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Quo vadis, Amerika?
Pasikėsinimas į JAV prezidento Ronaldo Reagano, jo, 

bendradarbių bei saugotojų gyvybę Vašingtone sukrėtė 
ne tiktai Ameriką, bet ir visą pasaulį. Jis priminė dar ne- 
taip seną prez. J. Kenhedžio nužudymą, kuris padvelkė 
viso krašto tragedija. Jis taipgi priminė, kad tai septintas 
pasikėsinimas į prezidentų gyvybes šiame šimtmetyje. Ne
jučiomis blyksteli mintis, kad Amerika yra kraštas, kuris 
naikina geriausius savo sūnus, šią mintį sustiprina ir kiti 
panašūs faktai, būtent, žymių amerikiečių nužudymai — 
Roberto Kennedžio, Martyno Kingo, John Lennono, Ge
orge Wallace sužeidimas, žymus kriminalinių nusikaltimų 
padidėjimas ir t.t. Sakoma, kad bolševikinė revoliucija ry
ja savo vaikus (jau daug jų prarijo), bet kažkas panašaus 
mažesniu mastu dedasi ir JAV-se tiktai dėl visai kitokių 
motyvų. Bolševikinė revoliucija naikina tuos savo vaikus, 
kurie išdrįsta priešintis raudonajai dogmai, atstovaujamai 
totalistinės rankos asmenų. Šis naikinimas vyksta, kad bū
tų išlaikyta totalistinė vergija. Visai kiti motyvai vyrauja 
Amerikoje. Čia savo žmonių naikinimas vyksta dėl perdi- 
delės laisvės, kurioje atsiverio didelės pozityvios, bet kar
tu ir negatyvios galimybės. Didelėje laisvėje vyksta dide
lė kūryba, bet kartu slenka ir jos naikinimo bei griovimo 
šešėlis.

IENRAŠTINĖ spauda, nagrinėdama tragiškuosius įvy
kius JAV-se, įžvelgia tiktai paviršutines priežastis. 
Esą prezidentas R. Reaganas buvo nevisai apdairiai 

saugomas, prie jo buvo prileistas pavojingas asmuo dėl per- 
menkos kontrolės. Pasikėsintojas esąs psichiškai nesveikas 
jaunuolis, kadaise priklausęs neonacių būriui. Panašiem 
pasikėsinimam išvengti siūloma griežtesnė ginklų kontrolė, 
nes iš dabar 50 milijonų amerikiečių, turinčių ginklus, at
siranda perdidelė galimybė nelemtiem pasikėsinimam. Bet 
tai dalykai, kurie nepaliečia esmės, šiandieną Amerika ne
bėra tą pati, kokia buvo prieš 100 metų. Per tą laiką ji 
padarė milžinišką pažangą technikos srityje, pralenkė dau
gelį tautų ir pirmoji pasiekė mėnulį. Deja, su technine pa
žanga nėjo lygiagrečiai dvasinė, čia pasitvirtino filosofo 
H. Bergsono mintis: Amerika išaugo didelė fiziškai, bet 
sumenko dvasiškai. Tai ryškiai matyti visoje švietimo sis
temoje, kur labai pabrėžiami gamtos bei matematiniai 
mokslai, bet ignoruojami dwasiniai Formuojant ž-Migjis 
su didele galva, bet maža siela. Kaip individas, jis moko^ 
mas siekti maksimumo laisvės, bet neskatinamas siekti sa
vitvardos, dorinio savęs ugdymo. Maldos išgujimas iš vie
šųjų mokyklų buvo ženklas, kad Amerika daro posūkį, ve
dantį tolyn nuo tradicinės, tikinčios Amerikos.

ESAME atsidūrę mįslingoje pasaulio kryžkelėje. Iš vie
nos pusės matome raudonąją grėsmę, kuriai atstovau
ja Maskva, iš kitos — regime Ameriką su laisvės sim

boliu. Pirmajame fronte vyrauja ateizmas, totalizmas ir ka
rinė jėga, antrajame — laisvė, grindžiama gynybinio po
būdžio karine jėga, stokojančia idėjinio principingumo. Pir
majame fronte, šalia karinės jėgos, labai pabrėžiama ateis
tinė ideologija, pridengta komunizmo šydu. Tiesa, ji bru
kama prievartiniu būdu ir dėlto nustoja didelės dalies pa
veikumo, tačiau išaugina disciplinuotą žmogų, paruoštą ko
lektyvinei mašinerijai. Antrajame fronte, vadovaujamame 
Amerikos, nėra idėjinio-dvasinio prado, kuris jungtų visą 
plačiąją bendruomenę, ją cementuotų, įkvėptų. Vien lais
vės idealo permaža, nes laisvė žmogui neduoda gyvenimo 
turinio. Dėlto dabartinė Amerika, stovėdama laisvojo pa
saulio priešakyje, turėtų grįžti naujais keliais į tuos šal
tinius, kurie ją padarė stipria. O tie šaltiniai glūdi krikš
čionybės tradicijoje. Iš naujo atrasti jie ir vėl galėtų tapti 
pagrindiniu įkvėpėju ateities žmogaus formavimui ir idė
jinei kovai su totalistinė imperija. Dėlto Amerika turėtų 
ruošti keliones ne į mėnulį, ne į erdves, o į žmogų, kad 
jis tobulėtų doriškai, kad moralinis šalies lygis pakiltų ir 
sudarytų ne tik apsaugos pylimą prieš totalizmo grėsmę, 
bet ir taptų visuotiniu švyturiu.

Pasaulio įvykiai
VISĄ PASAULĮ SUKRĖTĖ NETIKĖTAS PASIKĖSINIMAS 
PRIEŠ naujojo JAV prez. R. Reagano gyvybę Vašingtone, kai jis 
buvo beišeinąs iš viešbučio salės po darbo unijų atstovams pasa
kytos kalbos. Tik laimės dėka R. Reaganas netapo penktuoju nu
žudytu JAV prezidentu. Pasikėsinimą įvykdė turtingos milijonie
rių šeimos 25 metų amžiaus sūnus J. Hinckley, priklausęs nacių 
partijai, metęs studijas universitete, įsimylėjęs į filmų aktorę J. 
Foster. Atrodo, jam įtakos turėjo jos filmas “Taksio vairuotojas”, 
kuriame ji vaidino jauną prostitutę ir kuriai pagrindinis to filmo 
veikėjas savo meilę norėjo-įrodyti politiko nužudymu. Po atenta
to FBI saugumiečiai viešbučio kambaryje rado J. Hinckley laišką 
aktorei J. Foster apie panašų meilės įrodymą prez. R. Reagano nu

KANADOS ĮVYKIAI

Nori didesniy pensijų
Speciali konferencija Otavoje 

svarsto pensijos problemas Ka
nadoje. Apie 300 atstovų jon su
kvietė Kanados vyriausybė. Dė
mesio centre yra daugelį kana
diečių slegiantis pensijų nepa
kankamumas. Už jų reformas 
pasisako sveikatos ministerė M. 
Begin, žadanti valdžios įsikiši
mą, jeigu nebus padarytas rei
kiamas sprendimas. Konferenci
joje daugiausia kalbama apie 
darboviečių pensijų planų page
rinimą. Šiuo klausimu įdomu ve
damąjį paskelbė “The Toronto 
Star” dienraštis. Jame pabrė
žiamas esminis faktas, kad kana
diečiai dabar turi dvejopas pen
sijas: visus jungiančią valdinę 
Kanados pensiją ir darboviečių 
pensijas. Tie asmenys, kurie dir
ba didelėse darbo unijas turin
čiose darbovietėse, gauna ir dar
bovietės, ir valdžios pensijas. 
Šia privilegija naudojasi tik pu
sė dirbančiųjų. Maždaug keturi 
milijonai iš savo darboviečių jo
kių pensijų negauna. Jiems be
lieka palyginti vis dar menka 

valdiška Kanados pensija, prie 
kurios neturtingiesiems pride
damas taip pat permažas papil
das. Tokie pensininkai senatvė
je sunkiai suduria galą su galu. 
Dėlto dienraštis siūlo atitinka
mai padidinti visiems skiriamas 
valdines pensijas, nes darbovie
čių pensijos niekada nepasieks 
visų dirbančiųjų. Jos taip pat 
prarandamos, kai darbininkas iš 
vienos darbovietės pereina į ki
tą. Tada jis teatgauna į pensi
jos planą įmokėtus savo dole
rius, o darbovietės dalis grįžta 
į jos kišenę. Tuo tarpu valdinė 
Kanados pensija iš vienos dar
bovietės perkeliama į kitą, ir 
joje įmokos tęsimos toliau. Tad 
žymiai realiau būtų laikytis val
dinės pensijos, atitinkamai pa
didinus jos įmokas, kad pensi
ninkams būtų užtikrintas pakan
kamas pragyvenimas senatvėje. 
Kanados iždas tada surinktų ge
rokai didesnes dolerių sumas, 
kurios galėtų būti investuoja
mos ekonominiams reikalams.

(Nukelta į 8-tą psl.)

PRANEŠIMAS l§ BRITANIJOS

Teroras Baltijos kraštuose
J. KUZMICKIS

Tokia antrašte “The Uni
verse”, anglų katalikų savait
raštis, kovo 13 d. paskelbė 
straipsnį P. Vickers, Pagalbos 
Vargstančiai Bendrijai D. Bri
tanijos skyriaus direktorius.

Pradžioje autorius pažymi, 
kad niekur katalikai tiek daug 
nekentėjo ir nerodė didesnės 
ištikimybės tikėjimui už Geleži
nės Uždangos, kaip Baltijos 
valstybėse, kurios prieš 40 me
tų jėga buvo prijungtos prie 
Sov. Sąjungos pagal sovietų-na- 
cių sutartį.

Kai Įkalinimas, kankinimai, 
ištrėmimas įr mirtis ištiko šim
tus tūkstančių, gyvenančius 
nuolat skaudina išniekintos 
šventovės ir religiniai pamink
lai.

“LKB Kronika” ir ateizmas
Vakarus pasiekia nuostabi, 

slapta “LKB Kronika”, kuri yra 
verčiama į kitas kalbas. Tai mū
sų tikėjimo brolių heroizmo ir 
persekiotojų žiaurumo kronika.

Toliau P. Vickers primena 
30-jį Persekiojamos Bendrijos 
atstovų Koenigsteine, V. Vokie
tijoje, kongresą. Jame latvė 
Marijeta Sapiets, Keston Kole
gijos Britanijoje atstovė, pažy
mėjusi, kad tą patį pergyvena 
liuteronai, ortodoksai bei pro
testantai ir dėl to ekumenizmas 
nukenčiąs.

Visur pirmieji komunistų 
partijos ateistinės propagandos 
taikiniai yra jaunimas. Latvijos 
Dudzese vaikai yra telkiami į 
ateistinius būrelius. Vienas toks 
būrelis pavadintas “demoniūkš- 
čiais”, kitas — “ištikimais vel
nio vaikais”.

Siekiant sumažinti tikinčiųjų 
Bendrijos įtaką, Estijoje, Latvi
joje (o taipgi ir Lietuvoje) yra 
kuriamos “naujos tradicijos”: 
vardo suteikimo kūdikiams 
apeigos, pilnamečių įpilietini- 
mo' iškilmės, “vedybų rūmai” 
ir pasaulietiškos laidotuvės. Ša
lia to, jaunimo “vasaros dienų” 
iškilmėmis komunistų valdo
muose kraštuose stengiamasi 
pakeisti krikščioniškas šventes.

Šitokios priemonės esančios 
paveikios: 1957 m. Estijos šven
tovėse bemaž pusė liuteronų 
jaunimo buvo sutvirtinta, ta
čiau 1969 m. jų skaičius suma
žėjo aštuntadaliu.

Neskaitant privataus krikšto, 
vos 10-11% liuteronų vaikų 
krikštijama Latvijoje ir Estijo
je.
Aršūs persekiojimai Lietuvoje

Lietuvoje daugelis senų šven
tovių, jų tarpe Vilniaus kated
ra, paverstos bedievybės muzė- 
jais.

Nepaisant to, apie 80-85% 
Lietuvos žmonių tebekrikštija 
savo vaikus šventovėse, o ketu
ri vaikai iš penkių priima pir
mąją Komuniją.

Sovietai, pažymi P. Vickers, 
nėra tokie tikri Lietuvoje, ku
rios vyskupai viešai kritikavo 
naująją sovietų konstituciją.

Sklinda gerai pagrįsti gan
dai, kad vysk. J. Steponavičius 
esąs šv. Tėvo slaptai pakeltas 
kardinolu.

Pabaigoje autorius klausia, 
ar Lietuva galėtų pasukti tokiu 
pačiu keliu kaip Lenkija. Ta
čiau čia pat pabrėžia, kad Lie
tuvos K. Bendrija turinti atlai
kyti daug aršesnį persekiojimą 
nei Lenkijoje.

P. Vickers baigdamas pažy
mi, kad Lietuvos katalikai ir vi
si Baltijos valstybių krikščio
nys tikisi visų mūsų pagalbos 
maldomis.

“Motinos Rusijos liga”
Londone leidžiamas “Now!” 

savaitraštis vasario 20 d. medi
cinos skyriuje paskelbė D. Lo- 
shak straipsnį “Motinos Rusijos 
liga”. Autoriaus tvirtinimu, 
Sov. Rusijoje esanti tikra svei
katingumo krizė. Tuo atžvilgiu 
ten žymiai blogiau nei neturtin
gose P. Amerikos, Afrikos ir 
Azijos valstybėse. Harvardo 
universiteto prof. Nick Eber- 
stadt pasakęs, kad, turint gal
voje piliečių sveikatingumą, 
Sov. Rusijos nebegalima laikyti 
išsivysčiusiu kraštu. Joje 15 
metų laikotarpyje vyrų amžiaus 

lygis nuo 66 metų nukritęs iki 
62. Vidurinio amžiaus žmonių 
mirtingumas pakilęs iki 30%. 
Neatsiliekančios nė moterys: 
dešimtmečio laikotarpyje ju 
amžiaus ilgis nusmukęs nuo 73 
metų iki 68.

Visur kitur modernūs reik
menys, kaip švarus vanduo, 
nauji vaistai, pagerinta dieta, 
prailgino amžių. Deja, Rusijoje, 
pradedant 1965 m., būklė tiek 
pablogėjo, kad nežinia kada ga
lima būtų ją atitaisyti.

Kūdikių mirtingumas didė
jąs, o genetiškai defektyvių vai
kų skaičius per metus siekiąs 
200.000. Priežasčių jieškoma 
pramonės nekontroliuojamose 
atmatose, radiacijoje, laukinių 
žvėrelių naikinimo chemikaluo
se. Tačiau pagrindine mirtingu
mo priežastimi laikomas girta
vimas.

Sveikata ir karių batai
Vienos kartos laikotarpyje 

degtinės ir kitų gėrimų parda
vimas, imant žmonių skaičių, 
padidėjęs penkis kartus, šalia 
to plintąs besaikis naminės (sa- 
magono) vartojimas. Nepapras
tai daug eismo nelaimių.

K. Kleiza, Lietuvos sveikatos 
ministeris, pasakęs: jei galima 
būtų sumažinti girtavimą, kūdi
kių mirtingumas perpus suma
žėtų.

Nors Sov. Rusija giriasi tu
rinti daugiau gydytojų nei JAV 
pagal gyventojų skaičių, ligoni
nėms dažnai trūksta vaistų, o 
higiena esanti labai žemo lygio. 
Be to, valstybė finansinius iš
teklius pirmoje eilėje skiria au
gančiai karinei mašinai, o ne 
sveikatingumui, nes, pasak N. 
Eberstadto, ligoniui atsakyti 
operaciją, lengviau, nei sveikam 
atimti batus.

Dėl šių visų priežasčiij P. 
Reddaway, Londono Ekonomi
nės Mokyklos narys, pabrėžęs, 
jog Sov. Rusijos didėjančios vi
daus problemos įtaigoja baimę, 
kad Kremlius, turįs didžiulę ka
rinę galią ir plėtros tendenciją, 
galįs susigundyti didesnei kari
nei avantiūrai užsienyje. 

