neseniai įsisteigęs lietuvių ame
rikiečių informacijos centras 
buvo pasikvietęs iš Niujorko 
Vladą šakalį ir Simą Kudirką, 
kurie Čia buvo keletą dienų ir 
daug pasidarbavo, garsindami 
Lietuvos vardą ir supažindina
mi su dabartine padėtimi. Vasa
rio 15 d. jie dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės šventės iškiL- 
mėję John Marshall augštesų. 
mokyklos auditorijoje. Tą die
ną jie buvo pagerbti lenkų ame
rikiečių kongreso Varšuvos res
torane. Vasario 20 d. susitiko 
su lietuviais Šv. Kazimiero para
pijos salėje, o kitą dieną apsi
lankė lituanistinėje mokykloje. 
Kalbėjo ir atsakinėjo į klausi
mus amerikiečių radijo stotyse. 
Lankėsi augštesn. mokyklose ir 
universitetuose, nusitikdami su 
studentais. Taip pat buvo pa
kviesti kalbėti latvių bendruo
menės centre.

Svarbiausias tos savaitės įvy
kis buvo šakaliui ir Kudirkai 
suruošti priešpiečiai Los Ange
les atletų klube, kur dalyvavo 
daugelis svarbesniųjų adminis- 

. tracijos pareigūnų ir didžiųjų 
laikraščių korespondentai. Pro
gramai vadovavo informacijos 
centro direktorius A. B. Mažei
ka. Invokaciją, atstovaudamas 
kardinolui Manning, sukalbėjo 
prel. J. A. Kučingis. Po to pro
gramos vedėjas supažindino su 

. dalyvaujančiais žymiais ameri
kiečiais svečiais. Ilgesnes kal
bas pasakė, apibudindami šiuos 
abu laisvės kovotojus — šakalį 
ir Kudirką, Los Angeles miesto 
švietimo tarybos narys dr. R. 
Ferraro ir LA miesto tarybos 
narys Zev Yaroslavsky, kuris 

' juos sveikindamas įteikė ir ati
tinkamus pagerbimo žymenis.

Pakviestas kalbėti, S. Kudir
ka pasisakė prieš Vakarų demo
kratijų neapdairumą santykiuo
se su sovietais. V. Šakalys pa- 
brėžė Ribbentropo-Moiotovo 
sandėrio neteisėtumą, dėl ku
rio, dar būdamas Lietuvoje, 
buvo pasirašęs peticiją. Spau
dos korespondentų jis buvo 
klausinėjamas ir visus nustebi
no gana geru anglų kalbos mo
kėjimu, nors pasisakė, kad 
Amerikoje esąs tik šeši mėne
siai.

Informacijos centro pastan
gos yra realus įnašas Lietuvos 
laisvės kovoje, nes energingi ir 
sumanūs jaunimo žygiai atvėrė 
kelią į amerikiečių visuomenę. 
Dar nė vienas lietuvių organi
zuotas parengimas nebuvo su
traukęs tiek daug amerikiečių. 
Tai buvo pirmas bandymas, ku
ris laikytinas pavykusiu. Jei lie
tuvių visuomenė šias pastangas 
rems, tai reikia tikėtis, kad 
centras bus pajėgus sėkmingai 
paskleisti lietuviškųjų reikalų 
informaciją amerikiečių spau
doje. Šiam dideliam užmojui at
likti reikėjo daugelio talkinin
kų. Ypač daug darbo įdėjo in
formacijos centro direktorius 
A. B. Mažeika, jo bendradarbiai
— D. Barauskaitė, J. Matulaitis, 
lietuviškų reikalų rėmėjas A. 
Adomėnas ir daugelis jaunų 
žmonių, studijuojančių įvairiuo
se universitetuose. Didelė para
ma atėjo ir iš Lietuvių Bendruo
menės, kurios Vakarų apygar
dos pirmininku yra R. Dabšys.

Rita Bureikaitė

Delhi, Ontario
DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO

POS visuotinis metinis susirinkimas
— balandžio 3, penktadienį, 6 v.v., 
šv. Kazimiero parapijos salėje, Del
hi, Ont.

Susirinkimo darbotvarkėje: kuo
pos dvidešimtmečio paminėjimas, 
kuopos pirmininko, valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimas, kiti Są
jungos ir kuopos reikalai.

šauliai dalyvauja uniformuoti. Ku
rie neturi uniformos, tai nors tam
siais švarkais, nes bus daromos dvi-* 
dešimtmečio istorinės nuotraukos. 
Po susirinkimo — kava sę užkan
džiais ir bendras pokalbis.

Kuopos pirmininkas

Sudbury, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS diena 

praėjo sėkmingai. Vokai buvo išda
linti iš anksto. $100 aukojo: Rev. R. 
van Berkel, P. Liutkus, P. Venskus; 
$30: K. Ramonas, J. Stankus; $25: 
P. Mazaitis; $20: J. Kriaučeliūnas, 
L. Kulnys, L. Juškienė, J. Petrėnas; 
$10: J. Cebatorius, L. Baltutis, P. 
Jutelis, A. Kusinskis, G. Petrėnie- 
nė, K. šviežikas; $6: A. Gatautis; po 
$5: A. Braškys, K. Jonikas, I. Raš- 
kevičienė, V. Stepžys; $3: Rotkis; 
$2: S. Semežienė, St. Tolvaišą. Iš 
viso — $566.

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS bus 
balandžio 5, sekmadienį, 7 v. vakaro.

K. A. S.

Šv. Kazimiero šventės proga Kanados skautų vadeivos — L. GVILDIENE 
ir L. KALINAUSKAS įteikia tautiniais raštais išaustą stulą kun. AUG. SI
MANAVIČIUI, OFM, savo dvasios vadui " Nuotr. S. Škėmos

Naujas kilimas ^Anapilis”

Rūpestingai aptarnauja - Plaza pleases!

DATSUN
PLAZA Imports Limited

DATSUN

970 Barton St. E.
Hamilton, Ont. L8L 3C7 
(416)549-3588/549-9027

AL TASIN (PTAŠINSKAS)

(Atkelta iš 7-to psl.) 

džiami kraitiniai kilimai, kurių 
technika buvo panaši į persiš
kus, bet tik truputį ilgesniu* 
plauku.

— Ar nepriklausomoje Lietu
voje buvo audžiami rištiniai ki
limai?

A. Tamošaitis: Prisipažinsiu, 
kad man teko ta garbė įvesti riš
tinių kilimų audimą, išmokyti 
kaimo audėjas, mokyklų studen
tes ir įsteigti savo kilimų dirb
tuvę, taip pat surengti pirmąją 
kilimų parodą Vytauto Didžiojo 
muzėjuje Kaune 1935 m; Vėliau' 
prie kilimų audimo prisidėjo ir 
Anastazija. Už savo kilimus esa
me laimėję aukso medalius 
tarptautinėse parodose: Pary
žiuje 1937, Berlyne 1938 ir Niu
jorke 1939.

— Esate kilimų menininkė, 
audėja ir mokytoja. Kokius riš
tinius kilimus esate išaudusi 
Lietuvoje, Vokietijoje, Kanado
je ir kur jie dabar yra?

A. Tamošaitienė: Esu išaudu
si rištiniu būdu ornamentalių 
patiesiamųjų, lietuvių legendų, 
sodietiškų tradicijų motyvais 
bei religinėmis temomis kilimų. 
Surengiau tų kilimų parodas. 
Rištinių kilimų yra isigiję vie
nuolynai ir atskiri rištinių "kili
mų rinkėjai. Kanadietėms esu 
vedusi rištinių kilimų kursus 
Kingstone, Guelphe ir Londo
ne.

— Kaip Jums atrodo mūsų

audėjų išaustas Anapiliui rišti
nis kilimas?

A. Tamošaitienė: Kai pradėjo 
austi, suabejojau ar pajėgs iš
austi tokį didelį kilimą, ar pa
vyks tiksliai įvykdyti piešinį ir 
suderinti spalvas. Mano abejo
nės išsisklaidė, kai atsidėjus se
kiau kilimo audimo eigą ir dide
lį tam kilimui pasišventimą dr. 
Kazlauskų ir p. p. ■ Sprainaičių. 
Ir kai užbaigė tą sunkų darbą, 
nesitikėjau tokių gerų rezulta
tų. Tas kilimas pasiliks ne tik 
meno kūriniu, bet ir paminklu 
Anapiliui. Esu įsitikinusi, , kad 
tik dr. Angelės Kazlauskienės 
nepaprastos energijos, sumanu- 
nfo ir jos meniško sugebėjimo 
dėka pirmą kartą Kanadoje yra 
išaustas bendrom pastangom 
toks didelis kilimas.

Miami Beach, Florida
LIETUVIŲ KLUBE kovo 22 d. bu

vo surengta įvairių jūros kriauklių 
dirbinių paroda. Kovo 29 d., 2 v.p.p., 
įvyks vaidinimas “Uošvė į namus, ty
los nebebus". Šaulių kuopa pakvietė 
iš St. Petersburgo vaidintojų grupę. 
Kviečiame visus dalyvauti. Po vaidi
nimo — skanūs pietūs ir šokiai, gro
jant orkestrui, Miamįo Lietuvių Klu
be.

GĄSDINANTYS STRAIPSNIAI, 
radijo bei televizijos pranešimai kar
tais perdaug išpučiami, žinome, kad 
visose vietovėse yra žiaurumų. Rei
kia mokėti gyventi tvarkingai, nesi- 
maišyti kur nereikia. Lietuvių Klu
be iki šiol neturėjom jokių nemalo
numų. Galima atvažiuoti ir praleisti 
gražioje saulėtoje Floridoje atosto
gas, pailsėti. Patys patirsite, kad nė
ra taip baisu, kaip skelbiama. E. P.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W„ Suite 200 Telefonai:’
prie Royal York jstaig0S (416) 231-4138
Toronto, Ontario

; M8X1C5 namų 249-2637

m?“ ekskursijos
i Vilnių miestus

ED. KONDRATAS, siuvėjas
.1113 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323

DRAUDA
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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1. Gegužės 12
2. Gegužės 26
3. Birželio 17
4. Liepos 15
5. Rugpjūčio 12
6. Rugsėjo 2
7. Rugsėjo 16
8. Rugsėjo 30

Ekskursijas galima 
pasirinkti 8 dienų 
arba dviejų savaičių. 
Grįžimų galima 
sutvarkyti indivi
dualiai nuo 7 
iki 30 dienų. 
Astuonių dienų 
ekskursija kainuoja 
$1,365.00

Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu 
V. BAČĖNO adresu ir telefonu

"Tėviškės Žiburiams 
aukojo

$30: J. D. Kaunaitės; $20: P. Pet
rėnas, Henrikas Sakalauskas, Alfon
sas Lukošius; $10: Antanas Martin
kevičius, B. Stončius; $8: Pranas Mic
kus; $7: J. Kviecinskas, P. Juodval
kis, L. Medelis, Vladas Erslovas; $5: 
V. Juodis, Juozas Albrechtas, P. Gau- 
čys; $3: Dalia Jonikas,'Ch. Blažai- 
tis, S. Fredas.

$2: A. Budininkas, VI. Bakūnas, 
J. Akelaitis, kun. V. Dabušis, A. Žu
lys, L. Petronis, V. Jasiulionis, J. 
Cegienė, Ed. Daniliūnas, Adomas 
Brakas, P. Gasparonis, V. Bieliūnas,
J. Baužys, Jonas Kartis, M. Kizis, J. 
Gataveckas, St. Druskis, E. Kincius, 
A. Gontienė, A. Keblys, A. Bočkus,
K. Slyžys, J. Tolys, K. Budreckis, J.
Mackevičius, J. Dervaitis, A. Elijo- 
šius, L. Garbačiauskas; $1: Uršulė 
Matis. '