žudymu. Pastarąjį nuo mirties • 
išgelbėjo kelios aplinkybės. Pir
miausia žudikas atentatui pasi
rinko mažo kalibro revolverį, 
aprūpintą sprogstančiomis kul
komis, kurių nė viena nesprogo. 
Vieną kulką savo kūnu sulaikė 
prez. R. Reaganą saugojęs T. 
McCarthy, antroji pataikė į po
licininką, trečioji — į spaudos 
sekretorių J. Brady. Į prez. R. 
Reagano krūtinę įsiveržė tik 
viena kulka, atsidaužusi nuo jo 
laukusio automobilio. Ji sužei
dė kairę plaučių pusę, nepada
rydama rimtesnio pavojaus gy
vybei. Nuvežtas ligoninėn, prez. 
R. Reaganas dar turėjo pakan
kamai jėgų pats jon įeiti ir tik 
tada prarado lygsvarą dėl krau
jo netekimo. Prezidentą opera
vusius gydytojus nustebino ne
įtikėtinai tvirta 70 metų am
žiaus žmogaus sveikata bei jo 
kūno atsparumas. Nors oficia
liai valdžios pareigas perėmė į 
Baltuosius Rūmus atskubėjęs 
vięeprez. G. Bush, iš tikrųjų vi
si pagrindiniai sprendimai bu
vo palikti pačiam prez. R. Rea- 
ganui. Ligoninėn netgi buvo 
perkeltas specialia aparatūra 
aprūpintas pasaulinis ryšių 
centras. Dar savaitei nepraėjus 
krašto apsaugos sekr. C. Wein- 
bergeris išskrido į š. Atlanto 
Sąjungos posėdžius Europoje, o 
valstybės sekr. A. Haigas pradė
jo savo kelionę į Artimuosius 
Rytus.

Laiminga užbaiga?
Spėjama, kad prez. R. Rea

ganas greit galės grįžti į Bal
tuosius Rūmus ir ten atgaus pil
ną savo sveikatą. Pavojus nebe
gresia ir saugumiečiui T. Mc
Carthy, kuriam kulka buvo pa
žeidusi kepenis. Sveiksta ir po
licininkas, peršautas per kaklą 
ir krūtinę. Didžiausią rūpestį 
sudaro spaudos sekr. J. Brady, 
kuriam kulka pažeidė smegenis. 
Jis betgi pradeda kalbėti ir, at
rodo, nėra praradęs atminties. 
Galutinė smegenų pažeidimo 
įtaka jo organizmui paaiškės 
tik vėliau. Spaudoje vėl kelia
ma perdidelė ginklų laisvė 
JAV, kur ją užtikrina ginklus 
piliečiams leidžianti turėti 
konstitucija. Tas jos paragra
fas jau yra tapęs absurdišku dėl 
gausių pasikėsinimų prieš poli
tikus, kitus žymius asmenis bei 
masinio ginklų vartojimo krimi
naliniuose nusikaltimuose. Ne
mažai dėmesio tenka ir žudikui 
J. Hinckley, tačiau lig šiol lie
ka nepaliesta jo šeima, nors iš 
tikrųjų būtų įdomu išgirsti kaip 
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Birutė Augaitytė-Molloy, dirbanti švietimo srityje

ir kodėl ta turtuolių šeima iš
augino tokį pilietį.

Lenkija pavojuje?
Streikų pavojų Lenkijoje pa

šalino “Solidarumo” unijos va
do L. Walensos pasiektas susi
tarimas su vyriausybe, pažadė
tas kompartijos bendradarbia
vimas, kurį nebus lengva įgy
vendinti dėl partijos vadų susi
skaldymo. Centriniame komite
te liko kietos linijos šalininkai, 
kuriuos remia Maskva. JAV 
žvalgybos duomenimis, praėju
sią savaitę transportiniai sovie
tų lėktuvai pradėjo gabenti 
ginklus į savo bazes Lenkijoje. 
Pasienyje sutelkti kariuomenės 
daliniai gerokai prašoka betko- 
kius vis dar tebetęsiamų manev
rų poreikius. Čekoslovakijon at
skrido L. Brežnevas. Oficialiai 
šis jo vizitas yra susietas su 16- 
ju čekoslovakų kompartijos 
kongresu, bet pagrindinis dėme
sys greičiausiai teks Lenkijos 
problemoms. Prahoje gali būti 
padarytas nutarimas, vedantis į 
Lenkijos* invaziją.

Žinios iš Maskvos
Teismas Maskvoje paskyrė 

penkerius metus kalėjimo ir 
penkerius tremties žmogaus tei
sių gynėjai Tatjanai Osipovai. 
Ji buvo kaltinama Sovietų Są
jungos šmeižimu, nors iš tikrų
jų rinko faktus apie politinių 
kalinių kankinimą psichiatrinė
se ligoninėse. Teismo salėn te
buvo įsileistas kaltinamosios vy
ras, o visi jos rėmėjai liko gat
vėje. Baigminiame žodyje T. 
Osipova pareiškė: “Visą savo 
gyvenimą paskyriau žmogaus 
teisių gynybai, nes jų sužlugdy
mas veda į žmonijos tragedi
ją. . .” JAV kongreso sudaryta 
komisija, sekanti žmogaus tei
sių pažeidimus, jau yra konsta
tavusi, kad Sovietų Sąjunga su
ėmė apie 600 disidentų nuo to 
laiko, kai 1975 m. buvo pasira
šyta žmogaus teises užtikrinanti 
Helsinkio sutartis. Užsieniečius 
žurnalistus Makvoje pasiekė ži
nia apie pacientų sukilimą psi
chiatrinėje Černiachovskio ligo
ninėje, kuri yra Lenkijos pasie
nyje. Toje ligoninėje buvo ka
lintas gen. P. Grigorenka. Pa
cientai, negalėdami pakelti 
skausmingų vaistų, buvo suėmę 
ir sulaikę visą ligoninės perso
nalą. Jį paleido tik tada, kai bu
vo pažadėtas tų vaistų ištyri
mas. Sargybiniai, įsiveržę ligo
ninės valgyklon, surakino 25 pa
cientus ir išsivežė iš ligoninės.
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Opozicija sovietų valdžiai Lietuvoje
Dr. Tomo Remeikio veikalas apie Lietuvos rezistenciją prievartinei sovietų valdžiai

★ SV. KAZIMIERO, Lietuvos Glo
bėjo, 500-sios mirties metinės bus 
1984 m. kovo 4’ d. Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai paskelbė ga- 
nytojinį laišką, primenantį šią didžią 
sukaktį. Jame sakoma: “Šventasis Ka
zimieras yra garbinga Gediminaičių 
(Jogailaičių) dinastijos atžala. Jo tė
vas Kazimieras, Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis (1440-1492) ir Lenkijos 
karalius (1447-1492) buvo lietuvis, 
motina Elzbieta Habsburgaitė — aus
trė. Jo antrasis sūnus Kazimieras gi-

Q mė ir užaugo tuometinėje Lenkijos 
/ sostinėje Krokuvoje, jr čia ilsisi, io 

palaikai. Lenkija — jo gimtinė, Lie- 
{ tuva — jo protėvių tėvynė ir jo pa

kopa į dangų.”

★ LIETUVOS VYSKUPŲ ir vys
kupijų valdytojų ganytojiniame laiš
ke, paskelbtame 1981 m., sakoma: 
“Jauno mirusio šventojo (šv. Kazi
miero, Red.) dvasia nepaseno per 
tuos 500 metų. Savo ryžtingu .tikėji
mu, žmonių meile ir tyrumu jis šian
dien iškyla kaip gyvenimo švyturys 
katalikiškosios Lietuvos sūnums ir 
dukroms. Iš Vilniaus Antakalnio, kur 
jo.karstas, iš tiek jo garbei skirtų 
bažnyčių ir altorių Lietuvoje bei iš
eivijoje, iš mūsų istorijos puslapių 
sklinda įsakmus jo kvietimas: dva
sios vertybes branginti labiau nei 
turtą, sąžinės tyrumą — nei malonu
mus, teisybę ir žmoniškumą — nei 
galią ir poaugščius!”

★ RENGDAMIESI ŠV. KAZIMIE
RO 500 METŲ mirties sukakčiai 
1984 metais, Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai 1981 metus pa- 
skelbė Eucharistijos metais, 1982- 
sius — Marijos metais, 1983-sius — 
krikščioniškos meilės metais.
/ < ~T i

Z, ★, PRANCŪZIJOS K A TAUKŲ 
I LAIKRAŠTIS “La Croix” (Kryžius) 

1981.IIL17 išspausdino informacinį 
rašinį apie Lietuvą “Žvilgsnis į Lie
tuvos K. Bendriją.” Jame primena
ma, kad kaip dabar Afganistanas, taip 
prieš 40 metų Estija, Latvija ir Lie
tuva buvo okupuotos Sov. Sąjungos. 
Svarbiausia jų esanti Lietuva, vie
nintelė katalikų šalis Sov. Sąjungo
je. Iš 3,400,000 gyventojų 83,5% esą 
katalikai. Lietuva esanti dukart di
desnė už Belgiją, turinti 80% gyven
tojų lietuvių, 8,6% rusų, 7,7% lenkų, 
1,5% gudų. Laikraštis pabrėžia labai 
suvaržytą religinį gyvenimą, tikinčių
jų persekiojimą.

★ APIE VLADĄ ŠAKALĮ IR SI
MĄ KUDIRKĄ plačiai rašė JAV sa
vaitraštis "National Catholic Regis
ter”. Paminėtas priekaištas V. Vo
kietijai, kad ji iki šiol nepasmerku
si Molotovo-Ribbentropo 1939 m. pa
sirašytosios sutarties, kuria Lietuva 
buvusi okupuota ir prijungta prie 
Sov. Sąjungos. Vokietijos konsulatui 
Los Angeles mieste jiedu įteikė ta 
mintimi parašytą ir V. Vokietijos 
kancleriui adresuotą pareiškimą, ku
riame reikalauja kanclerį viešai tą 
sutarti dabar pasmerkti ir paskelbti 
negaliojančia.

★ PEKINGE, OFICIALIAI ATI
DARANT ANTRĄJĄ KATALIKŲ 
ŠVENTOVĘ, arkiv. Michael Fu Tie- 
šan italų žurnalistui pareiškė, jog tai 
esąs dar vienas komunistinės Kinijos 
žingsnis visiškos religinės laisvės 
link. Arkivyskupas aiškino, jog Pe- 
kingo katedroje dabar sekmadieniais 
pamaldose dalyvauja apie 1,500 ti
kinčiųjų, o kasdieninėse Mišiose — 
apie 100. Eilė kitų šventovių jau at
naujinamos atidarymui ir tikimasi 
greitu laiku atidaryti kunigų semina
riją. Reikia pastebėti, kad arkiv. Fu 
Tiešan yra konsekruotas be Vatikano 
leidimo ir priklauso komunistų kont
roliuojamai Patriotinei Katalikų 
Bendrijai. Užklaustas žurnalisto, ka
da tikimasi normalių santykių tarp 
Vatikano ir komunistinės Kinijos, jis 
atsakė, jog tai bus įmanoma tiktai 
tada, kai Vatikanas nutrauks visus 
ryšius su Taiwanu ir pripažins Pat
riotinei Kinijos Katalikų Bendrijai 
teisę savarankiškai pasirinkti bei 
skirti vyskupus. Jis paaiškino, kad 
dabar toji Patriotinė Bendrija tu
rinti per 30 vyskupų ir 100 kunigų.

* DOKTRINOS KONGREGACIJA 
VATIKANE pareiškė, kad K. Bend
rijos nusistatymas masonų atžvilgiu 
nėra pasikeitęs. Taigi, katalikai, sto
jantieji į masonus, ir toliau automa
tiškai yra ekskomunikuojami. Pareiš
kimas atkreipė dėmesį į klaidingai 
aiškinamą 1974 m. išleistą kongre
gacijos laišką. Tas laiškas jokiu būdu 
neleidęs vyskupų konferencijoms da
ryti viešūs sprendimus apie tam tik
ras masonų grupes, ar į jas katali
kams galima eiti, ar ne. Buvęs duo-

tas leidimas tiktai privačiai nurodyti 
į masonus įstojusiems katalikams, 
kad jie nėra automatiškai ekskomu
nikuoti, jei tos- grupės aktyviai ne
veikia prieš K. Bendriją. Toronto 
arkivyskupijoje kard. Carteris yra 
paskelbęs, jog katalikai gali stoti į 
vietos masonus, nes visos šiame kraš
te masonų ložės neveikiančios prieš 
K. Bendriją ir nėra prieš ją nusi- 
stačiusios.

* MELKITŲ APEIGŲ PATRIAR
CHAS MAXIMOS V HAKIM išliko 
gyvas po pasikėsinimo prieš jo gyvy
bę Beiruto mieste, Libane. Nors jo 
automobilis buvo apšaudytas, tačiau 
patriarchas buvo tik lengvai sužeis
tas langų šukių.

* ŠV. TĖVO JONO-PAULIAUS II 
APSILANKYMAS FILIPINUOSE tu
rėsiąs didelės įtakos tolimesniam fi
lipiniečių gyvenimui. Tai pareiškė 
Manilos kardinolas Jaime Sin savo 
pokalbyje su “L’Osservatore Roma
no” korespondentu. Jo manymu, tvir
tas šv. Tėvo pasisakymas žemės nau
dojimo bei teisingų atlyginimų dar
bininkams klausimais nebus užmirš
tas jo krašte. Taipgi nebus užmirštas 
ir jo skatinimas visiems kovoti prieš 
valdžios puoselėjamą dirbtinį gimi
mų skaičiaus mažinimą.

* ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS 
II SUSITIKO SU TREMTINIŲ AR
MĖNŲ ATSTOVAIS Vatikane ir sa
vo prancūziškai pasakytoje kalboje 
apgailestavo tragišką Armėnijos pa
dėtį. Visdėlto jis nurodė, kad ir to
kiu atveju negalima griebtis smurto 
priemonių. Jis skatino armėnus stip
riau puoselėti savąsias dvasines bei 
moralines tradicijas, atsižvelgiant į 
tait kad dauguma iš 6 milijonų armė
nų dabar gyvena už savo krašto ribų 
ir yra išblaškyti po visą materializ
mo ir revoliucijos dvasios persunktą 
pasaulį. Jie turį remtis tikėjimu, ku
ris nesąs bėgimas nuo tikrovės ar 
ramstis gyvenimo nepasisekimuose, 
bet dieviškoji šviesa, apšviečianti 
žmogų ir nurodanti jam galutinę 
žmonijos istorijos reikšmę. Popie
žius skatino armėnų kraštutines or
ganizacijas atsisakyti smurto veiks
mų, kuriais paskutiniu metu pasižy
mėjo. Eilėje Europos aerodromų įvy
ko sprogimai, kurių atsakomybę pri
siėmė armėnų organizacijos. Armė
nų kraštas šiuo metu yra padalintas 
ir pavergtas. Viena dalis yra Turki
jos rankose, o kita — Rusijos. Tai 
kraštas, kuris dėl savo strateginės 
vietos tarp Kaspijos ir Juodosios jū
ros visada buvo tai vienų, tai kitų 
puolamas. Didžiausias armėnų prie
kaištas Vakarų krikščionims, kad jie 
nekreipė dėmesio ir nesirūpino, kai 
rusai sistematiškai žudė armėnų tau
tą XIX š. pabaigoje, o turkai tą patį 
darė šio šimtmečio pradžioje. Dau
guma armėnų yra ortodoksai, tačiau 
nemaža jų yra ir katalikų?

* VATIKANO RADIJAS ATŠVEN
TĖ SAVO 50 M. GYVAVIMO SU
KAKTĮ. Arkiv. Agostino Casaroli ta 
proga per radiją pakartojo Pijaus XI 
1931 m. vasario 12 d. ištartuosius šv. 
Rašto žodžius pirmą kartą radijo 
bangomis: “Kai aš kalbu, klausykitės, 
dangūs ir žemė teatkreipia dėmesį 
į mano žodžius”. Sukakties proga bu
vo surengta istorinė Vatikano radijo 
paroda ir viena susirinkimų salė ra
diofone dedikuota radijo išradėjui 
bei Vatikano radijo stoties įrengėjui 
Guglielmo Marconi.

KUN. J. STS.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

DR. D. KRIVICKAS

1980 metais išleistas Tomo 
Remeikio veikalas “Opposition 
to Soviet Rule in Lithuania 
1945-1980” (Chicago, Ill., Insti
tute of Lithuanian Studies 
Press, 1980, 680 p.). Veikalas 
susideda iš trijų dalių. Pirmoji 
dalis apima autoriaus pažiūras 
į opozicijos sampratą, jos šak
nis ir apraiškas; atskirai nagri
nėjami trys laikotarpiai Lietu
voje: partizaninis karas 1945- 
1952, institucinis ir kultūrinis 
nacionalizmas 1953-1970 ir opo
zicija 1970 m. dešimtmetyje. 
Antroji dalis apima dokumen
tus, liečiančius tautinę ir politi
nę opoziciją, trečioji — doku
mentus apie religinę opoziciją. 
Pabandysime supažindinti skai
tytojus, kaip pagal šį veikalą, 
kilo ir reiškėsi opozicija sovietų 
režimui Lietuvoje.

Kova dėl politinių, tautinių 
ir religinių teisių Sovietų Są
jungoje susilaukė platesnio dė
mesio visame pasaulyje. Ryšium 
su tuo padidėjo ir sovietų pa
stangos užgniaužti augančią 
opoziciją. Tačiau jiem nepavy
ko išnaikinti mažiausiai trijų 
“praeities pėdsakų”: tautinio 
identiteto, teistinės pasaulio 
sampratos ir individualizmo. 
Šios pagrindinės žmogaus pri
gimties savybės sudaro pagrin
dinį opozicijos šaltinį kiekvie
nai sistemai, kuri bando jas 
paneigti. Šitokiai nenatūraliai 
tvarką! palaikyti, kaip rodo so
vietų patirtis, teroras tampa bū
tinu elementu. Opozicija yra 
ypatingai stipri Lietuvoje, nes 
ji kyla iš psichologinių šaknų 
tautinio identiteto, religinės 
orientacijos ir individualizmo, 
kurie plačiai išsivystė per ilgus 
Lietuvos istorijos amžius: “Ilga 
valstybingumo ,tradicija, plin
tąs katalikiškumas, stiprus ūki
ninkų prisirišimas prie žemės 
ir individualizmas šiandieną, 
kaip ir praeityje, kovoja prieš 
antitautiškumą, ateizmą ir ko
lektyvinę režimo politiką” (14 
P-)

Opozicija hegemoniniam reži
mui įvairuoja savo formą, inten
syvumu ir ją iššaukiančiais šal
tiniais. Mokslinėje literatūroje 
yra stipri tendencija laikyti mo
dernizaciją Sovietų Sąjungoje 
disidentizmo šaltiniu. Nors mo
dernizacija ir sudaro sociali- 
nius-ekonominius skilimus vi
suomenėje, tačiau nėra vienin
telis konflikto šaltinis. Religi
niai, etniniai, kalbos skirtumai 
dažnai peržengia socialines-eko
nomines ribas ir būna daug 
svarbesni konfliktų šaltiniai 
daugelyje visuomenių. Opozici
ja režimui hegemoninėje siste
moje kyla taip pat iš jausmo, 
kad individas yra kažko nete
kęs. Tai gali būti simbolinės, 
ideologinės ar materialinės ver
tybės. Todėl jis ryžtasi imtis 
priemonių tai pakeisti.

Autorius terminą “dissent” 
(nesutarimas, nuomonių skirtu
mas) vartoja plačia prasme, 
kaip opoziciją režimui sistemos 
viduje, siekiant ją reformuoti, 
ir kaip revoliucines pastangas, 
atmetant pačią sistemą. Remda
masis šia samprata, autorius nu
rodo opozicijos pasireiškimus 
1970 m. dešimtmetyje.

LOJALI OPOZICIJA 
SISTEMOS VIDUJE

Ji reiškiasi per institucinį in
teresų pabrėžimą, civilinį ne
paklusnumą ir kultūros palaiky
mą. Pirmuoju būdu jos pasireiš
kimo šaltiniai yra oficiali spau
da, tam tikri oficialūs vyriausy
bės organai ir viešosios organi
zacijos, vykdantys politiką, nu
kreiptą į respublikos interesus 
ekonominėje, kultūrinėje, poli
tinėje, kadrų, švietimo srityse. 
Jos reiškėjai: nacionalistų parti
ja, ekonominė ir kultūrinė inte
ligentija. Antruoju būdu opozi
cija reiškiasi civiliniu nepaklus
numu ir kultūros gynimu bei 
palaikymu. Jos šaltinis — “LKB 
Kronika”. Reprezentacinės or
ganizacijos — Helsinkio grupė, 
katalikų komitetas, etnografi
niai klubai. Ji reiškiasi taikio
mis demonstracijomis ir protes
tais, pareiškimais dėl valdžios 
organų teisių pažeidimų, nepa
klusnumu neteisingiems įstaty
mams, legaliniais skundais. Ji 
atstovaujama kun. Zdebskio, 
kun. Garucko, Tomo Venclovos.
SUBVERSYVINĖ OPOZICIJA

Ši opozicija reiškiasi taip pat 
dviem būdais: pasyvine opozici- 
ja-ideologine kova ir revoliuci
ne veikla, siekiančia nuversti 
režimą. Pirmon grupėn įrikiuo- 
ta “Aušra”, “Alma Mater”, 
“Perspektyvos”, ad hoc grupės, 

neformalūs būreliai (literatū
ros, istorijos, bendrų diskusijų), 
rengiantys diskusijas politiniais 
ir kultūriniais klausimais, ga
minantys bei platinantys savi- 
laidos leidinius, kritikuojantys 
sistemą, formuojantys opiniją, 
tautinę sąmonę. Šią opoziciją 
vykdo: savilaidos redaktoriai, 
leidėjai ir studentų būreliai.

Antrasis būdas -— revoliuci
nis. Čia įrikiūota partizanų 
spauda (iki 1952) “Laisvės 
Šauklys” (?), Nacionalinio Liau
dies Fronto biuleteniai. Ji vyk
doma per partizanų grupes (iki 
1952), Nacionalinį Liaudies 
Frontą, Baltijos komitetą, Lais
vės Lygą, spontaniškas grupes 
(demonstracijos, riaušės), šios 
opozicijos pasireiškimai: gink
luota kova (iki 1952), slapta 
grupių veikla, riaušės, savęs su
naikinimas. Jos atstovai: slaptų 
organizacijų vadai, partizanai 
(iki 1952).

Opozicija Lietuvoje kyla dau
giausia iš nacionalinių ir religi
nių grupių. Autorius daugiau
sia dėmesio skiria nacionaliz
mui, kuris taip apibūdinamas: 
“Nacionalizmas susideda iš or
ganizacinėje srityje augštai iški
lusios ir išryškintos grupės rei
kalavimų, siekiančių patikrinti 
distributyvinės sistemos kontro
lę visuomenėje” (23). Jis iškyla, 
kai visuomenėje įsigali plačiai 
paplitusi nuomonė, kad paskirs
tymas retų gėrybių, ypač svar
bių etninei grupei, yra neteisin
gas. Tai veda prie pastangų įgy
ti didesnę ar visišką kontrolę 
politiką nustatančių injtitucijų. 
Tai apima du glaudžiai susi
jusius elementus: tautinę sąmo
nę ir patirtą skriaudą.

Nors Lietuva turėjo ilgą vals
tybinę tradiciją, tautinė sąmo
nė Lietuvoje pradėjo pasireikš- 

. ti tik 18 š. gale ir stipriau išsi
vystė 19 š. gale. Ji stipriai pasi
reiškė 1905 m. Vilniaus seime 
ir po I D. karo nepriklausomy
bės atstatymu. Per du dešimt
mečius nepriklausomo gyveni
mo ji ypatingai sustiprėjo ir 
šiandieną ji gaivina tautinį ju
dėjimą Lietuvoje.

Sovietai siekia sunaikinti tau
tinį identitetą ir visas tautas su- 
liedinti į vw į sovietinę tautą. 
Tačiau autorius, turėdamas gal
voje gyventojų sudėtį Lietuvo
je (80% lietuviai), lietuvių kal
bos platų vartojimą, mažą miš
rių vedybų skaičių, teigia: “Yra 
logiška padaryti išvadą kad. . . 
tautinis Lietuvos žmonių iden
titetas nėra stipriau paliestas” 
(29 p.).

Tautinės grupės reaguoja į 
grėsmę jų identitetui atitinka
mais būdais ir intensyvumu. 
Tarp pagrindinių šaltinių, ke
liančių skriaudos jausmą Sovie
tų Sąjungoje, yra vidaus kolo
nializmo apraiška, tautų hier
archija, Rusijos garbinimas, ru
sų kalbos augštinimas, pirme
nybių teikimas rusams, nelygus 
ekonominių gėrybių paskirsty
mas.

Prie jų autorius prijungia ir 
tautų apsisprendimo principo 
paneigimą: “Kol įvairių tauty
bių integracija į sovietų valsty
bę yra pasiekta prievarta, tai 
režimo įteisinimas plačiai pri
imtos tautų apsisprendimo sam
pratos šviesoje, galimas daly
kas, bus plačiai ginčijamas. 
Kiek tai liečia Lietuvą ir kitas 

' Baltijos valstybes, kurios suge
bėjo sukurti nepriklausomas 
valstybes, nežiūrint raudonųjų 
intervencijos po spalio revoliu
cijos, jėga primestas sovietinės 
respublikos statusas yra ryš
kiausias ženklas kolonijinės 
būklės ir sudaro rimtą proble
mą išvystymui pateisinimo so
vietinės valdžios lietuvių tauto
je” (36 p.).

PARTIZANINIS KARAS 
1945-1952

Opozicija sovietiniam režimui 
nebuvo klasių kova, kaip pre
tenduoja sovietų istorikai, bet 
greičiau tautinė reakcija įvai
rių Lietuvos sluogsnių prieš 
okupantus. Ryškiausias šio lai
kotarpio bruožas — ginkluota 
kova. Opozicijai palaužti buvo 
vartojamas teroras ir beveik 
kasmetiniai trėmimai. Šią kovą 
gilino ypatingas stalininis reži
mas ir viltys pagalbos iš Vaka
rų. Kilęs šaltasis karas gaivino 
nepagrįstas išsilaisvinimo viltis.

Churchillio kalba apie gele
žinę uždangį, Trumano doktri
na, Korėjos karas veikė kovo
jančių sąmonę, nors ir buvo 
perspėjimų dėl perdidelių au
kų (Lozoraičio laiškas 1947 m. 
balandžio 15 d.).

Pagrindinis opozicijos tikslas 
— atstatyti Lietuvos valstybės 

nepriklausomybę. Partizaninis 
karas paliko gilius pėdsakus 
tautinėje sąmonėje ir dabar vei
kia jaunąją kartą. Nors tikslai 
nebuvo pasiekti, bet jis (rikiuo
jamas į eilę istorinių įvykių, sie
kiančių įgyvendinti tautų apsi
sprendimą: 1863 m. sukilimas, 
1918-1919 metų nepriklausomy
bės kovos, 1941 m. sukilimas. 
“Masėje partizaninis karas 
sustiprina faktą, kad sovietinis 
režimas buvo atneštas į Lietuvą 
svetimos jėgos. Jis padeda su
daryti didelį plyšį tarp lietu
vių tautos ir Maskvos valdovų, 
kuris šiandieną aiškiai reiškia
si antirusiška elgsena, ne tik vi
dutinio žmogaus ir net vadovau
jančių kadrų, bet ir dramati
niais nacionalizmo pasireiški
mais. Partizaninis karas lieka 
simboliu tautinės garbės ir savi
garbos, ženklas pavergtos, bet 
nenukariautos tautos” (63 p.)

INSTITUCINIS IR 
KULTŪRINIS 

IRACIONALIZMAS
Postalininiame laikotarpy opo

zicija įgavo kitą formą. Siekia
ma išlaikyti tautinį identitetą 
ir tautines vertybes per nacio
nalinę valdžios institucijų kont
rolę ir kultūrinio ugdymo pro
gramą sistemos viduje ir už jos 
ribų. Nors slaptas nacionalinis 
judėjimas nėra sustojęs, tačiau 
jis savo esme tapo daugiau pa
syvus, tik kartais pasireikšda- 
mas sporadiniais veiksmais (de
monstracijos Kaune ir Vilniu
je). Slaptų organizacijų tikslas
— kelti tautinę sąmonę, kovoti 
su įsibrovėliais, siekti sociali
nės lygybės ir laisvės Lietuvai, 
bendradarbiauti su Baltijos tau
tomis, kovoti prieš Maskvos 
įvestus laisvės varžymus neru- 
sų tautoms, siekiančioms laisvo 
apsisprendimo.

Postalininė vadovybės krizė 
sudarė politinę tuštumą. Buvo 
praplėsta sąjunginių respublikų 
kompetencija. Destalinizacija ir 
decentralizacija ekonominių rei
kalų tvarkymo per naujai suda
ryta respublikos ūkio tarybą 
kartu su elitu, besiorientuojan
čiu į respublikos interesus, su
darė sąlygas instituciniam na
cionalizmui. Pasak Eitano Fin- 
kelšteino, lietuvinimo procesas 
vyko trimis kryptimis: Skyrimu 
lietuvių į vadovaujantį valdžios 
aparatą, tautinės kultūros ugdy
mu ir auklėjimu naujos kartos 
tautinėje tradicijoje (75 p.).

Trečioje lentelėje štai kaip 
pavaizduotas lietuvių nuošimtis 
vadovaujančiuose kadruose Lie
tuvoje: komunistu partijos na
rių 1945 — 32%, 1975 — 68%; 
centro komiteto nariu ir kandi
datų 1949 — 54, 1976 — 77; po- 
litbiuro ir sekretoriato 1971 — 
87, 1976 — 93; ministeriu tary
bos 1947 — 55, 1975 — 93; 
mokslo žmonių 1960 — 84, 
1973 — 86; specialistų su augš- 
tuoju mokslu 1960 — 78, 1973
— 81; studentų augštosiose mo
kyklose 1969 — 89, 1973 — 84.

Nelietuviai iš kadrų buvo iš
stumti dėl nekompetentingumo, 
lietuvių kalbos nemokėjimo. 
Respublikos elitas gerai supra
to, kad respublikos interesai 
yra skirtingi nuo visos Sov. Są
jungos interesų, ir aktyviai sie
kė tai įgyvendinti. Tai turėjo 
atgarsio ir vėlesniame laikotar
pyje, kai Maskva vėl pasuko 
centralizacijos kryptimi. Dėlto 
ir nauja pramonė išaugo dau
giau atremta į vietos žaliavas 
bei esamą darbo jėgą.

Destalinizacija sudarė gali
mybes kūrybingai Lietuvos in
teligentijai kurti gimtąja kalba 
ir gvildenti tautines temas, stu
dijuoti tautinę kultūrą bei isto
riją. Anksčiau tai buvo laikoma 
nacionalistiniu nukrypimu.

Lietuviams didelį rūpestį su
darė genocidinė Stalino politi
ka. Ir šioje srityje jiems pavy
ko išlaikyti tautinį vienalytiš
kumą iš dalies dėl didesnio gi
mimų skaičiau, dėl grįžimo apie 
200.000 iš Sibiro. Dėlto 1970 m. 
lietuvių skaičius pasiekė 80.1 
%. Tai buvo pasiekta ypač dėl 
sekančių priežasčių: kadrų poli
tikos, skiriant lietuvius į atsa
kingas vietas, ekonominio pla
navimo, vengiant imigracijos iš 
kitų respublikų, tam tikros asi
miliacijos nelietuvių mažumos 
ir bendrai priešiško nusiteiki
mo rusų atžvilgiu. Taip pvz. rei
kalavimas išlaikyti lietuvių kal
bos egzaminus, stojant į univer
sitetą, padėjo atsikratyti rusų.