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$37: Vincas Juodelis; $30: VI. Jankai
tis; $27: J. Girevičius, V. Biskys; 
$25: Jonas Pužas, dr. A. E. Šidlaus
kaitė, Vytautas Miškinis, Jonas Da- 
durka, Pranas Gaidauskas; $24: Vy
tautas Turūta; $22: J. Bukšaitis, P. 
Kitra, Elena Jasiūnienė, B. Rutkaus
kienė, Juozas Žilionis, Petras Belec
kas, T. Tarvydas, Juozas Juozaitis, 
kun. V. Balčiūnas; $20: H. Chvedu- 
kas, V. Dranginis, Leonas Balaišis,
K. Dalinda, A. Kaziliūnas, S. Jatis, 
Bronius Jakutis, Antanas Martinke
vičius, J. Brazlauskas, Jonas Adomai
tis, B. Stončius, M. Zubrickas, V. 
Šarka, P. Petrėnas, V. Stočkus, Joa
nne Rosie (Mrs.), Antanas Jucėnas, 
J. Kęsgailienė, Antanas Kučas, V. 
Birštonas, Pranas Dovidaitis, E. Jo- 
niūnienė, Rūta Giršienė, A. Matulio
nienė, A. Ceputis, Petras Janulis, dr. 
E. Birgiolas, Jonas Lasys, V. J. Lau
rin, R. Dirvelis, A. Grigonis, J. Laz- 
dauskas, Motiejus" Jonikas, T. Gali
nienė, Jonas Lesčius, K. Kudirka, J. 
Barakauskas, J. Gudinskas, O. Mita- 
lienė, Henrikas Sakalauskas, Bronius 
Vitkus, Algis Medelis, Ida Girdaus- 
kienė, Algis čiužas, dr. S. Čepas, Sta
sys Jonušas, P. Bosas, J. Juraitis, K. 
Kliorys, Antanas Milius, J. S. Bubu- 
liai, M. Kieraszewicz, F. A. Yukno,
L. Markelis. V. Dundys, P. Besąspa- 
ris, Eug. Ginčauskas, Juozas Alb
rechtas, A. Jurjonas, V. Melnykas, 
G. Macienė, S. Morkūnas, Alg. Gry
bauskas, dr. F. V. Kaunas, Vladas 
Jakubaitis, Jonas Mickevičius, J. 
Gražys, P. Dauginas, R. R. Kaknevi
čius, Algis Kazilis, Antanas Juozapa
vičius, Aleksas Kusinskis, J. D. Kau
naitės, J. Kažemėkas, kun. A. Ba- 
bonas, T. Falkauskas, .Eugene Jasin, 
Jonas Mašauskas, A. Krausas, Vytau
tas Gečas, J. Gris, V. čekauskas, Jad
vyga Dočkuvienė, Z. Gasiūnas, L. 
Medelis, dr. D. Andrulionis, Maria 
Darey (Mrs.), Romas Mitalas, Moni
ka Belaišis, B. M. Kušlikis, R. Kaz
lauskas, K. Deimantas, Martha Jo
cius, J. Krištolaitis, Ant. Matulaitis, 
A. Alkaitis, Birutė Gylys.

Nuoširdus ačiū visiems už paramą 
lietuviškai spaudai.

London, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS Šiluvos Marijos parapijoje 
įvyks šia tvarka: balandžio 3 ir 4 
d.d., t.y. penktadienį ir šeštadienį, 
rekolekcijos 7.30 v.v., o balandžio 5, 
sekmadienį, 9 ir 11 valandos Mišių 
metu. Be to, per 11 v. Mišias sek
madienį giedos Lietuvos Kankinių 
parapijos choras, vadovaujamas muz. 
St. Gailevičiaus. Rekolekcijos West 
Lome Rodney lietuviams bus tą pa
tį sekmadienį, balandžio 5 d., po 
pietų. Rekolekcijas ves pranciško
nas kun. Vyt. Zakaras. D. E.

Šypsenos .
Kaip parašyti simfoniją?

Kartą jaunas muzikas paklau
sė W. A. Mozartą, ką reikia da
ryti, norint parašyti simfoniją.

— Bet jūs dar toks jaunas, — 
atsakė kompozitorius, — pradė
kite geriau nuo dainų.

— O juk jūs, dar būdamas 
dvylikos metų, jau rašėte sim
fonijas!

— Taip, bet aš neklausinė
jau, kaip jas rašyti. . .

Sumažino rūkymą
Gydytojas patarė pacientui 

sumažinti rūkymą — nedaugiau 
kaip vieną cigaretę po kiekvie
no valgio. Po keliolikos savaičių 
šis pacientas vėl ateina pas gy
dytoją.

— Na, prašau, — nudžiugo 
gydytojas. — Matai, dabar 
tamsta puikiai atrodai.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų į dieną. . .

• Kiekvienas žmogus gali pa
sakyti, kiek turi avių, bet labai 
sunkiai išvardija savo turimuo
sius draugus (Sokratas).

Parinko Pr. Alšėnas
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Pasaulio Įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGOS PLANUS CENTRINĖJE AMERIKOJE AT
SKLEIDĖ JAV valstybės sekr. A. Haigas pranešimuose atstovų 
rūmų ir senato užsienio reikalų komitetams. Savo tikslų Kremlius 
siekia teroristų rėmimu bei ginklavimu. Pirmąja auka tapo "Nika
ragva, kurios marksistinė vyriausybė dabar jau gauna modernius 
ginklus. Salvadoras yra antrasis taikinys. Po jo eilė ateis Hondurui 
ir Gvatemalai. Salvadore surasti marksistinių sukilėlių dokumentai 
liudija, kad vien tik šių metų sausio ir vasario mėnesiais jie gavo 
700 tonų ginklų, kurie prekybiniais laivais buvo atvežti Kubon ir 
sukilėlius pasiekė per Nikaragvą. Dalis jų yra amerikietiški ginklai, 
kuriuos Sovietų Sąjunga gavo iš Vietnamo. Kubos diktatorius F. 
Castro 1979 m. marksistinius Salvadoro sukilėlius sujungė į vieną
organizaciją, vadovaujamą 
jungtinio revoliucinio direkto- 
riato. Ta organizacija turi net
gi ir savo radijo stotį Nikarag
vos teritorijoje. Sekr. A. Haigo 
nuomone, JAV turi sustabdyti 
Sovietų Sąjungos remiamą tero
rizmą Centrinėje Amerikoje, 
nes priešingu atveju jis atsidurs 
JAV-ių pasienyje. Sekr. A. Hai
gas skeptiškai žiūri į L. Brežne
vo pakartotinai siūlomą susitiki
mą su prez. R. Reaganu. Apie 
atolydžio politikos atnaujinimą 
negali būti nė kalbos, kol Sovie
tų Sąjunga bando plėsti savo 
valdas pasaulyje terorizmo me
todais. Esą tie Maskvai tarnau
jantys teroristai paruošiami 
specialiose mokyklose pačioje 
Sovietų Sąjungoje ir jos sateli
tinėse valstybėse R. Europoje. 
Panašios nuomonės yra ir ko
munistinė Kinija. Jos žinių 
agentūra “ksinhua” L. Brežne
vo siūlomus pasitarimus laiko 
propagandine apgaule, kurios 
pagrindinis tikslas yra suskal
dyti prez. R. Reagano ryšius su 
V. Europos valstybių vadais. Ki
nija pilnai pritaria prez. R Rea
gano kietai linijai ir įvykius Sal
vadore laiko svarbia tarptautine 
problema.