Reakcija prieš modernizmą, 
tautiškumą ir liberalines ten
dencijas prasidėjo 1969 m.

(Bus daugiau)

Padėka
Mūsų mylima žmona, motina uošvė ir močiutė 

JIEVA VYŠNIAUSKIENĖ 
mirė 1981 metų vasario 3 dienų

Nuoširdžia padėka reiškiame Išganytojo parapijos 
klebonui kun. A. Žilinskui už maldas koplyčioje, atlai
kytas pamaldas šventovėje, gražius žodžius, pasakytus 
laidotuvių metu ir už dvasinę pagalba ligos metu.

Ačiū visiems už gėles, šv. Mišias, aukas šventovei, 
karsto nešėjams, Evangelikų Moterų Rateliui už pyragus 
ir šiaip pagalba laidotuvių metu. Ačiū visiems, kurie atsi
lankė koplyčioje, dalyvavo laidotuvėse ir pareiškė mums 
užuojauta asmeniškai ir per spaudą.

Ypatingai dėkojame dr. J. Yčui, kuris taip ilgai pri
žiūrėjo velionę namuose ir lankė ligoninėje, Tėvams 
pranciškonams, kurie kiekviena savaitę ja lankydavo 
ligos metu. Dėkojame visiems giminėms ir draugams, ■ 
lankiusiems ja ligoninėje ir šeimininkei E. Juknienei už 
paruošimą pusryčių.

Jūsų parodytas nuoširdumas liks mums neužmirštamas.

Liūdinti šeima

Mūsų kredito unijos nariui

a+a Antanui Rasimavičiui
mirus, jo žmonai VERONIKAI, dukrai JUNEI su šeima, 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

MIELAM TĖVELIUI

VYTAUTUI LIESŪNAICIUI
mirus, dukrai REGINAI su šeima ir sūnui VYTAUTUI 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

/. P. Girniai H. K. Norkai
R. J. Pleiniai

Canatiian &rt Jtkmorials Itti.
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

<£urniture£fa
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.



Procesija okupuotoje Lietuvoje 1980 m. rugpjūčio 24 d. iš Tytuvėnų žygiuoja į Šiluvą, nepaisydama persekioji
mo ar milicijos įsakymo išsiskirstyti. Apie šią procesiją rašė “LKB Kronika” 46 nr.

Žvelgiant i sava jį kraštą
Kun. dr. J. Šarausko minčių naujumas ir nepagrįstumas

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Perskaičiusi Vasario 16 pro
ga kun. J. šarausko pasakytą 
kalbą Toronte, giliai susimąs
čiau dėl dviejų priežasčių. Pir
moji mano susimąstymo prie
žastis yra pati kalba, kurioje iš
keltos mintys nevisiškai sutam
pa su nusistovėjusiomis sąvoko
mis, kaip jas suprantame mes, 
toli nuo savo pavergtos tėvynės 
gyvenantys lietuviai. Antroji 
mano susimąstymo priežastis 
yra ta, kad Vasario 16-oji yra 
mūsų tautinio solidarumo ir 
mūsų kovos už Lietuvos nepri
klausomybę manifestacijos die
na, kurios lyg ir nereikėtų pa
versti individualios filosofijos 
skleidimo proga. Kontroversi
nės mintys išjudina visuomenę, 
sukelia, diskusijas, bet aš ma
nau, kad toje šventėje kontro
versijai neturėtų būti vietos. 
Tai diena, kuri, kaip tas senovi
nis amžinosios ugnies vaidilu
čių kūrenamas aukuras, turėtų 
mumyse kelti entuziazmą ir no
rą vienytis, kovoti ir veikti pa
čia pozityviausia Lietuvos lais
vinimo bylos kryptimi. Kontro
versijoms turime simpoziumus, 
spaudą, vakarones, suvažiavi
mus ir konferencijas. Jose tebū
nie duodami patarimai mūsų 
veiklai keisti, mūsų pažiūroms 

* formuotis. Ilgus metus kovo
dama prieš mūsų trafaretinį, 
šablonišką Vasario 16 minėji
mą, šį kartą dar giliau Įsitiki
nau, kad reikia jieškoti naujų 
formų tiems minėjimams keisti.•

Nepagrįstos prielaidos
Žvelgdama į kun. Jurgio Ša

rausko kalbą, turėčiau beveik 
papunkčiui pasipriešinti daugu
mai jo prielaidų, kurios nėra 
pagrįstos nei gyvenimo tikrove, 
nei pačių idėjų samprata. Ne
ginčytinas kun. šarausko tvirti
nimas, kad turime perdaug ne
išmintingų ginčų, tačiau jis ne
duoda gilesnės jų šaknų anali
zės. Pašalinti ginčams tiktų me
dicinoje vartojamas metodas: 
pirma diagnozė, o paskui gydy
mas, net ir operacija.

Kame mūsų ginčų esmė? čia 
turime galvoje VLIKą, ALTą ir 
Bendruomenę. Tos organizaci
jos turi savo istorinius pagrin
dus, ir joms vadovauja klystan
tys, mirtingi žmonės. Katalikų 
Bažnyčia, kaip viena iš tobu
liausių ir pavyzdingiausių žmo
nių administruojamų organiza
cijų, nestokoja ginčų ir kontro
versijų (Hans Kueng ir kiti). 
Tai ko gi mums, eiliniams pa
saulietiškų organizacijų na
riams ir vadams, pretenduoti į 
antžmogišką tobulybę? Pasidai
rę po šių dienų pasaulį, visur 
matome nesantaiką, terorizmą, 
partizanines kovas, grobimus. 
Ir visa tai daroma politinių idė
jų vardu.

Pas mus dar taip tragiškai 
nėra. Gerokai apsibarę per 
spaudą, mūsiškiai nesiima jo
kių teroro priemonių, tik bando 
savaip vesti kovos už Lietuvos 
laisvę bylą ar jai net dominuoti, 
kas taip būdinga žmogiškai pri
gimčiai. O jau siūlymas, kad vi
si dabartiniai vadovaujantys as
menys bent dešimčiai metų pa
sitrauktų iš visuomeninės veik
los, skamba beveik revoliuciš- 
kai. Kame prieauglio vaidmuo, 
gyvenimo patirties jieškojimas, 
sekimas vyresniųjų pėdomis? 
Gentkartes galima ignoruoti, 
bet jų peršokti neįmanoma, nes 
tada atsirastų tos pačios tautos 
ir visuomenės tarpe neperžian- 
giamos bedugnės, nutrūktų tra
dicijų ir dvasios tąsa.

Nerealus siūlymas
Visų esamų politinių organi

zacijų likvidavimo idėja skam
ba kaip fantastinis televizijos 
filmas, kuriame rodomi ateities 

žmonės, valdomi skaitytuvų. Po
litiniai pažiūrų skirtumai rodo 
asmeninį sugebėjimą protauti 
platesnėje plotmėje ir sudaro 
demokratijos pagrindus. Mes 
pakankamai nukentėjome nuo 
tų, kurie veda tautas į suvieno
dintą galvojimą. Dviejų dikta
torių sutartimi eilė tautų, jų 
tarpe ir Baltijos kraštai neša 
komunistinės-sovietinės vergi
jos jungą. Savaime supranta
ma, jei galėtume (Viešpatie, ap
saugok mus) visi vienodai būti 
įtikinti ir komunizmo idėjos 
gražumu,, gal tas jungas ir ne
atrodytų jungu. Bet tada reikė
tų sunaikinti žmogiškąją sąžinę, 
sugebėjimą protauti, tikėti ir 
egzistuoti žmogiškosios dvasios 
plotmėje.

Patriotizmo samprata
Pasisakau prieš kun. Šaraus

ko patriotizmo sąvoką. Patrio
tizmas yra ne geografinės ar po
litinės erdvės meilė, bet meilė 
savo tautai, kaip vienos dvasios 
kūnui, nepriklausomam nuo 
valstybinių ribų ar politinės pa
dėties. Tai geriausiai patvirtina 
visame pasaulyje pasklidusi žy
dų tauta, kurios neginčytinas 
patriotizmas niekada nebuvo 
siejamas su dabartinio Izraelio 
valstybiniu plotu. Viena mūsų 
tautos šaka gyvenu . laisvame 
pasaulyje. Toji šaka, taip įfat 
nelengvai savo laisvės gyveni
mą išsikovojusi, neprivalo atsi
sakyti nuo pagrindinių tautą ap
sprendžiančių elementų, kurių 
palaikymas negali būti klasifi
kuojamas kaip “poreikių tenki
nimas”, kaip tai kalbėtojas kla
sifikuoja miįsų festivalius, ope
ras ir kitas kūrybinio bei kultū
rinio gyvenimo apraiškas.

O kas būtų su mumis, jei mes 
tų “poreikių” neturėtume? Tau
ta miršta, kai ji nustoja kurti. 
Jei pavergtoje Lietuvoje ge
riausias kūrybinis potencialas 
yra žlugdomas, varžomas ir ža
lojamas, džiaukimės, kad nau
dodamiesi laisvo pasaulio privi
legijomis, galime kurti ir, ne
žiūrint “sumaterialėjimo”, tu
rime tam entuziazmo ir noro. 
Vargas tautai, kuri nustos savo 
dvasią reikšti muzika, daina, šo
kiu ar kūrybiniu žodžiu. Česlo
vas Milašius savo poezijos jėga 
simboliškai grįžo i Lenkiją, jo 
žodžius įrašius į Gdanske riau
šėse žuvusioms darbininkams 
pastatytą paminklą: “Tas, kuris 
pažeidė paprastą žmogų, netu
rės ramybės, nes poetas nepa
miršta”. Ar bereikia geresnio 
argumento?

Parama Lietuvai
Nesuprantu ir kalbėtojo siū

lymo, kad daugiau pinigų būtų 
skiriama Lietuvai. Įtarsiu pa
skaitininką tuščiažodžiavimu, 
jei jis negalės nurodyti būdų, 
kuriais mes tiesiogiai galime 
skirti pinigus Lietuvai, tuo pa
čiu nepalaikydami jos okupan
to. Jei jis pripažįsta BALFo ir 
Religinės Šalpos reikšmę bei 
naudą, tai dar nereiškia, kad 
visos mūsų lėšos turi plaukti į 
tuodu fondu. Mes už savo tėvy
nės ribų turime dar vieną di
džios atsakomybės pareigą: iš
laikyti jau net keletą gentkar- 
čių savo tautos kultūros meilė
je ir jas išauginti taip, kad jos 

Norinčius kūno ir dvasios
kviečiame atvykti poilsiui į Nek.

JF 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

galėtų žengti savo tėvų ar sene
lių pėdomis ir gyvai jausti Lie
tuvos laisvinimo reikalą. Kaip 
gi tas būtų įmanoma, jei jauni
mo organizacijos (ateitininkai, 
skautai) neturėtų savo fondų? 
Esu tikra, kad ir pats paskaiti
ninkas yra matęs jaunimo sto
vyklas ir įsitikinęs jų nauda bei 
įtaka. O tos stovyklos yra įma
nomos tik su finansine organi
zacijų fondų parama. O gal ne
reikalingos ir lituanistinės mo
kyklos, kurios pareikalauja ge
rokai lėšų? O kam ir toji spau
da, žurnalai, laikraščiai? Juk 
tai vis “pomėgių” patenkini
mas, po darbo pasiskaityti, pasi
džiaugti mūsų pasisekimais, pa
sikeisti kritikos žodžiais? O kam 
grožinė literatūra ir jai skiria
mos premijos? Juk grožinė lite
ratūra yra ne kas kita, kaip es
tetinio išgyvenimo jieškoji
mas. . . Ir taip toliau, ir taip 
toliau. Yra nepaprastai plona 
ir pavojinga riba tarp bendravi
mo ir bendradarbiavimo, tarp 
šalpos ir okupanto iždo papildy
mo.

Mano “kraštas”
Gale, viską susumuojant, pa

skaitininkas, kad ir nenoriai 
prisipažįsta, jog lietuviai yra 
sėkminga grupė, išlaikanti dau
gelį naudingų organizacijų. . . 
Tačiau ir vėl, patriotizmo są
vokos neišaiškinęs, tvirtina, 
kad patriotizmas reikalauja 
daugiau, būtent, “ištikimybės 
ir uolaus savo krašto palaiky
mo”. Apie paskutinę mintį ga
liu pasakyti: nepriklausoma 
Lietuva s yra mano gimtasis 
kraštas ir mano svetimoje že
mėje gimusių vaikų tėvų žemė, 
bet dabartinė Lietuva nėra ma
no “kraštas”. Drauge su Puti
nu “apverkiu gyvuosius ir šau
kiu mirusius”, bet dabartiniame 
“krašte” aš vietos sau neturiu. 
Todėl, sukaupusi visas savo 
kuklias jėgas, aš bandau prisi
dėti prie to kapitalo, kuris ka
da nors bus reikalingas atsista
tančiai Lietuvai, būtent, kultū
rinio gyvenimo ir jaunosios kar
tos patriotinio auklėjimo, kad 
ji, pasinaudodama “poreikiais”, 
per juos pamiltų lietuvišką dai
ną, knygą, per jas pažintų Lie
tuvos istoriją, išmoktų jos kal
bą ir pajustų bei suprastų gilų 
mūsų tautos tragizmą.

Nė vienas protaujantis laisvo 
pasaulio lietuvis inteligentas 
neturi iliuzijų nei pretenzijų į 
būsimos atsistačiusios Lietuvos 
valdymą, bet nė vienas negali 
atsisakyti krauti savo įnašo da
lį į laisvės fondą —- piniginį ir 
kultūrinį. Atminkime, kad ne
priklausomai Lietuvai atsista- 
čius, pagrindinė finansinė para
ma ir net pats garsusis Laisvės 
Varpas į Lietuvą atėjo iš Ame
rikos lietuvių, bet nė vienas jų 
nepretendavo į valdžią.

Reformų ir kritikos reikia. 
Tačiau joms turi būti vieta ir 
laikas. Patarimai yra geras da
lykas, bet jie turi turėti konkre
tų pagrindą. Bendrinėmis fra
zėmis lengva sukelti sensaciją, 
bet kasdieninio gyvenimo realy
bėje yra reikalingos tvirtos gai
rės, paremtos gyvenimo patirti
mi, logika ir ateities perspekty
vų vizija.

Palikimai gyvenantiems 
Sovietijoje

Vyresniajai ateivių kartai iš
keliaujant amžinybėn, atsirado 
vis daugiau testamentinių pali
kimų savo artimiesiems, gyve
nantiems sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Be to, prisideda ir 
tokie atvejai, kai iškeliavusie
ji nepalieka testamentų, ir teis
mai sprendžia bylas pagal įsta
tymą, respektuodami giminių 
teises.

Yra patijta, k,ad Sovietijoje 
gyvenantys asmenys oficialiu 
keliu gauna tik dalį jiem pri
klausančio palikimo, nes dideles 
sumas pasiima sovietinė valdžia. 
Oficialiai pastaroji tai neigia, 
bet ateinančios žinios iš Lietu
vos, Ukrainos ir kitų sovietų pa
vergtų kraštų sako ką kita. So
vietiniai pareigūnai, sužinoję, 
kad kas nors iš giminių mirė Š. 
Amerikoje, išreikalauja įgalio
jimus iš likusių įpėdinių, gyve
nančių sovietiniuose kraštuose, 
ir pradeda bylas Kanados arba 
JAV teismuose. Daugeliu atve
jų jie tokias bylas laimi, prista
tydami net abejotinos vertės 
liudijimus bei įgaliojimus. Tuo 
būdu iš S. Amerikos į Sov. Są
jungą nuplaukia dešimtys mili
jonų dolerių.

Televizijos programa
Tokia būkle susirūpino ypač 

Kanados ateiviai, kilę iš sovietų 
pavergtų kraštų. Jų organizaci
jos, padedamos savų teisininkų, 
ėmė kelti šį klausimą viešumon. 
Spaudoje pasirodė eilė straips
nių, pavaizduojančių tikrąją 
būklę. Vėliau tuo susidomėjo ir 
televizija. Kanados CTV tinklas 
per keletą mėnesių paruošė 
specialią programą “W5”, ku
rioje turėjo būti pavaizduotas 
Kanados piliečių apiplėšimas 
sovietų naudai. Buvo sutelkta 
daug medžiagos ir pasiruošta 
pateikti ją viešumai, bet sužino
jęs apie ją Sov. Sąjungos advo
katas Gordon Price Otavoje pa
reiškė protestą ir pagrasino kel- 
siąs bylą televizijos bendrovei 
už vienašališką ir neteisingą in
formaciją. Penkiolikos pusla
pių laiške adv. G. Price išdėstė 
oficialius sovietinius nuostatus 
palikimų klausimu ir priekaiš
tavo CTV pareigūnams, kad jie 
remiasi vien aetisovietinių ele
mentų duomenimis. To laiško 
kopijos buvo pasiųstos Ontario 
prov. teisingumo ministeriui, 
opozicijos vadui, Kanados už
sienio reikalų ministeriui ir te
levizijos bei radijo reikalus 
tvarkančiai komisijai CRTC. Mi
nėtoji televizijos bendrovė, ap
svarsčiusi susidariusią būklę, 
nutarė planuotos “W5” progra
mos nerodyti.

Advokatų paslaugos
Sov. Sąjunga, būdama suinte

resuota Kanados ir JAV dole
riais, uoliai gaudo palikimus. Ji 
tai daro per vietinius advoka
tus — kanadiečius arba ameri
kiečius, pasamdo gana dideles 
firmas, kurios savo veiklą yra 
išplėtusios ir veikia plačiu mas
tu. Iš palikimų joms susidaro 
neblogas uždarbis.

Kanadoje pagrindinis Sov. 
Sąjungos advokatas palikimams 
tvarkyti yra jau minėtas Robert 
Gordon Price, Q. C., turįs savo 
įstaigą Otavoje. Pasak žurnalis- 
t o Bob Reguly, parašiusio 
straipsnį “Great Soviet Estate 
Grab” dienraštyje “The Toron
to Sun”, minėtasis advokatas R. 
G. Price yra katalikas, škotų 
kilmės, konservatorių partijos 
narys. Jam tenka rūpintis dau
giausia Ontario provincijoje 
esančiais palikimais.

Kitose Kanados provincijose 
veikia kiti advokatai — Mont- 
realyje, Winnipege, Edmonto- 
ne, Vankuveryje.

Ketvirtoji EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO vardo $1000 premija jaunimui 
už visuomeninę veiklą 1980 metais buvo įteikta RIMANTUI ir JŪRATEI 
STIRBIAMS, redaguojantiems žiniaraštį “Bridges” Filadelfijoje. Premija 
įteikta š.m. kovo 13 d. Čikagos lietuvių Jaunimo Centre Nuotr. Z. Degučio

Adv. R. G. Price kasmet pa
tvarko apie 100 testamentinių 
palikimų pagal vietinius įstaty
mus ir uždirba apie $200,000. 
Per pastaruosius dvejus su pu
se metų jis persiuntė Sov. Są- 
jungbn per 4 milijonus dolerių. 
Kiti advokatai pasiunčia mažes
nes sumas. Pvz. Montrealio ad
vokatų firma “Marcus and Fei- 
ner” į metus persiunčia Sov. Są- 
jungon $75,000-$150,000. Jos 
sumos daug mažesnės, nes Kve
beko provincijoje gyvena daug 
mažiau ateivių iš sovietinių 
kraštų. Vankuverio advokatų 
firma “Rankin and Robertson” 
kasmet persiunčia į sovietinius 
kraštus apie $100.000. Ji šioje 
srityje dirba jau 20 metų.

Kaip sužino sovietai?
Dažnu atveju sovietų advoka

tai greitai sužino apie jiems rū
pimų asmenų mirtį, gauna gimi
nių Lietuvoje įgaliojimus ir 
pradeda palikimų bylas teisme. 
Pasak adv. R. G. Price, žinią 
apie atitinkamo asmens mirtį 
kas nors iš pažįstamų praneša 
telefonu Sov. Sąjungos ambasa
dai Otavoje. Žūrnalisto R. Re
guly žiniomis, tie pranešėjai esą 
daugiausia kompartijos nariai. 
Tai patvirtino ir Kanados sau
gumo policija. Manoma, kad 
kompartijos nariai Kanadoje se
ka savo tautybės žmonių gyve
nimą, jų spaudą, biuletenius ir 
tuo būdu sužino apie mirusius. 
Už tas paslaugas kompartija 
gaunanti paramą savo veiklai.

Minėti kompartijos pranešė
jai nėra vienintelis informaci
jos šaltinis Sov. Sąjungos am
basadai. Nėra abejonės, kad ji 
turi visą eilę kitų ir tai oficialių 
kelių gauti rūpimai informaci
jai.

Asmenims, o ne valdžiai
Š. Amerikoje ir kitur gyve

nantiems R. Europos žmonėms 
rūpi, kad jų palikimai nenuke
liautų į sovietinės valdžios ran
kas. Jiems labai svarbu, kad vi
sas užrašytas palikimas pasiek
tų asmenis, kuriem jis skirtas. 
Dėlto, kai paaiškėjo, kad siun
čiant palikimą pinigais daug jo 
nubyra, daugelis testamentų 
vykdytojų bandė siųsti įvairius 
siuntinius. Tai pastebėjusi so
vietinė valdžia pradėjo apmui
tinti tokias siuntas 100%, ap
dėti specialiais mokesčiais ir 
pagrasino gavėjams: jeigu jie 
gautas siuntas parduos, bus 
baudžiami už spekuliaciją, kal
tinami parazitizmu. Be to, ir Ka
nados teismai pasirodė nepalan
kūs tokiems testamentams, ku
riuose pavesta vykdytojams pa
likimą persiųsti prekėmis, o ne 
pinigais.

Taigi iki šiol nėra saugaus ke
lio, kuriuo palikimai galėtų pa
siekti asmenis anapus Geležinės 
Uždangos be sovietinės valdžios 
įsikišimo. Pažįstantieji sovieti
nę sistemą sako, kad š. Ameri
kos piliečių doleriai, nukeliavę 
Maskvos iždan, ateityje gali 
grįžti bombomis, propagandi
niais leidiniais, šnipais ir t. t. 
Adv. R. G. Price nuomone, tie 
doleriai greičiau grįš Š. Ame
rikon kaip mokestis už kviečius. 
Bet ukrainiečių adv. Kostuk 
yra linkęs manyti, kad tais do
leriais sovietai finansuoja sub- 
versinę savo veiklą užsieniuose. 
Tai sakydamas, jis remiasi ir 
Kanados saugumo policijos nuo
mone. Kitas ukrainiečių advo
katas Juri Luryi, neseniai imi
gravęs iš Sov. Sąjungos ir da
bar dėstantis teisę Londono un- 
te (Ontario) pareiškė: “Kai tu
rite reikalą su teisės sistema, 
kuri kasdien pažeidžia žmonių 
teises civiliniais ir kriminali-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Lietuvių Operos 
žinios

| "Lituani" operos spektaklius bilietai jau gaunami 
Vaznelių krautuvėje Čikagoje, 2501 W. 71 st St. Telefonas: 
(312) 471-1424.

Spektaklių datos: birželio 13 d., 8 vai. vok., birželio 
14 d., 3 vai. popiet, birželio 20 d., 8 vai. vak.

Vieta: Marijos mokyklos auditorija, 67th ir S. Cali
fornia Ave.

• Bilietų kainos — parteryje: 20, 17, 14, 12 dol., bal
kone: 17, 13, 10 dol.

Visi tie, kurie turi įsigiję bilietus anksčiau skelbtom 
datom, prašome juos pakeisti naujais.

Paštu bil ietai užsakomi, pažymint spektaklio datą ir 
siunčiant atitinkamai sumai čekį, šiuo pavadinimu ir 
adresu Lithuanian Opera Co., 2501 W. 71st St., Chicago, 
III. 60629, USA.

Dainuoja:
Dana Stankaitytė I ir III sp. 
Nerija Linkevičiūtė II sp. 
Margarita Momkienė 
Stefan Wicik I ir III sp. 
Rex Eikum 11 sp.

Scenos reikalų vadovas — 
Jonas Paronis
Meninė priežiūra — 
dail. Vladas Vijeikis 
Pastatymo produkcija — 
Kazys Oželis 
Choreografija — 
Violeta Karosaitė

Lietuvių Opera kviečia visus ir iš visur atvykti į Čika
gą, organizuojant ekskursijas autobusais ar automobiliais, 
ir dalyvauti pirmą kartą Amerikoje statomoje mūsų laisvės 
tema sukurtos operos "I Lituani" - Lietuviai spektakliuose.

Laisvės gražinimo kelias
Iš Lietuvos pogrindžio laikraščio "Vytis" 5 numerio

Lietuva ir kitos sovietų pa
vergtos valstybės gerai supran
ta, kad jos yra Vakarų dalis, ir 
jų likimas priklausys nuo Ry
tų-Vakarų santykių raidos. Jos 
supranta taip pat, kad išvaduoti 
iš sovietų vergijos gali tik gink
luotas Rytų-Vakarų konfliktas.

Kol vakariečiai pergyveno 
“appeasemento” laikotarpį, te
buvo galima laukti naujų vaka
riečių nuolaidų sovietams pa
vergtųjų sąskaita. Tą palankią 
padėtį sovietai stengėsi sau iš
naudoti. Jie siekė pirmiausia, 
kad jų smurtas Baltijos valsty
bes užgrobiant būtų kitų vals
tybių sankcionuotas ir neteisė
tas įjungimas į Sovietų Sąjun
gą būtų pripažintas tarptauti
niu teisėtu aktu. (45 pabaltie- 
čių pareiškimas dėl Molotovo- 
Ribbentropo pakto).

Jei skiriame realistinę politi
ką, kuri vadovaujasi dienos 
interesais, ir idealistinę, kuri 
vadovaujasi principais, tai Eu
ropos valstybėse buvo persvėru- 
si realistinė politika pavergtų
jų likimo atžvilgiu, Amerikos 
politikoje — idealizmas. Švedi
ja, nacinė Vokietija, fašistinė 
Italija pasiskubino pripažinti 
Baltijos valstybių įjungimą. 
Dauguma Europos valstybių 
nutylėjo, nei pripažindamos 
įjungimo, nei leisdamos laisvai 
veikti Lietuvos pasiuntinybėms. 
Įjungimo nepripažino Europo
je — Britanija, Vatikanas, 
Amerikoje — JA Valstybės, 
Urugvajus ir kaikurios kitos 
Pietų Amerikos valstybės. Vo
kietijos okupuota Prancūzija 
perdavė sovietams Lietuvos pa
siuntinybės rūmus, bet sovieti
nės Lietuvos nepripažino. Švei
carija tik 1947 m. paėmė savo 
žinion Lietuvos konsulato by
las, “iki Lietuvos klausimas bus 
išaiškintas”. Vienu momentu 
(1943) net Britanija buvo su
svyravusi. Bet ją sulaikė aiškus 
ir tvirtas nusistatymas būti iš
tikimai savo deklaruotiems 
principams.

Nelaimėję iš JAV ir Britani
jos pripažinimo sovietinei Lie
tuvai de jure, sovietai stengėsi 
išgauti pripažinimą bent de fak
to. Sovietinės Lietuvos atstovus 
siuntinėjo į tarptautines tech
nines konferencijas (pašto, su
sisiekimo. . .), bet ir šiuo atve
ju nieko nelaimėjo: nė i vieną 
konferenciją nebuvo įsileistas 
sovietinės Lietuvos atstovas.

Kova su sovietų pastangomis 
Lietuvą “numarinti”

Demaskavus sovietų norus 
prašmugeliuoti de fakto pripa
žinimą, sovietai tas savo pastan
gas metė. Jų vietoje stengėsi 
Lietuvos klausimą “numarinti”. 
Iš vienos pusės — iki 1954 m. 
stiprino gyventojų deportaciją 
iš Lietuvos, kad Lietuva būtų 
be lietuvių ir tarptautinėje tri
būnoje nebebūtų apie ką kalbė
ti. Iš antros pusės — visą laiką 
rūpinasi, kad tarptautinėje 

Algirdas Brazis I ir III sp. 
Algis Grigas II sp.
Jonas Vaznelis I ir III sp. 
Vytautas Paulionis II sp. 
Bernardas Prapuolenis

Chormeisteriai:
Alfonsas Gečas,
Emilija Sakadolskienė
Dirigento asistentas —
Arūnas Kaminskas
Režisorius —
Paul Williams
Dirigentas —
Alvydas Vasaitis

spaudoje ir tribūnoje niekas 
apie tai nekalbėtų ir nerašytų. 
Tačiau “tylos suokalbis” buvo 
parblokštas. Vakarų demokrati
jose vis garsiau kalbama apie 
Lietuvą, ypač apie joje sovietų 
vykdomą genocidą. “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” 
(LKBK) ir popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II palankumas Lietuvai 
sukėlė pasaulinį susijaudinimą, 
ir šiandien reikia turėti tik nau
jos medžiagos apie Lietuvą — 
užsienio spauda ją mielai skel
bia.

Lietuvos reikalais nuolat pra
byla “Laisvė s”, Vatikano, 
“Amerikos Balso”, vokiečių 
bangos, JAV, Kanados, Austra
lijos ir kitos radijo stotys. Rei
kia manyti, kad nebus tylima ir 
Madrido konferencijoje. Reikia 
tik vieno dalyko — Lietuvos 
klausimą iškelti SNO generali
nėje asamblėjoje (visuotiniame 
susirinkime).

Prisikėlimo viltis
Lietuvos klausimas laisvaja

me pasaulyje “nenumarintas”. 
Priešingai, dabar vis naujai at
gyja. Yra tvirtų ir autoritetingų 
užtikrinimų, kad palankus Lie
tuvai Jungtinių Amerikos Vals
tybių nusistatymas nėra pasi
keitęs. Nebent tiek pasikeitęs, 
kad sustiprėjęs. Churchillis dar 
1950 m. liepos mėn. rašte Eu
ropiniam Sąjūdžiui pareiškė lū
kestį, kad Baltijos valstybėms 
būtų grąžintas laisvas gyveni
mas.

Kad Lietuvos byla atgijo ir 
pagyvėjo, daug prisidėjo Lietu
vos rezistencija, kuri laisvajam 
pasauliui parodė lietuvių lais
vės troškimą, mokėjimą kovoti, 
bet sykiu ir taupyti jėgas. Prisi
dėjo laisvajame pasaulyje gyve
ną lietuviai, kurie, vadovaujami 
Vyriausio Lietuvos Išlasvinimo 
Komiteto ir kitų organizacijų, 
neleido Lietuvos klausimo pri
miršti, išlaikė jį gyvą iki atėjo 
palankesnė tarptautinė padėtis, 
kurioje vėl ginamos žmogaus ir 
tautų teisės bei laisvės.

Laisvės principą pripažino vi
sų chartų dalyviai ir Helsinkio 
pasitarimų baigiamasis aktas. 
Tarp jų, kaip minėta, ir sovie
tai. Bet sovietai nemanė ir ne
mano jo vykdyti. Jau net Jal
tos, Potsdamo susitarimuose 
Rooseveltas nei Trumanas todėl 
nepareikalavo, kad sovietai pa
skelbtąjį principą pritaikytų 
Baltijos valstybėms — to reika
lavimo sovietai nebūtų vykdę. 
Dėlto, Roosevelto žodžiais ta
riant, Lietuvos valstybės nepri
klausomybės reiškimasis ir bu
vo “laikinai atidėtas”.