Nauja įtampa
Bydgoščiaus mieste, šiaurinė

je Lenkijoje, 200 policininkų 
jėga išmetė grupę “Solidarumo” 
unijos narių iš valdžios pastato. 
Net 27 asmenys buvo policinin
kų sumušti, trys atsidūrė ligo
ninėje. “Solidarumo” unijos 
Bydgoščiaus skyriaus pirm. J. 
Rulewskj dėl smegenų sukrėti
mo netgi teko pasiųsti Varšuvos 
ligoninėn. Šis incidentas įvyko 
tuo metu, kąi pačioje Lenkijoje 
ir .jos kaimyninėse valstybėse 
vyksta kariniai Varšuvos Sąjun
gos manevrai. Kyla įtarimas, 
kad muštynės galėjo būti supro
jektuotos Maskvą garbinančių 
partiečių be premjero W. Jaru- 
zelskio žinios. Jos sukėlė naują 
visuotinio streiko pavoju, tačiau 
jam nepritaria “Solidarumo” 
unijos vadas L. Walensa, numa
tydamas galimą Lenkijos oku
paciją. L. Walensa, susitikęs su 
premjero pavaduotoju M. Ra- 
kowskiu, pareikalavo tiktai 
bausmės sadistiniams policinin
kams ir jų vadams. Pasitarimai 
bus tęsiami šią savaitę, nors 
daug “Solidarumo” unijos na
rių nori visuotinio streiko savai
tės pradžioje.

Dar viena auka
KGB agentai praėjusią savai

mę suėmė prie Maskvos gyvenu
sį disidentą Anatolijų Marčen- 
ką, tik prieš metus išleistą iš ka
lėjimo. Vakarų pasaulyje jis 
yra išgarsėjęs savo atsiminimų

knyga “Mano liudijimas”, at
skleidžiančia politinių . kalinių 
vargus sovietiniuose kalėjimuo
se ir koncentracijos" stovyklose.* 
Saugumiečiai dabar krečia jo 
bičiulių butus. Atrodo, jieško- 
ma kaltinamos medžiagos nau
jam A. Marčenkos teismui.

Žūsta kariai
Pietiniame Libane prie Izra- 

e 1 i o pasienio nepriklausomą 
valstybėlę, turinčią 100.000 gy
ventojų, 1979 m. įsteigė buvęs 
Libano kariuomenės mjr. S. 
Haddadas su savo milicijos dali
niais. Jie dėvi Izraelio kariuo
menės uniformas, yra aprūpinti 
Izraelio ginklais ir sovietinėmis 
patrankomis, kurios karuose ta
po Izraelio grobiu. Praėjusią 
savaitę tie Izraelio samdiniai 
patrankomis apšaudė Kantaros 
kaimelį, kuriame buvo Jungti
nių Tautų kariai, prižiūrintys 
karo paliaubas. Žuvo du Nigeri
jos atsiųsti kariai, apie 20 buvo 
sužeista. Nuo Jungtinių Tautų 
kariuomenės atsiuntimo į pieti
nį Libaną jau yra žuvę 58 įvai
rių tautų kariai. Didžioji jų da
lis tapo to mjr. S. Haddado au
komis. Dabartinis jų vadas gen. 
mjr. W. Callaghanas, Airijos 
karininkas, žada imtis griežtes
nių priemonių savo vyrų apsau
gai. Jis taipgi reikalauja, kad iš 
mjr. S. Haddado valdomos pa
sienio srities pasitrauktų joje 
vis dar besišvaistantys Izraelio 
kariai. Tai padaryti Izraelis at
sisako dėl saugumo motyvų. 
Vienas karinis Izraelio kores
pondentas samdinį mjr.,S. Had- 
dadą yra pavadinęs žiauriuoju 
Frankenšteinu, kurį paruošė ir 
užsiaugino pats Izraelis.

Uždraudė kalbas
Didėjančius nesutarimus Ira

ne tarp kraštą valdančių maho
metonų dvasiškių ir nuosaikes
nio prez. A. Bani-Sadro bei jo 
šalininkų ajatola R. Chomeinis 
bando užbaigti politinių kalbų 
uždraudimu iki karo pabaigos 
su Iraku. Šis įsakymas palietė 
ne tik prez. A. Bani-Sadrą, bet 
ir prieš jį nusistačiusį premjerą 
M. A. Rajų bei parlamento va
dus. Teherane jau teisiamas bu
vęs premjero pavaduotojas A. 
A. Entezamas, tas pareigas ėjęs 
pirmojoje mahometoniškoje 
premjero M. Bazargano vyriau
sybėje. Šis prez A. Bani-Sadro 
šalininkas yra kaltinamas bend
radarbiavimu su JAV žvalgyba. 
Ajatola S. Chalchalis, buvęs re
voliucinio tribunolo pirminin
kas, mirties bausmes paskyręs 
šimtams iraniečių, reikajauja 
teismo ir pačiam prez. A. Bani- 
Sadrui, kuris dabar vadovauja 
karui su Iraku.

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas st. w., Telefonai:
suite 303
Toronto, Ontario Įstaigos (416) 537-2643
IVI6R 1X7 namu nQAQ
(Kampas Bloor Ir Dundas St.) namų

DAD D SIAS
All Seasons Travel, B.D

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis

V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

w.g DRESHER
Dv* INSURANCE

reSher- Barauskas agency
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street Wjest • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— A. a. Mykolas Kulokas, 82 m. 
amžiaus, mirė kovo 21 d., palaidotas 
lietuvių kapinėse kovo 23 d. iš Lie
tuvos Kankinių šventovės.

— Besirengiantieji Sutvirtinimo 
sakramentui renkasi kovo 29, sek
madienį, po 11 v. Mišių šventovėje 
drauge su savo tėvais susipažinti su 
Sutvirtinimo sakramento apeigomis.

— Lietuvos Kankinių par. choras 
balandžio 5, sekmadienį, giedos per 
pamaldas Šiluvos Marijos šventovė
je Londone, Ont.

— Anapilio Moterų Būrelis tęsia 
dėvėtų drabužių vajų' ir kviečia pri
statyti turimus drabužius sekmadie
niais į kilimo kambarį.