Bet JAV niekada nesutiko to 
principo atsisakyti ir įvykdyto 
smurto pripažinti teisėtu. Da
bartinė politinių įvykių banga 
artina momentą, kada tas “lai
kinas atidėjimas” turi baigtis, 
ir Lietuvos nepriklausomybė, 
kartu su Latvijos, Estijos ir ki
tų sovietų užgrobtų valstybių 
turi vėl pasireikšti — atgimti.
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“Tiesa” sausio 9 d. laidoję persi
spausdino Ramunės Lazauskaitės sau
sio 6 d. rajoniniame laikraštyje “Į 
komunizmą" paskelbtą pranešimą 
apie bylą Kaišiadoryse.. Iš jo sužino
me, kad teisiamas buvo jėzuitas vie
nuolis Anastazijus Janulis, Kaišia
dorių šventovės' vargonininkas, už 
valdžią “šmeižiančius” leidinius, at
skleidžiančius tikėjimo bei tikinčųjų 
persekiojimą. Esą tuose• leidiniuose 
sąžiningi žmonės buvo vadinami tau
tos duobkasiais, o Vilniaus universi
tetas — svetimų pažiūrų vergu. Iš 
R. Lazauskaitės prasitarimų taipgi 
matyti, kad A. Januliui rūpėjo kry
žių bei koplytstulpių naikinimas pa
kelėse. Į kaltinamųjų suolą buvo pa
sodintas ir birštonietis Povilas Bu
zas, savo namo rūsyje elektrografi- 
niu aparatu dauginęs A. Janulio raš
tus. Liudytojomis buvo pakviestos 
dvi moterys — vilnietė Vanda Avi
žienis ir kaišiadorietė Algina Susla- 
vičiūtė. V. Avižienis, neskaitanti lie
tuviškai, už rublius A. Janulio kny
geles elektrografiniu aparatu spaus
dino savo darbovietėje darbo metu, 
o A. Suslavičiūtė, katilinės laboran
tė, naudojosi namų darbo brošiūravi- 
mo staklėmis, įrištus leidinius padė
davo nuvežti į Kauną. Bylos duome
nų R. Lazauskaitė nepaskelbia. Ji tik 

' prasitaria, kad Povilas Buzas namo 
galės grįžti sekančių metų birželio 
30 d. Kalba ir apie A. Janulį nuste
binusią švelnią bausmę: “O kodėl ir 
Anastazijui Januliui teismas skyrė 
palyginti tokią mažą bausmę — juk 
jo kaltė buvo pati didžiausia, jis pats 
gamino, platino ir dar kitus įtraukė į 
nelegalios literatūros gamybą. Todėl, 
kad pats, beje, tebuvo irgi paranki
niu, kažkas taip pat naudojosi jo vos 
keturklasių išsimokslinimu, religi
niais jausmais . . .” R. Lazauskaitė 
kažkodėl nė neužsimena apie kom
partijos biurokratų išsilavinimą, tų, 
kurie anuos leidinius pripažino pro
vokaciniais gandais. (A. Janulis nu
baustas 3,5 metų, P. Buzas 1,5 metų 
griežto režimo lagerio bausme, Red.).

SVĖDASIŠKIŲ IŠRADIMAS
A. Jonkus “Valstiečių Laikraščio” 

28 nr. rašo: “Kam teko žiemą meš
kerioti ant Beragio ežero ledo, kuris 
yra prie Svėdasu miestelio, tas paste
bėjo keistus vietinių meškeriotojų 
statinius ant pavažų. Tai garsieji 
Svėdasų ‘televizoriai’, kaip tas būde
les praminė aštrialiežuviai. ‘Televizo
rius’ •— tai iš plonų lystelių sukalta, 
ant medinių pavažų pastatyta ir po
lietileno plokštele apkalta būdelė su 
mažomis durelėmis. Grindų, supran- 

r tama, nėęa. Prię pavažų pririšama 
(ievutė, užkurias paėmus, ‘tęlevizo- 

' rlir galima nesunkiai nutempti pąii- 
'ktisioų. vieton. Išgręzus eketę; budelė 
užtraukiama ant josios. Pro dureles 
vidun patekęs meškeriotojas patogiai 
įsitaiso būdelėje. Tada jam nebai
sios darganos, atšiaurūs vėjai . . .” 
Atrodo, kas nors iš švėdasiškių turi 
Kanadoje gyvenančių giminių ar bi
čiulių. Meškeriotojai žiemos metu čia 
jau seniai naudojasi būdelėmis, ku
rios pagamintos iš faneros, turi ne 
tik medines grindis, bet ir krosnelę 
su skardiniu dūmtraukėliu. Tokias 
būdeles nebūtina pačiam pasigaminti 
ar vežiotis, nes jas galima išsinuo
moti. Jos primena miniatūrinius 
miestus ant žuvingų Ontario ežerų.

SVEČIAI Iš ŠVEDIJOS
Su įvairiais Švedijos renginiais Vil

niun atvyko Sovietų Sąjungos-Šve- 
dijos bičiulių draugijos sekr. G. Ras- 
kas ir šelefteo miesto delegacija, va
dovaujama burmistro A. Bustriomo. 
Lietuvos liaudies ūkio parodos rū
muose kovo 16 d. buvo atidaryta Še
lefteo kultūros ir pramonės paroda. 
Dalyvių eilėse buvo vykdomojo Vil

Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!
Gegužės 14 — 28 Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 9 — 23 Liepos 23 — rugpjūčio
Rugpjūčio 13 — 27 Rugsėjo 3 — 17
Sutvarkome iškvietimus vizitui j 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
W Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

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

niaus komiteto pirmininko pavaduo
tojas K. Kačonas, kompartijos centro 
komiteto sekr. L. Šepetys, “Vilniaus 
statybos” tresto dažytojų brigadinin
kas P. Šileikis, keli kiti pareigūnai 
ir netgi V. Zenkevičius, vis dar vai
dinantis užsienio reikalų minister;. 
Parodą atidarė iš Leningrados atvy
kusi generalinė Švedijos konsule C. 
Rusentriom. Į renginius buvo įtrauk
ti koncertinės švedų grupės pasiro
dymai ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
Druskininkuose, Elektrėnuose.

TILTAS PER NERĮ
Šiauriniame Kauno pakraštyje ati

darytas naujas tiltas per Nerį, tie
sioginį autotransporto eismą iš Vil
niaus nukreipsiantis Klaipėdon. Vai
ruotojai dabar išvengs kelionės per 
patį Kauno miestą. Automobilių 
transporto ir plentų ministerijos til
tų skyriaus viršininko P. Saladžiaus 
pranešimu, Neries upė dar vieno til
to susilauks Vilniuje ties Garimais. 
Iš Zarasų, Utenos ir Ukmergės pusės 
atvažiuojantys automobiliai tada ne
užsuks į- centrines Vilniaus gatves. 
P. Saladžius iki 1985 m. taipgi žada 
užbaigti tiltus Kauno-Klaipėdos plen
te per Akmenos ir Ančios upes.

MEDALIS IŠ MASKVOS
Sovietų Sąjungos Taikos Gynimo 

Komiteto pirm. J. Fiodorovas kovo 
12 d. I sekr. P. Griškevičiui atvežė 
garbės medalį “Kovotojui už taiką”, 
kuriuo iš tikrųjų pagerbiami visi “so
vietinės taikos” šalininkai Lietuvoje, 
neturintys jokios įtakos tai propa
gandinei taikai, nes visi jos spren
dimai padaromi Maskvoje komparti
jos politbiuro ir paties L. Brežnevo. 
P. Griškevičius, priimdamas medalį, 
prisiminė L. Brežnevo pareiškimą 
XXVLjame sovietinės kompartijos 
suvažiavime: “. . . visas savo jėgas 
mes sutelksime ties dviem savitarpiš- 
kai susijusiomis kryptimis — kurti 
komunizmą ir stiprinti taiką . . .” 
Komunizmo kūrimas, deja, yra neį
manomas be ginkluoto įsiveržimo į 
Afganistaną, 1968 m. įvykusios kari
nės invazijos į Čekoslovakiją. Jos, at
rodo, gali susilaukti ir dabartinė Len
kija. Taigi, komunizmo kūrimas yra 
susietas ne su taika, o kariniais So
vietų Sąjungos bei jos satelitų pro
veržiais. Garbės medalio priėmime 
dalyvavo ir tos žmones klaidinan
čios “sovietinės taikos” lietuviško 
skyriaus pirm. J. Baltušis, vadinamas 
liaudies rašytoju.

VANDENŲ VALDOS
Šiaulių rajonas negali pasigirti 

gausiais upeliais ir ežerais, šykštokas 
vandenų valdas melioratoriai sten
giasi padidinti dirbtiniais tvenkiniais. 
Sausindami balas įr pievas, jie jau 
įrengė 24 tvenkinius, kurių bendras 
plotas siekia apie 1.000 hektarų. Nau
jas tvenkinys kasamas Kuršėnų sov- 
choze, o rudeniop dirbtinių ežerėlių 
susilauks “Tarybinio artojo” ir “Di
džiojo Spalio” kolchozai.

TERŠIA EŽERĄ
Skaidrus kadaise buvo Mituvos eže

ras Kupiškio rajono “Sakalo” kolcho
ze. Mėgo jį meškeriotojai, poilsiau
tojai ir netgi jame plaukioti pradėju
sios gulbės. Pernai jos jau laikėsi 
atokiau nuo gyvenvietės, kitoje ežero 
pusėje. Pasirodo, iš “Sakalo” kol
chozo tvartų Krešiuose ežeran pradė
jo tekėti srutos, ūkio veterinarijos 
specialistai prie ežero įrengė gyvu
lių kapinyną. Kadangi gyvuliai bū
davo užkasami negiliai, šunys paeže- 
ryje pradėjo tampyti kaulus ir dvo
kiančią mėsą, žmonės dėl ežero ter
šimo kreipėsi į kolchozo pirm. J. Pa
kalnį ir netgi į Kupiškio rajono 
gamtos apsaugos inspektorių, tačiau 
ežerui daroma žala ir dabar tebėra 
nesustabdyta. v. Kst.

Simon's
TRAVEL

LIETUVA 
11 DIENŲ!
BIRŽELIO 8-22,

i ■

6

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

06-986766 TOR

Niujorko vyrų choras “Perkūnas”. Viduryje (juoda eilute) Viktoras Ralys — choro dirigentas Nuotr. L. Tamošaičio

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 
kuopa kviečia atsilankyti j 
kuopos 15 - mečio

PROGRAMOJE:
• Niujorko vyrų choras "PERKŪNAS"
• Akompaniatorė - Darija Deksnytė-Powell
• Vakarienė su vynu
• Estradinės muzikos vienetas "Jinai ir 

Trys Gintarai"
• Šokiams gros Vaičiaus orkestras

• Įvairių gėrimų baras, gera loterija ir 
kiti Įdomumai

Pradžia - 6.30 v.v., koncertas - 7.30 v.v.
Bilietų kainos: koncertui, vakarienei ir 
šokiams — $12 asmeniui, tik koncertui ir 
šokiams — $6 asmeniui Bilietai gaunami 
pas valdybos narius ir prie įėjimo.

Kuopos valdyba

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSa

S HAMILTON
NAUJAM PIANINUI PIRKTI au

kojo $100: A. Liaukus. S. P. Kano
pos, A. PoVilauskas, medžiotojų-žve- 
jotojų klubas Giedraitis; $50: E. Ga
linis, P. Bulkė, M. Juodis, A. Patam
sis; $40: J. Astas, L. Koperskis; 30: 
P. LukaVičiuš, J. Adomauskas, P. Žu
lys; $25: J. Zurlys, J. Dubinskas, L. 
Ulbinas, St. Pilipavičius, P. Luko
šius; $20: A. Kerutytė, J. Kšivickis, 
M. Jonikas; $10: K. Jurgelys, V. Bag
donas, E. Lengnikas, S. Senkus, V. 
Venskevičius, J. Leščius, P. šeirys, 
VI. Motiejūnas, F. L. Ankudavičius. 
Visiems aukotojams naujojo pianino 
komitetas nuoširdžiai dėkoja už au
kas ir kviečia visus geros valios tau
tiečius prie šio plano ivykdimo pri
sidėti savo auka.

“AIDO” VIENUOLKTOJO GIM
TADIENIO KONCERTAS įvyks š.m. 
gegužės 9. šeštadienį, Jaunimo Cent
re. “Aido” rėmėjų komitetas kviečia 
visus iš anksto ruoštis šiam “Aido” 
koncertui ir šokiams, “Aido” veik
lai bei plokštelės išleidimui auko
jo $100 J. L. Kriaučiūnai. Choras 
jiems nuoširdžiai dėkoja už šią pa
ramą. J. P.

Vancouver, B.C.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES SUKAKTIES minėjimas įvyko 
vasario 22 d. Cėcil salėje. KLB Van
kuverio apylinkės valdybos pirminin
kui susirgus, minėjimą pradėjo Ba
lys Vileita, pakviesdamas visus su
giedoti Tautos himną ir pagerbti žu
vusius už Lietuvos laisvę vienos mi
nutės tyla. Aldona Goronson perskai
tė valdybos pirmininko laišką, siųstą 
susirinkimui iš ligoninės:

“Brangūs tautiečiai ir tautietės! 
Jūs šiandieną švenčiate mūsų tautos 
nepriklausomybės atgavimo šventę. 
Aš, ligos prispaustas, negaliu būti su 
jumis, bet mano mintys, prisimini
mai ir malda kartu su jumis. Ši die
na skirta prisiminti tuos, kurie pa
aukojo savo brangiausią turtą gyvybę 
už Lietuvos nepriklausomybę. Mūsų 
seneliai, tėvai, motinos, broliai ir se
serys aplaistė krauju ir ašaromis mū
sų tėvynės žemelę. Jų vienintelis 
tikslas buvo iškovoti laisvę Lietuvai.

Retėja mūsų gretos išeivijoje, ne
daug beliko lietuvių ąžuolų, kurįe 
politinių audrų nepalaužti, stovi mū
sų tautos sargyboje. Vasario 16 mes 
minime nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo ir minėsime, kol bent vie
nas lietuviškas ąžuolas stovės tautos 
sargyboje. Turėkime viltį, kad rusiš
ka imperija, sukurta iš pavergtų tau
tų ir prisidengusi komunizmo doktri
nomis, anksčiau ar vėliau subyrės”. 
Edvardas Gumbelis, valdybos pirm.

Pagrindinę kalbą pasakė Petras 
Skučas. Joje jis išryškino galimybes 
vėl atgauti nepriklausomą Lietuvą, 
nes Rusijos imperija pradeda jau by
rėti. Byrėjimo žymės — visa eilė įvy
kių: Vengrijos, Rumunijos tolinima- 
sis nuo “didžiojo brolio” politinės li
nijos, nepasisekimai Afganistane, ku
rie sukėlė tautinius judėjimus pa
vergtose Azijos tautose — Uzbekis
tane, Kazakstane, Turkistane ir Kir
gizijoje. Tai rodo paskutiniai įvykiai 
Lenkijoje. Drąsi tūkstantinė estų stu
dentų minia viešai demonstravo, rei
kalaudami išeiti rusus iš Estijos ir 
pagerinti gyvenimo sąlygas. Kartu 
daug vilčių duoda naujoji JAV prez. 
R. Reagano politika.

Meninėje dalyje išgirdome oktetą 
labai gražiai atlikusį patriotines dai
nas. Duetą “Laukų kelias” dainavo 
Leonarda Macijauskienė ir Vida Ma- 
lerienė. Eilėraščius deklamavo: Ade
lė Šmitienė, Vida Malerienė^ Elena

ST. PETERSBURG, FLORIDA
IŠKILUS KONCERTAS. Lietuvių 

klubo vadovybė vasario 26 d. savo 
salėje surengė koncertą, kuris buvo 
įvairus ir įdomus savo sudėtimi bei 
geru programos atlikimu. Vyravo 
plačiai garsėjanti solistė Gina Čap- 
kauskienė, kuri jau bene penktą kar
tą sugrįžta į St. Petersburgą vis su 
nauju, gerai parengtu repertuaru. G. 
Čapkauskienė vietos lietuvių labai 
laukiama ir karštais plojimais paly
dima scenoje.

Dalyvavo ir amerikiečių moterų 
trijulė — smuikas, violončelė ir for
tepijonas, St. Petersburgo Lietuvių 
Klubo choras, vadovaujamas muziko 
Petro Armono.

Koncertą pradėjo G. Čapkauskienė 
J. Gruodžio kūryba, atlikdama: “Rū
tą”, “Amžiną keleivį”, “Diemedžių 
žydėsiu” ir “Vėjavaikį”. Tai retai 
girdimi dalykai scenoje, solistės 

-įmantriai atlikti, įdėmiai buvo publi
kos klausomi.

Moterų trijulė M. Douglas, M. Bell 
ir M. Sullivan gražiai atliko A. Arens
ky “Opus 32”.

Antruoju išėjimu G. Čapkauskienė 
žavėjo klausytojus puikiomis operų 
arijomis: iš Haendelio “Semele”, 
Charpentier “Louise”, G. Verdi “La 
Traviata”. Klausytojams nenutrau
kiamai plojant ir keliant ovacijas, 
priedo meistriškai atliko dar kele
tą dalykų.

Po pertraukos trijulė atliko St. 
Šimkaus “Kur bakūžė samanota” 
(muzikai pritaikyta Magareth Doug
las), Fr. Bridge — romansą iš “Sal- 
tarello” ir drauge su soliste G. Čap- 
kauskienė ariją iš kantatos “Endi- 
mione e Cintia” A. Scarlatti.

Pabaigoje gausus klub6 choras dar
niai išlygintais balsais padainavo: 
“Oi kad išauštų” J. Žilevičiaus, “šiau
rės pašvaistė” St. Sodeikos ir drauge 
su soliste G. Čapkauskienė — “Kar
velėlį” C. Sasnausko. Ypač didingai 
skambėjo “Mano protėviu žemė” B. 
Budriūno. Chorui gyvai dirigavo Pet
ras Armonas, akompanavo Margareth 
Sullivan.

Sužavėtai publikai keliant ovaci
jas, solistė nepašykštėjo padainuoti 
dar puikių dalykų: Mimi ariją iš ope-

Gumbelienė, Leonarda Macijauskie
nė, Aldona Goronsonienė. Be minėtų 
ponių oktete dalyvavo Kastutė Smil- 
gienė ir Ona Macijauskiene.

Pabaigai A. Goronsonienė, valdybos 
sekretorė, padėkojo už gausų atsilan
kymą, meninės dalies atlikėjoms, pa
skaitininkui Petrui1 Skučui, p. Vilei- 
tai už salės parūpinimą ir pagalbą. 
Ypač gili padėka buvo išreikšta Vi
dai Malerienei, kuri parengė dainas. 
Taip pat dėkota Kastutei Smilgienei 
už patalpas, bei kavutes repeticijų 
metu. Nuoširdi padėka priklauso ir 
Albinui Smilgiui, valdybos iždinin
kui, už aukų surinkimą Tautos Fon
dui. D. V.

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.

balandžio 25, 
šeštadienį, 
Jaunimo Centre, 
48 Dundurn St. N.

ros “Madame Butterfly” G. Puccini 
ir “Lakštingalos giesmę” Kuprevi
čiaus, kur solistė nepaprastais čiul
bėjimais pasireiškė visu savo kolo
ratūrinio balso grožiu, palikdama 
koncerto dalyviams neišdildomą įspū
dį. Solistei akompanavo Margareth 
Douglas.

Lietuvių klubo šių metų karalienė 
Irena Račinskienė solistei įteikė gė
lių puokštę. Klubo pirm. A. Karnius, 
reikšdamas padėką menininkams ir 
koncerto dalyviams, pakvietė visus 
pasivaišinti šeimininkių paruošta ka
vute.

Susidomėjimas koncertu buvo di
delis. Didžiulė klubo salė vos talpino 
svečius, kurių susirinko per 400. Po 
koncerto pakilia nuotaika visi dali
nosi įspūdžiais, primindami solistei 
nepamiršti St. Petersburgo.

Vr. Kulbokienė

TAUTYBIŲ FESTIVALIS, įvykęs 
vasario 20-22 d.d., davė Lietuvių Klu
bui $3,127.88 pelno. Jo darbuotojams 
padėkos vaišės buvo suruoštos kovo 
13 d. Nuoširdžią padėką visiems iš
reiškė klubo pirm. A. Karnius. Vai
šes paruošė A. Kamiene, E. Purtu- 
lienė, V. Vačaitienė. Gėrimais rūpi
nosi V. Kriaučiūnas. Savo įspūdžius 
iš festivalio papasakojo M. Juodienė, 
V. Augustinas, M. Jokūbaitytė-Sau- 
dargienė, M. Silkaitis, B. Zelbienė. 
Maisto paviljone festivalio metu va
dovavo M. Juodienė. Pirmąsias dvi 
dienas ji demonstravo ir lietuviškų 
juostų audimą tautodailės skyriuje.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS St. Petersburgo apylinkės susi
rinkimas įvyko kovo 11 d. Lietuvių 
Klube. Dalyvavo 70 narių. A. Ragelis 
savo pranešime pažymėjo, kad nuo 
1976 m. Lietuvių Fondui surinkta 
$10,002.00. Lituanistinės mokyklos 
vedėja D. Cibienė padėkojo LB-nei 
už finansinę paramą. Valdybon iš
rinkti: A. Gruzdys — vieepirm., J. 
Krivis — nariu LF reikalams, K. 
Urbšaitis — ižd., A. Kliorienė — 
švietimo reikalams. Liko valdyboje 
iš praėjusių metų: pirm. M. Kra
sauskas, sekr. V. Palčiauskienė, na
rė soc. reikalams J. Pupelienė, pa
rengimų vadovas — S. Velbasis.

LIETUVOS VYČIAI šv. Kazimierą 
pagerbė kovo 1 d. pamaldomis, ku
rias laikė prel. J. Balkūnas, kun. J. 
Gasiūnas, kun. K. Butkus ir kun. A. 
Stašys. Prel. J. Balkūnas ir pirm. A. 
Mažeika priėmė priesaiką 11 vyčių, 
pakeltų į III laipsnį. Sv. Rašto skai
tymus atliko E. Praniauskas, V. Klei- 
vienė, K. Vilniškis. Maldą giedojo S. 
Pusvaškis. Aukas Mišioms atnešė 
A. Mažeika, p. Barauskienė, A. Gruz
dys, O. Galvydienė. Giedojo lietuvių 
Sv. Kazimiero misijos moterų choras, 
vadovaujamas muz. P. Armono. Su
sirinkimas ir vaišės įvyko Lietuvių 
Klubo patalpose, kur keletas vyčių 
buvo pakelti į I ir II laipsnius. L. ž.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% 
santaupas 12%%
term, depoz. 1 m. 13% 
term, depozitus 3 m. 12% 
reg. pensijų fondo 13% 
90 dienų depozitus 1414% 
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 15% 
asmenines paskolas 16%

JA Valstybės
CEZARIO SURDOKO Lietuvos 

gimtadieniui skirtą laišką vasario 16 
d. paskelbė Baltimorės dienraštis 
“The Sun”. Skaitytojai supažindinami 
su lietuvių tautos prieš 63 metus 
atgauta nepriklausomybe ir dabar ją 
bei Latviją ir Estiją jau 40 metų kan
kinančia sovietine vergija. C. Surdo- 
kas primena, kad pirmosios sovieti
nio imperializmo aukos yra R. Euro
pos valstybės. Amerikoje didelis dė
mesys tenka Trečiajam pasauliui, 
Čilei, Salvadorui, Afganistanui, Izra
eliui ir netgi Iranui, tačiau karinis 
Baltijos respublikų užėmimas esąs 
užmirštas. Dėlto jis ir prašo ameri
kiečius neužmiršti Lietuvos gimta
dienio, laisvės siekiančių jos kovo
tojų. Tame pačiame dienraštyje “The 
Evening Sun” C. Surdoko pastangų 
dėka kovo 16 ir 17 d.d. laidose buvo 
paskelbtas dviejų dalių Lineli Smith 
straipsnis apie laisvės kovotojus, ne
seniai laisvąjį pasaulį pasiekusį Vla
dą Šakalį ir gerokai anksčiau laisvę 
atgavusį Simą Kudirką. Dienraščio 
atstovai su jais turėjo progą susitik
ti Lietuvių Namuose taip pat C. Sur
doko dėka bei vakarienėje, kuri buvo 
surengta ę. Surdoko rezidencijoje. 
Lineli Smith skaitytojams pateikia 
įdomius V. Šakalio ir S. Kudirkos at
siliepimus apie Lietuvą ištikusias 
kančias, dabartines jos problemas, 
laisvės siekius. Rašiniuose primena
ma, kad C. Surdokas yra BALFo sky
riaus Baltimorėje pirmininkas.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ SĄJUNGOS Bostono skyrius 
kovo 8 d. Šv. Petro lietuvių parapi
jos salėje mirties dešimtmečio proga 
pagerbė velionį prel. M. Krupavičių. 
Apie jo gyvenimą ir atliktus darbus 
kalbėjo teisininkas Andrius Ketur
akis, naudodamasis savo atsiminimais 
bei velionies raštais. Ištraukas iš 
prel. M. Krupavičiaus raštų skaitė 
R. Petronienė. Rengėjų vardu daly
viams padėkojo inž. dr. Jonas Kuo
dis.

Venecuela
NAUJĄJĄ VLB CENTRO VAL

DYBĄ Karake dabar sudaro: pirm, 
dr. V. Dambrava, vieepirm. J. Stan- 
kutė-Rosales, sekr. P. Kriščiūnas, ižd. 
inž. A. Baronas, narys R. Zavadzkas. 
Valdybos posėdyje kovo 1 d. buvo 
aptartas VLB atstovų suvažiavimas 
vasario 15 d. bei jame padaryti nu
tarimai. Jame taipgi išspręsti anks
čiau kilę nesutarimai. Valdyba nu
tarė padėkoti kun. Antanui Perku- 
mui, SDB, už jo atlaidumą, vienybę 
skatinantį žodį atstovų suvažiavime. 
Lietuvių katalikų misijos vadovui 
kun. A. Perkumui, SDB, centro val
dyba žada vispusišką savo talką ir 
laukia jo paramos VL Bendruome
nėje, ypač religiniame jos narių gy
venime. Antruoju centro valdybos 
nutarimu VLB korespondente vėl pa
kviečiama Aleksandra Vaisiūnienė.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIAI Vasa

rio 16 paminėjo Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos rūmuose vasario 
21 d. vakarą. Draugijos valdybos 
pirm. V. Dorelis minėjimą pradėjo 
įvadiniu žodžiu bei sveikinimais. Po 
jo kalbėjo dvi viešnios iš Argentinos: 
prof. V. Bukauskaitė-Persico, sveiki
nusi Beriso lietuvių kolonijos vardu, 
Claudia Rolando — Argentinos Lie
tuvių Centro. Dainų programą atliko 
jaunesnieji “Rintukai”, tautinių šo
kių — vyresnieji “Rintukai”, “Ąžuo
lyno” grupės merginos. Visi džiau
gėsi sparčiai daroma “Rintukų” pa
žanga, tikėdamiesi, kad ateityje jie 
pasieks “Ąžuolyno” lygį. Dr. A. Sta
nevičius vadovaujamas “Ąžuolynas”, 
pradėjęs “Rintukų” žingsniais, pra
lenkė kadaise plačiai žinomą “Ginta
rą”. Minėjimas negalėjo pasigirti da
lyvių gausa. Vyresniosios kartos lie
tuviai, amžiaus bei ligų slegiami, vis 
mažiau dalyvauja parengimuose, o 
jaunesniosios kartos nevisi domisi 
tautinėmis šventėmis.

Argentina
VII JO P. AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESO proga Aušros Vartų pa
rapijoje Buenos Aires specialų pasi
tarimą turėjo kunigai: kun. Pr. Ga
vėnas, SDB, iš Brazilijos, kun. J. 
Giedrys, SJ, iš Urugvajaus, kun. J. 
Margis, MIC, kun. A. Lubickas, MIC, 
kun. J. Petraitis, MIC, kun. A. Steig- 
vilas, MIC, iš Argentinos ir kun. A. 
Saulaitis, SJ, iš Čikagos. Pirmiausia 
buvo išrinkta nauja P. Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės valdyba — 
pirm. kun. A. Steigvilas, MIC, sekr. 
kun. J. Petraitis, MIC. Priimti ir pa
siųsti sveikinimai popiežiui Jonui- 
Pauliui II, lietuviams vyskupams ir 
JAV Lietuvių Kunigų Vienybei. Po
sėdyje nutarta pakviesti ir paruošti 
pasauliečius pastoracinei talkai, pri
taikyti lietuviškam jaunimui gyvą li
turgiją, rūpintis būsimų klierikų jieš- 
kojimu pagal tėvų saleziečių paruoš
tą programą, 1981 m. paskelbiant pa
šaukimų metais. Svarstytas ir pasi
ruošimas šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakčiai 1984 m. Pasiruo
šimui numatyti treji metai su atitin
kamu šios sukakties garsinimu. Nu
tarta ypatingu būdu paminėti šie
metinį lietuvių trėmimų Sibiran ke
turiasdešimtmetį, prašyti popiežių 
Joną-Paulių II paspartinti arkiv. J. 
Matulaičio paskelbimo palaimintuo
ju bylą.

Australija
TASMANIJOS TEISINGUMO MIN. 

B. MIULERIS, tvarkantis imigraci
jos ir etninių grupių reikalus, spe

cialiu raštu kreipėsi į Sovietų Sa- 
jungą, kad grąžintų Klaipėdos ki 
talikams iš jų atimtą Svč. Marijos 
Taikos Karalienės šventovę. Tą ras 
tą Tasmanijos premjeras D. LWe 
įteikė Sovietų Sąjungos ambasado 
riui N. Sudarikovui Kanberoje. Visų 
Tasmanijos gyventojų vardu prašo
ma, kad raštas būtų perduotas Sovie
tų Sąjungos vyriausybei ir kad ji p,, 
darytų palankų sprendimą. Min. B. 
Millerio raštu pasirūpino Tasmanijo 
je veikianti baltiečių organizacija 
HELLP.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ RA- 
TALIKŲ FEDERACIJOS valdyba ko 
vo 2 d. posėdžiavo Melburne. Pagrin
dinis dėmesys teko valdybos panoj, 
tai peticijai popiežiui Jonui-Pauboi
ll, kuria prašoma paspartinti arkiv. 
Jurgio Matulaičio paskelbimo palai- 
mintuoju bylą. Peticijoje primeiu. 
ma, kad sovietų okupuotos Lietuvai 
katalikai dabar veda sunkią kovą so 
ateizmu ir kad jiems yra reikalingi 
moralinė parama. Apie 600 lietuvių 
kunigų perėjo per sovietinius kalė
jimus bei koncentracijos stovyklas 
kartu su nesuskaičiuojamais būriais 
katalikų. Parašus šiai peticijai visut 
lietuvių kolonijose renka ALK Fe
deracijos įgaliotiniai. Posėdyje taip, 
gi nutarta gegužės mėnesį skirti Ki- 
taliku Bendrijos kančiomis okupuo- 
toje Lietuvoje. Bus renkamos aukos 
religinei šalpai ir "Lietuvos Kataliką 
Bažnyčios Kronikų” leidimui.

SENATORIUS JOHN KNIGHT, li
beralų partijos narys, mirė kovo i 
d. Kanberoje, ištiktas širdies prie 
puolio. Mirtis jį pakirto jauną, tesu
laukusį 37 metų amžiaus. Velionis 
buvo didelis lietuvių bičiulis, do
mėjęsis Lietuvos praeitimi bei jw 
dabartinėm problemom. Jis dalyvau
davo visose lietuvių šventėse, minė
jimuose ir netgi buvo įsijungęs u- 
riu į Kanberos Lietuvių Klubą. Sen. 
J. Knight padėjo pasiekti žymiuos!# 
Australijos valdžios pareigūnus, per 
nai turėjo ilgus pasikalbėjimus su S. 
Kudirka ir vysk. V. Brizgiu.