— Pirmosios Komunijos iškilmės
— gegužės 3, sekmadienį, 11 v. r. 
Supažindinimas su apeigomis — ge
gužės 1, penktadienį, 7 v. v. švento
vėj e/

— Aukų pakvitavimai pajamų mo
kesčiams jau išsiuntinėti visiems. 
Negavusieji prašomi kreiptis į kle
boniją tel. 277-1270.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $1000: J. Birgelis; $100: P. 
Linkevičius, P. M.'Krilavičius, J. V. 
Skrebutėnai, M. Jonušaitis; $50: W. 
Bucevičius. Lietuvių kapinių aptvė
rimui paaukojo $100 J. Karasiejus.

— Mišios kovo 29, sekmadienį, 10 
v. r. už a. a. Veroniką Senkevičienę, 
11 v. r. sveikatos bei palaimos inten
cija.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pirmadieniais 7.30 v. v., choro 

repeticija.
— Kovo 24 d. palaidotas a. a. Jo

nas Suveizdis lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje. Velionis mirė būdamas 64 
m. New Jersey. Paliko liūdinčus: se
serį Hamiltone Dorą Jankūnienę, 
Lietuvoje brolį Adomą.

— Kovo 30 d., 7 v. v., paskutinis 
sinodo tribunolo žinių rinkimas pa
rapijoje. Norintieji pateikti savo 
mintis prašomi skambinti Marijai 
Dambarienei 536-1433. Turėsite tik 
20 min. pateikti savo mintis žodžiu 
arba raštu.

— Mokyklos atostogų metu nebus 
konfirmandų pamokų arba krikšto 
susitelkimų.

— Moterų draugijos susirinkimas
— balandžio 5 d. po pamaldų U. 
Bleizgienės bute, 50 Quebec Ave.

— Gavėninis moterų apmąstymas 
įvyks balandžio 11 d., 7 v. v. Kalbės 
Greta Trakytė-Hahn, buvusi 25 me
tus misijoniere Indijoje. Giedos cho
ras, bus vaišės.

Lietuvių Namų žinios
— Toronto Filatelistų Draugijos 

susirinkimas įvyko kovo 15 d. posė
džių kambaryje, kuriame dalyvavo 
per 30 narių. Buvo diskutuoti ren
giamos pašto ženklų parodos reika
lai, pasiskirstyta technikiniais paro
dos darbais. Paroda įvyks balandžio 
11-12 d. d. Mindaugo menėje.

— LN visuomeninės veiklos komi
teto posėdis — balandžio 7, antra
dienį, 7 v. v. LN posėdžių kambary
je.

— Teatro “Aitvaro” kviečiamas 
Hamiltono “Aukuras” gegužės 17 d. 
LN Mindaugo menėje vaidins B. Pū- 
kelevičiūtės komediją "Antroji Salo
mėja painiavose”.

— Balandžio 5, sekmadienį, 3 v. 
p. p., Mindaugo menėje įvyks’meti
nis “Paramos” Kredito Kooperatyvo 
narių susirinkimas.

— LN Moterų Būrelio narių susi
rinkimas įvyks kovo 29, sekmadienį, 
2 v. p. p., posėdžių kambaryje.

—■ Kovo 21, šeštadienį, Gedimino 
pilies menėje įvyko VI. Pūtvio šau
lių kuopos pobūvis, kuriame gražią 
muzikinę programą atliko iš Sud- 
burio atvykusios "Keturios sesutės”
— Joana, Vida, Teresė ir Diana 
Stankutės. Vardinių proga buvo pa
gerbti pobūvyje dalyvavę Juozai ir 
Juozės. Dalyvavo per 100 kuopos 
narių ir svečių.
,— Svetainei "Lokys” reikalingi da
linės tarnybos patarnautojai. Kreip
tis į LN vadovybę.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENE. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette 
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių 
tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

DŽIAUKITĖS GYVENIMU 
naudodamiesi šilta, patogia ant
klode. Užsisakykite arba atnau
jinkite pūkines bei plunksnines 
antklodes (kaldras), pagalves, 
miegmaišius ir pūkinius švarkus.

Telefonai 787-9021, 
368-1017 Toronte

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinės parapijos rekolekcijos 

prasideda šį sekmadienį, kovo 29. 
Pamokslai ir Mišios šiokiadieniais
— 9.30 v. r. ir 7.30 v. v. Vedėjas kun. 
Paulius Baltakis, OFM. Neilsono au
to aikštė bus atdara kiekvieną die
ną.

— Metinė parapijos vakarienė ko
vo 29, sekmadienį, 5 v. p. p., mūsų 
salėje. Meninę programą atliks pa
rapijos choras. Vakarienėje daly
vaus provincijolas-kun. Paulius Bal
takis, OFM, ir pasakys kalbą. Daly
vaus taipgi pabėgėliai vietnamiečiai, 
kuriuos parapijiečiai iškvietė į Ka
nadą.

— “Share Life” vyskupijos 1981 
m. vajui pirmoji rinkliava — balan
džio 5 d.

— Ekskursija į Sv. žemę, Romą 
ir Asyžių, organizuojama parapijos, 
bus š. m. rugsėjo 13-26 d. d. Kelio
nė, viešbučiai, maistas su geriausiu 
patarnavimu — $2,229.

— Metinis parapijos susirinkimas
— balandžio 5, sekmadienį, po 11.30 
v. Mišių Parodų salėje. Bus renka
ma 10 naujų tarybos narių. Nomina
cijų komisija sudaro kandidatų są
rašą, kuris galės būti papildytas su
sirinkime. Norintieji kandidatuoti 
ar kitus pasiūlyti, gavus sutikimą, 
prašomi pranešti nominacijų komisi
jai, kurią sudaro: A. Bumbulis 769- 
6038, E. Čižikienė 769-2129 ir L. Ba- 
ziliauskas 279-8226.

— Sekanti ir paskutinė 5v. Rašto 
paskaita — balandžio 7, antradienį, 
7 v. v., Parodų salėje.

— Dail. Elenos Urbaitytės meno 
paroda, kurią rengia KLK Moterų 
Draugijos skyrius, įvyks balandžio 
11-12 d.d. Parodų salėje.

— Parapijai aukojo: A. E. Prial- 
gauskai $200 V. J. Skrebutėnai $110, 
V. M. Krikščiūnai $50. Skoloms mo
kėti (kalėdojant): M. D. Reginos 
$50, B. A. Kušlikiai $50, R. H. Sima
navičiai $40, M. H. Briedikiai $40, 
E. J. Butkai $35 W. O. Dauneckai 
$30, A. Ledienė $30, I. Kairienė $25, 
A. Vasiliauskas $25 ir kiti — po ma
žiau.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Eu
genijų Bubelį, užpr. šeima, 9 v. už 
Juozapą ir Jacintą Gadeikius, užpr. 
J. M. Vaseriai 10 v. už Vytautą Juo- 
dišių, užpr. O. Juodišienė, 11.30 už 
parapiją, 7 v. v. už Racevičių šeimos 
mirusius, užpr. K. B. Čepaičiai.

— Mišios už a. a. Valentiną Rūta- 
lę — balandžio 1, trečiadieni, 7.30 
v. v.

— Kun. L. Januška, OFM, kovo 
25 d. išvyko lankyti lietuvių koloni
jų Kanados vakaruose.i '

Visuotinis Toronto Lietuvių 
Namų susirinkimas įvyko kovo 
22, sekmadienį, 3 v. p. p. Kara
liaus Mindaugo pienėje. Pirmi
ninkavo V. Bireta, sekretoriavo 
J. Varanavičius. Iš 1500 narių 
dalyvavo per 300. Pranešimus 
padarė pirm. A. Senkus, inž. H. 
Lapas, O. Delkus ir kiti parei
gūnai. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė A. Jucys. Iš finansi
nių pranešimų buvo matyti, kad 
LN finansiškai tvarkosi gerai. 
1980 m. pajamų gauta: iš bin- 
go $232,541, nuomos už sales
— $114,016, iš "Lokio” — $84,-
038, palūkanų — $15,135, kitų 
pajamų — $12,999. Iš viso paja
mų 1980 m. turėta $458,729. Ši 
suma yra mažesnė už 1979 m. 
pajamas $63,591, nes sumažėjo 
pajamos iš bingo. Išlaidos 1980 
m.: tarnautojų atlyginimai — 
$141,429, valymas — $43,800, 
elektra, dujos, vanduo — $25,- 
269, amortizacija — $51,200, 
kitos išlaidos — $121,523. Iš vi
so išlaidų 1980 m. turėta $383, 
221. Pelno gauta $75,508. Pažy
mėtina, kad 1980 m. pelnas bu
vo mažesnis $46,141 už 1979 m. 
pelną. Lietuvių organizacijų 
veiklai išmokėta $8,940. Paja
mų ir išlaidų sąmata 1981 m. 
priimta be diskusijų. Joje nu
matyta pajamų $471,000, išlai
dų — $403,000, pelno — $68,- 
000. (

Didesnio susidomėjimo susi
laukė valdybos rinkimai — į 
esamą valdybą reikėjo prirink
ti 5 narius. Kandidatai pagal 
balsų daugumą taip išsirikiavo: 
V. Dauginis 254, dr. E. Birgio- 
las 205, dr. J. Slivinskas 198, J. 
Varanavičius 175, St. Kuzmas 
149, J. V. Šimkus 120, V. Ve- 
rikaitis 110, D., Renkauskas 53, 
V. Jankaitis 33. Valdybon įėjo 
pirmieji penki asmenys, kiti li
ko kandidatais. Dabartinę val
dybą sudaro: A. Senkus, St. 
Kuzmas, J. Slivinskas, T. Stanu- 
lis, V. Dauginis, B. Bedarfienė, 
O Delkus, B. Jackus, M. Yčas, 
E. Birgiolas, J. Varanavičius.

Susirinkimas praėjo gana 
sklandžiai, be didesnių ginčų. 
Po susirinkimo dalyviai vaišino
si kava ir pyragaičiais. N.

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19 
metų. Ji priima pacientus ir toliau. 
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, 
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. 
533-8008.

AKOMPANUOJA JONAS GOVĖDAS

įėjimas— $10.00. Kvietimai gaunami pas Reginą Celejevską vakarais tel. 231-8832 ir 
sekmadieniais po Mišių Anapilio parapijos salėje. Anapilio Moterų Būrelis i

M§E NO ’ P/4EOD/4
Dailininko Antano Tamošaičio suprojektuoto kilimo 

"ANAPILIS” SUTIKTUVĖS

Smuikininkės Danutės
Pomerancaitės-

Mazurkevičienės

VAKARIENE su vynu 
balandžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p., ANAPILIO salėje

“SPEAKUP” SPAUDOS VA
KARAS. Primenama, kad bilie
tų į šį renginį, kuris įvyks š.m. 
kovo mėn. 28, šeštadienį, To
ronto Lietuvių Namuose 6 v.v., 
dar galima gauti L. Namų rašti
nėje tel. 532-3311. Paskaitai 
specialiai iš Anglijos atvyksta 
dr. A. Štromas (sklbm.).

Metinis “Paramos” Kredito 
Kooperatyvo narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 5, sekma
dienį, 3 v. p.p., Lietuvių Na
muose. Narių registracija pra
sidės 2 v.p.p. Prašome atsinešti 
nario knygutes.

Vedėjas
Virimo kursų dalyvės ruošia 

pabaigtuvių vakarienę balandžio 
5, sekmadienį, Toronto L. Na
mų Gedimino salėje. Įėjimas — 
su specialiais pakvietimais. Kur
sų vedėja J. Bubulienė turėjo 
23 kursantes.

Pomirtinė dail. Ados Peldavi- 
čiūtės paroda rengiama balan
džio 18-19 d.d. Prisikėlimo Pa
rodų salėje.

“Gintaro” ansamblis pakvies
tas dalyvauti tautybių festiva
lyje Buffalo mieste š.m. balan
džio 26 d.

Kun. Ignas Mikalauskas, OFM, 
40 metų kunigystės (š. m. rug
sėjo mėn.) ir 70 metų amžiaus 
sukakčių proga gavo ilgesnes 
atostogas, kurias praleis Argen
tinoje pas gimines. Išvyks kovo 
29 d. ir grįš į Torontą gegužės 
3 d. Jis yra gimęs 1911 m. Pas
valio valsčiuje, teologinius 
mokslus baigęs Italijoje ir ten 
įšventintas kunigu 1941 m. rug
sėjo 7 d. Į JAV atvyko 1946 m., 
o į Kanadą — 1950 m. Dirbo 
Winnipege, St. Catharines, da
bar — Toronte. JAV-se būda
mas ilgiausiai dirbo Pittsburge 
ir Niujorke, kurį laiką redagavo 
savaitraštį “Lietuvių Žinios”. 
Bendradarbiauja įvairiose lietu
vių laikraščiuose.

Žurnalistiką baigusi Otavoje 
Carlton universitete Rūta Šiū- 
lytė, “TŽ” bendradarbė, dirba 
“Feliciter” laikraščio redakci
joje kaip redaktorės pavaduo
toja. šioms pareigoms ji buvo 
atrinkta iš 200 kandidatų. Mi
nėtą laikraštį leidžia “Canadian 
Library Association”, šiame 
laikraštyje jinai kartais para
šo straipsnių apie etnines gru
pes. Pvz. 1980 m. spalio mėn. 
laidoje buvo išspausdintas jos 
rašinys apie etninę spaudą Ka
nadoje ryšium su jos paroda 
Otavoje. Šalia savo profesinių 
pareigų, R. šiūlytė vadovauja 
Otavos lietuvių mergaičių cho
rui “Ramunėlės” ir dalyvauja 
visuomeninėje veikloje.

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

Dalis politinio seminaro dalyvių, kurį surengė Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ir Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubo valdybos uni
versiteto patalpose Nuotr. R. Rudaitytės

“Paramos” kredito kooperatyvo 
valdyba praneša, kad yra sudaryta 
nominacinė komisija rinkimams 
balandžio 5 dieną Į valdomuosius 
"Paramos" organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
ANTANAS BUMBULIS 
WALTER DAUGINIS 
JUOZAS KARASIEJUS

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai "Paramos" 
nariai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. 
(Siūlymo formas galima gauti "Paramos" raštinėje). 
Siūlymus, adresuotus nominacijos komisijai, siųsti 
"Paramos" r.aštinėn arba įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Norinčius kūno ir dvasios
fltdfllVOC kviečiame atvykti poilsiui į Nek. 

w Pr. Marijos seserų sodybą Putname.
Graži gamta ir jauki lietuviška nuotaika Jus atgaivins. 
Galima pabūti kelias dienas, savaitę ar ilgiau. Apie savo 

atvykimą prašome pranešti šiuo adresu:
Sės. M. Margarita, I. C. C., Putnam, CT 06260, USA.

Telefonas 203-928-5828

Ontario rinkimuose kovo 19 
d. dalyvavo tik 58% visų bal
suotojų. Didesnis balsuotojų su
sidomėjimas buvo jaučiamas to
se apylinkėse, kur vyko stipres
nės varžybos tarp partijų kan
didatų. Viena tokių apylinkių 
buvo High Park-Swansea, kur 
kandidatavo ukrainietis Yuri 
Shymko, lenkas Ed. Ziemba, lie
tuvis Petras Šimonėlis, atstovau
dami partijas — konservatorių, 
socialistų ir liberalų. Y. Shymko 
surinko 10.917 balsų, Ed. Ziem
ba 8.169, P. šimonėlis 3,442. 
šioje apylinkėje gyvena apie 
700 lietuvių. Jiems buvo neleng
va apsispręsti: adv. P. šimonė
lis yra tautietis, liberalų partijos 
atstovas, kurį reikia palaikyti; 
Y. Shymko, konservatorių atsto
vas, yra lietuvių bičiulis, turįs 
daug lietuvių draugų. Labai ge
rai, kad jaunoji mūsų karta eina 
į aktyvų politinį gyvenimą, tik 
ateityje reikėtų vengti situaci
jų, kuriose tenka varžytis su lie
tuvių draugais. Adv. P. šimonė
lis buvo vienintelis lietuvis vi
soje Ontario provincijoje, ban
dęs pirmą kartą savo laimę par
lamento rinkimuose. Reikia ti
kėtis, ateitis bus sėkmingesnė.

Atitaisymai. “TŽ” 1981 m. 12 
nr. po šokėjų grupės “Sugrįžk 
jaunyste” nuotrauka parašyta 
Ona Švilpienė, turėjo būti Olga.

Dr. J. Lapienio, optometris- 
to, skelbime telefono nr. turėjo 
būti 621-5050.

KRAŽIŲ 
monografijai 
išleisti aukas siųsti:
JONAS ŽADEIKIS 

6522 So. ROCKWELL St., 
CHICAGO, IL. 60629, USA

Čekius rašyti: 
KRAŽIAI FUND

Rūta Danytė (Ruth Danys) 
reiškiasi anglų spaudoje kaip 
žurnalistė. “The Toronto Sun” 
1981. III. 9 išspausdino jos re
portažą apie moterų demonst
raciją prie miesto rotušės ir jų 
šokių vakarą Harbord Collegiate 
salėje.

“Toronto Star” 1981. III. 19 
išspausdino pranešimą apie 
dviejų banko plėšikų sulaikymą, 
kuriame aktyviai pasireiškė Al
binas Radžiūnas. Pastarasis, 63 
m. amžiaus, tramvajaus bėgių 
taisytojas, nuėjęs į banką (Ron- 
cesvalles Avė. — Queen St.) iš
keisti čekio ir pamatęs prie lan
gelių du plėšikus. Išbėgęs į gat
vę rado du TTC inspektorius ir 
su jų pagalba sulaikęs plėšikus 
bei perdavęs policijai, kuri rado 
pas juos $2,500. Abu kaltina
mieji turi angliškas pavardes ir 
gyvena buvusių psichinių ligo
nių namuose. Jeigu teismas ras 
juos kaltus, juos sulaikę vyrai 
greičiausiai gaus kompensaci
ją iš Canadian Bankers’ Asso
ciation.

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

i š k i r p k i t ei

ItflniHMlIHJaL.SULIlVIIERSKI

INCOME TAX
_____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma

žemiausios kainos 
į vakarus nuo Runnymede 
2290 Bloor W.

Šv. Kazimiero parapijoje. D. Sa
vaitės pamaldos: D. Ketvirtadienį, 7 
v.v.. Paskutinės Vakarienės prisimi
nimas — Mišios; D. Penktadienį, 2.30 
v.p.p., Kryžiaus Keliai, 3 v.p.p., Kris
taus kančios pamaldos; D. Šeštadie
nį, 6.30 v.v., ugnies ir vandens šven
tinimas, Velykų vigilijos Mišios; Ve
lykų sekmadienį, 6.30 v. ryto, Prisi
kėlimas, 11 v.r. Mišios.

— Velykų pusryčius rengia Sv. 
Onos Dr-ja, talkinama parapijos ko
miteto narių bei jų žmonų. Pelnas 
skiriamos svetainės, ypač virtuvės, 
pagerinimui. Bilietų kainos: suaugu
siems $6, vaikams $3. Prašoma įsigy
ti bilietus iš anksto.

— Parapijoje talkina ir visa eilė 
kitataučių. L. Bohemier, prancūzas, 
jau 40 metų dirba bare parengimų 
metu. G. McNamara, airis, jau dau
giau kaip 10 metų talkina bare; buvo 
išrinktas į parapijos komitetą ir jam 
kurį laiką pirmininkavo. Dabartinio 
par. komiteto nario R. Martel-Marte- 
laičio žmona yra libanietė, kuri nuo
lat talkina svetainėje ir virtuvėje 
(abu — jaunosios kartos atstovai). 
Parapijos choro vedėjas kun. M. Mi
lox ir du choristai yra prancūzai. 
Seniau parapijai daug talkino ponia 
E. Russel, italė, A. Ruselio žmona. 
Ji, kaip komiteto pirmininko žmona, 
sumaniai ruošdavo bazarus ir kito
kius parengimus. Ilgametė parapijos 
vargonininkė buvo Mile Massicotte, 
prancūzė. Klebonijos šeimininkė po
nia St. Amour yra prancūzė. Ji tal
kina ir šventovėje, ir svetainėje.

— Parapijos komitetą sudaro: 
pirm. J. Asipavičius, nariai — L. ši- 
monėlis, J. Čičinskas, R. Martel, P. 
Kalpokas, p. Bunys.

— Siu metų parapijos nario mo
kestis — $20. Jį nustatė visuotinis 
parapijiečių susirinkimas.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

__ ;___ lYin

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-3827

MOKA UŽ: 
r

Einamąsias s-tas ..................6%
Taupomąsias s-tas .............. 11%
Pensijų planas 13.5%
Term. ind. 1 m. 13.25%
Duoda nemokamų gyvybei draudų 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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 vasarų 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.

Pilietybės teismų teisėjais 
naujai paskirti du visuomenės 
veikėjai imigrantai — portuga
las Lamartine B. Silva ir italas 
Roberto Roberti. Pirmasis yra 
47 m. amžiaus, atvykęs Kana- 
don 1960 m., antrasis — 44 m. 
amžiaus, atvykęs 1957 m. Abu 
— torontiečiai.

Žurnale “Karys” 1981 m. 1 
nr. išspausdintas a.a. kun. P. 
Ažubalio laidotuvių aprašymas, 
pažymint, kad jis buvo Toronto 
VI. Pūtvio šaulių kuopos garbės 
narys ir kapelionas. Prie apra
šymo pridėtos trys nuotraukos, 
vaizduojančios Velionį ir šau
lių dalyvavimą laidotuvėse.

Daugiakuitūrių reikalų min. 
J. Fleming š.m. kovo 11 d. pa
skelbė naujų narių paskyrimą į 
daugiakultūrę Kanados tarybą, 
kurią sudaro 100 įvairių tauty
bių asmenų. Iš lietuvių tėra vie
na narė Virginija S. Kuraitė iš 
Windsoro. Ji yra studentė, KLB 
Windsoro apylinkės valdybos 
narė, dalyvaujanti ir lietuvių 
jaunimo veikloje. Iš latvių pa
skirta Margaret Upenicks - Lo
gan, Toronto universiteto, stu
dentė.

nuolaidos
"T. Žiburių" 

S O skaitytojams 
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— Parapijos svetainės telefono nr. 
521-7311.

— Santa Cabrini ligoninėje gydosi 
J. Bohemier-Ambrasaitė. Operacija 
padaryta K. Lukošiui. K. A.

Mergaičių choras su dideliu kruopš
tumu ruošiasi savo pirmajam koncer
tui gegužės 9 d. Mergaitės du kartu 
savaitėje lanko repeticijas ir moko
si naujų dainų žodžius. Chorui va
dovauja muzikė sės. Teresė. Su mer
gaitėmis dainuos dvi dainas solistė 
Gina čapkauskienė. Baliaus metu 
gros orkestras “Pegasus”, kuris yra 
mėgstamas jaunimo. Bilietai jau pla
tinami. Juos galima gauti pas “Rū
tos” klubo sekretorių J. Jurėną, A. 
Keršienę ir J. Baltuonienę. B.

Sol. G. čapkauskienė rengiasi kon
certams Filadelfijoje ir Los Ange
les mieste, kur rengiama tradicinė 
Lietuvių Diena.

Šeštadieninė mokykla Vasario' 16 
proga išleido tradicinį laikraštėlį 
“Liepsna”. Jo redaktorė — Audra 
Verbylaitė, talkininkės — Rita Jau- 
gelytė, Andrius Knystautas, Vytas 
Mickus, Vilija Lukoševičiūtė, Kazys 
Skučas, Andrius Valinskas. Įvadinia
me žodyje redaktorė rašo: “Lieps
na” yra labai svarbi devintai kla
sei, nes ji karūnuoja mūsų dešimt 
metų darbą. Ji parodo ką mes atsie
kėme lankydami šią mokyklą. Kar
tais, šeštadienio rytais, norisi ilgiau 
pamiegoti, žaisti ar žiūrėti televizi
ją. Bet mes, būdami lietuviai, turi
me atlikti savo pareigą ir lankyti 
lietuvių šeštadieninę mokyklą. Nors 
ir ne visada į ją noriai einame, bet 
mūsų tėvų pasakojimai apie jų gim
tinę ir mus paskatina daugiau išmok
ti apie tėvynę Lietuvą.” Dvidešimt 
keturiuose laikraštėlio puslapiuose 
sudėta daug rašinių įvairiomis temo
mis, juokų ir piešinių. K.

H
DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo ... 16.25%
Nekiln. turto nuo 15.5%
čekių kredito ..................... 19%
Investacines nuo ................16%

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sums.

Galimo laiškanešių streiko 
pavojų sumažino unijos atstovų 
priimtas valandinis atylginimo 
padidinimas 70 centų, prie ku
rio dar pridedami 38 centai dėl 
infliacijos atnešto pragyvenimo 
pabrangimo. Su šiuo pasiūlymu 
valandinis laiškanešių atlygini
mas pasietų $9.88, o savaitinis 
atlyginimas pakiltų iki $395.20. 
Tai iš tikrųjų yra labai gera al
ga laiškanešiui, kurio darbas ne
reikalauja jokios ypatingos kva
lifikacijos. Užtenka tik sugebė
jimo perskaityti gatvių pavadi
nimus, namų numerius ir adre
sus ant pašto siuntų. Ši unijos 
priimtą pasiūlymą dar turi pa
tvirtinti 21.000 narių.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski '
4/2 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) '

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

garantuotas patarnavimas 
per ištisus metus 
769-4558