Britanija
- SOCIALINIAME MANČESTERIU 
LIETUVIŲ KLUBE kovo 7-8 U 
įvyko skautų vadovų suvažiavimas k 
šv. Kazimierui skirta skautų sueiga 
Buvo nutarta 32-ją LSS Europos rajo
no stovyklą surengti liepos 25 - 
rugpjūčio 1 d.d. Lietuvių Sodyboje 
Headley Parke prie Londono. Sto
vyklautojo mokestis — 32 svarai 
Stovyklon kviečiamas visas skautii 
kasis jaunimas. Posėdyje buvo palies
tas ir žiniaraščio “Budėkime" leidi
mas bei siuntimas, nes pastaniojo 
metu pabrango popierius ir pašto 
paslaugos. Nutarta “Budėkime" siun
timą sustabdyti tiems, kurie nėra d 
siskaitę už prenumeratą.

“EUROPOS LIETUVIS” savo vis- 
jetėn buvo įjungęs Lietuvos žemė 
lapį, su jin įtrauktu Karaliaučium it 
Gardinu. Vieni skaitytojai tokiam 
žemėlapiui pritarė, kiti jį smerke 
kaip perdaug nerealų. Dabar tą ie- 
mėlapį vinjetėje pakeitė du Vilniaus 
simboliai — katedra ir Gedimino pi
lies bokštas. Vinjetės pakeitimas įvy
ko red. K. Barėnui pasitraukiu ii 
pareigų. Naujoji redakcijos komisija 
vinjetės pakeitimą teisina bandymo 
atstatyti vienybę.

Italija
“L’OSSERVATORE R O MANO’, 

Vatikano dienraštis, kovo 11 d. lai
doje paskelbė prel. V. Minceviiim 
straipsnį “Sėkmingas popiežiškosios 
Sv. Kazimiero kolegijos kelias", kai 
jos 35 metų sukaktį savo atlaikyto
mis Mišiomis jau buvo paminėjęs po 
paežius Jonas-Paulius II. Straipsnis 
skaitytojus supažindina su šios kole
gijos įsteigimu, kuriuo rūpinosi lie
tuviai vyskupai, o lėšas telkė arkiv. 
J. Skvireckas. Kolegijos klausimu 
ypač tapo populiarus, kai II D. karo 
pabaigoje daug seminaristų atsidūrė 
V. Vokietijoje ir studijas tęsė Eich- 
staetto kunigų seminarijoje. Arkiv. 
J. Skvirecko, vysk. V. Brizgio ir vysi 
V. Padolskio pastangomis daugeli) 
studentų buvo atsiųsti Romon, čia 
jų apgyvendinimu rūpinosi vysk. F. 
Būčys, gavęs laikinę būstinę P. Ame
rikos kolegijoje. Kolegijos steigimui 
pritarė popiežius Pijus XII, o ją glo
bojo kardinolas G. Pizzardo. Pirmuo
ju rektorium buvo paskirtas ligšioli
nis jos vadovas prel. L. Tulaba. Da
bartiniai šv. Kazimiero kolegijos pa
statai buvo įsigyti 1946 m. su finas- 
sine Čikagos lietuvių parapijos kle 
bono kun. A. Briškos parama. Ka
noniškai kolegija įsteigta bei jos sta
tutai patvirtinti šv. Sosto raštu 1951 
m. lapkričio 8 d. Kolegijoje jos 3) 
metų laikotarpy gyveno 240 auklėti
nių, kunigų, klierikų, kurių dauguma 
dabar yra įsijungę į sielovados dirvo
nus pasaulio šalyse arba į tiesiogini 
Šv. Sosto tarnybą.

Prancūzija
NAUJOS PLB TARYBOS RINKI

MAI įvyko kovo 1 d. Jų rezultatus 
rinkimų komisija paskelbė savo p 
sėdyje kovo 7 d. Kandidatų tarybos 
buvo 17, išrinkta 11 asmenų, gavusią 
daugiausia balsų: kun. J. Petrošių
— 131, R. Bačkas — 125, K. Masini) 
tė — 101, J. Ch. Mončys — 88, A. J- 
Greimas — 85, J. Tomkus —82,1 
Vaicekauskaitė — 81, E. Mačiūltt
— 76, V. Gedmintas — 74, J. Kars 
kevičius — 69 ir dail. Ž. Mikšys - 
68. Į garbės teismą išrinkti: George* 
Matore, E. Aleksandravičienė ir And
re Vosgien.
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Lietuviu tautos 
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Globėjo šventė
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Širdis ir mirtis

Šv. Kazimiero minėjimas ir 
pagerbimas buvo surengtas Tė
vų saleziečių Sv. Kazimiero pa
rapijoje, Sao Paulo mieste, 
Moocos rajone.

Sodrus lietus (prieš iškilmių 
pradžią) daugeliui vietos lietu- 

. vių sutrukdė atvykti į iškil
mes, nes dar iš vakaro iškritęs 
lietus buvo tikras tropikų po
tvynis — užsėmė kaikuriuos 
miesto rajonus (tokie potvyniai 
dažnoki mūsų vasaros gale, t. y. 
vasario-kovo mėnesiais).

Dalyvavo ir jaunimas
Tačiau Šv. Kazimiero parapi

jos salė buvo pilnutėlė. Netrū
ko lietuvių net ir iš tolimų apy
linkių. Buvo svečių, atvykusių 
šimtus kilometrų, net iš Argen
tinos ir Čikagos.

Netrūko ir gražiųjų žiedelių 
. — lietuviškos kilmės jaunimo! 

Gausus lietuvių skautų būrys 
labai gražiai giedojo lietuviškas 
giesmes. Aktyvus skautų daly
vavimas iškilmėse buvo tikrai 
pasigėrėtinas! Jų elgesys, mal
dingas susikaupimas ir lietuviš
kos giesmės sugraudino daugeli 
dalyvių. Tai nuopelnas nenuils
tančios lietuvių skautų vadovės 
Eugenijos Bacevičienės, kuri 
jau yra subūrusi per 60 lietuviš
kos kilmės skautų jaunimo.

Dėl lietaus buvo atsisakyta iš
kilmingos procesijos atvirame 
ore — ji buvo improvizuota sa
lės viduje. Pamokslo metu kun. 
Pr. Gavėnas jautriai (iš dalies 
portugališkai, kad visų dalyvių 
būtų gerai suprastas) aiškino 
Senojo ir Naujojo Testamento 
palyginimus bei iš to išplau
kiančias aiškias išvadas — am
žinąjį gėrio ir blogio susikirti
mą. Priminė kenčiančią Lietu
vą, religijos persekiojimą ir bū
tiną naujų pašaukimų reikalin
gumą.

Meninė dalis
Linksmesnėje programos da

lyje senovines (dar iš praeito 
šimtmečio) šv. Kazimierui skir
tas giesmes lietuviškai/ir portu
gališkai (jo paties išverstas!) 
skambiu balsu sugiedojo senas 
Casa Verde gyventojas Juozas 
Gavėnas. Vėliau jis padainavo 
keletą dainų apie pavasario 
linksmybes (ta pačia melodija 
portugališkai ir lietuviškai) ir 
susilaukė gausių plojimų. Mu
zikas Antanas Golskis pagrojo 
keletą lietuviškų liaudies dai
nų jo paties pasigamintu muzi
kos instrumentu. Akompanavo 
jo mokinys inž. Eduardas Uma
ras. Svečias iš Čikagos Vincas 
Kuliešius papasakojo savo pri
siminimus iš lankymosi Lietu
voje ir deklamavo giliai Įsijaus
damas. Klemensas Jūra paskai
tė savo naujausios kūrybos 
pluoštą.

Šventė prabėgo tikrai nuos
tabiai jaukioje lietuviškoje nuo
taikoje. Visi skirstėsi dvasiškai 
atsigaivinę ir giliai dėkingi Tė
vam saleziečiam, ypačiai kuni
gam Pranui Gavėnui ir Petrui 
Rukšiui, už taip puikų šventojo 
Lietuvos Globėjo pagerbimą. 
Manau, kad ir labai reiklus kri- 

. tikas nesurado ko nors prikišti 
iškilmių rengėjams, programos 
dalyviams ir vaišių šeiminirt- 
kėms. Visiems nuoširdus ačiū!

KLB Hamiltono apylinkės pirm. dr. V. KVEDARAS priima Lietuvių Dienos 
paskelbimo tekstą iš Hamiltono miesto burmistro W. POWELL Vasario 16 
proga miesto rotušėje Nuotr. J. Miltenio

Straipsnis dienraštyje
Brazilų spaudoje taip pat bu

vo prisimintas šv. Kazimieras. 
Labai gausiai skaitomas, vienas 
didžiųjų dienraščių “Folha da 
Tardė” išspausdino įžymaus 
žurnalisto Estanislau do Carmo 
pastangomis ilgus straipsnius 
(kovo 9 ir 16 d. d.),‘‘Sao Casimi- 
ro: padroeiro da Polonia e da 
Lituania”. Straipsniai iliustruo
ti paveikslais iš šv. Kazimiero 
gyvenimo, pažymint, kad šitie 
paveikslai (os quadros na cape- 
la do santo em Vilna, Lituania), 
vaizduoja šventojo Kazimiero 
kanonizaciją, kai 1520 m. jo 
karstas buvo atidarytas ir kū
nas atrastas nepaliestas laiko, 
be jokio gedimo žymės.

Straipsniuose aprašoma, kad 
šventasis gimęs 1458 m. spalio 
3 d. Krokuvoje karališkuose 
rūmuose, kaip trečiasis Lenki
jos karaliaus ir Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Kazimiero sū
nus. Jo motina — Austrijos 
princesė, o senelis — Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila, 
kuris, vesdamas Lenkijos prin
cesę Jadvygą, paveldėjo Lenki
jos karalystės sostą ir sujungė 
abi tautas po viena karūna 1386 
m.

Plačiai aptaria šventojo gy
venimą, jo nusivylimą vengrais, 
kai, pagal paveldėjimo teisę, vy
kęs užimti Vengrijos karaliaus 
sostą, kuris daug vėliau tekęs 
šv. Kazimiero broliui. Bręstan
tis jaunuolis atsisakęs visų jo 
amžiaus pasaulietinių linksmy
bių ir tapęs gyvu pavyzdžiu ano 
meto katalikiškiems princams. 
Gilus gailestingumas, pamaldu
mas ir teisingumo meilė nužy
mėjusi jo trumpo gyvenimo ke
lią.

1483 m. jaunas Kazimieras 
buvęs atsiųstas į Lietuvą, Vil
nių, atstovauti abiejų kraštų 
valdovui. Ir eidamas valstybi
ninko pareigas neapleidęs savo 
pamaldumo ir aušrą dažnai su
tikdavęs besimelsdamas prie 
Vilniaus katedros durų, nors ta
da jau buvo džiovos kankina
mas. Gydytojų raginamas žiūrė
ti savo sveikatos ir vengti tokio 
didelio savęs varginimo, šven
tasis trūmpai atsakęs: “Geriau 
mirti, negu nusidėti”.

Sv. Kazimieras tiksliai pra- 
matęs savo mirties dieną ir rū
pestingai ruošęsis be baimės ją 
pasitikti. Jo šventas gyvenimas 
ir pomirtiniai stebuklai plačiai 
išgarsėję ir sumažinę Lietuvai 
bei Lenkijai gresiantį husitų 
erezijos pavojų, kuriems jo tė
vas buvęs labai palankus.

Toliau aptariami šventojo 
stebuklai, jo kanonizacija, pa
skyrimas Lenkijos ir Lietuvos 
Globėju. Pažymima, kad šv. Ka
zimieras rusų nekenčiamas ir. 
persekiojamas net šimtmečiams 
praslinkus nuo jo mirties.

Tikrai malonu skaityti, kai 
šventasis mūsų tautos Globėjas 
siūlomas sektinu pavyzdžiu ir 
brazilų katalikiškam jaunimui.

Svečias
Red. pastaba. Lietuvių šalti

niai sako, kad šv. Kazimieras 
buvo paskirtas Lietuvos globė
ju popiežiaus Urbono VIII 1636 
m., o Lietuvos jaunimo Globėju 
— Pijaus XII 1948 m. Kad šv. 
Kazimieras yra ir Lenkijos Glo
bėjas yra greičiausiai lenkų au
torių išmonė, tapatinanti Lietu
vą su Lenkija.

šv. Tėvo pronuncijus Kanadai arkivyskupas ANGELO PALMAS (viduryje) baltiečių vakare Kanados parlamen
to rūmuose 1981 m. kovo 4 d. Jo kairėje — patarėjas mons. Dante Pasquinelli, dešinėje Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Augustinas Simanavičius, OFM Nuotr. J. V. Danio

Plėsti komunistų revoliucija jėga
Diskusijos britų spaudoje, kuriose dalyvavo ir dr. A. Štromas

VIOLETA RAKAUSKAITĖ

Britanijos spaudoje tebedis
kutuojami JAV prezidento Ro
naldo Reagano ir valstybės sek
retoriaus Aleksandro Haigo pa
sisakymai spaudos konferenci
joje apie Sov. Sąjungos meto
dus silpninti Vakarus, pasauli
niu mastu plečiant komunizmą.

S. m. vasario 6 d. įtakingas 
Londono dienraštis “Times” pa
skelbė skaitytojo Briano Tho- 
maso laišką, kuriame prez. Rea- 
ganas kritikuojamas už tai, kad 
prikiša Sov. Sąjungai jos nuo 
pat pirmos Spalio revoliucijos 
dienos viešai ir aiškiai dekla
ruojamą nusistatymą plėsti ko
munizmą pasaulio mastu. Bria
nas Thomas bando įrodyti, jog 
kokie bebūtų sovietų veiksmai, 
jos žodinės deklaracijos visuo
met neigė “revoliucijos ekspor
tą”, laikydamos revoliucinius 
pasikeitimus tose šalyse jų vi
daus reikalu. Siam savo teigi
niui paremti Brianas Thomas 
remiasi Stalino pokalbiu, kuris 
buvo paskelbtas “Pravdoje” 
1936 m. ir kurį jis vadina “ga
lutine oficialia Sov. Sąjungos 
užsienio politikos formule”. Pa
sak jo, tokio pat turinio formulė 
pateikta ir naujoje Sov. Sąjun
gos konstitucijoje, kurioje ne
va taip pat pasisakoma prieš 
vadinamą “revoliucijos ekspor
tą”.

Vasario 17 d. “Times” iš
spausdino tris laiškus šia tema. 
Pirmąjį parašė neseniai iš Lie
tuvos į Vakarus atvykęs dr. 

Ko reikia kiekvienam 
studentui, kad rastų 
darbų šia vasara?

Norint rasti darbę, neužtenka paprasto noro dirbti ir truputį 
laisvės. Reikia organizacijos, ryžto ir noro išbandyti įvairias 
galimybes.

Dėlto Ontario Jaunimo Sekretoriatas paruošė specialų vadovę 
"The Edge".

"The Edge" pateikia sistemingę ir pozityvų planę, nurodantį, 
kaip rasti darbę ir juo geriausiai pasinaudoti. Taip pat šis vadovas 
pateikia gaires, kaip sukurti darbę, panaudojant asmeninius talentus 
mažos įmonės organizavime.

"The Edge" yra būtinas vadovas kiekvienam jaunuoliui,-ei,
jieškančiam darbo. Dėlto mes padarėme jį prieinamę nemokamai gimnazijose, kolegijose, 
universitetuose ir bibliotekose.

Taip pat galite rašyti mums: Ontario Youth Secretariat, Queen s Park, Toronto, Ontario, M7A 1ZI. 

Užtikriname - gausite "The Edge".

Margaret Birch, 
Provincial Secretary 
for Social Development 
William Davis, Premier

Ontario Jaunimo Sekretoriatas. 
Ontario vyriausybės agentūra. 
Dirba jaunimui. Dirba jums.

Ontario

Aleksandras Štromas, dabar 
profesoriaująs Salfordo univer
sitete Anglijoje. Savo laiške jis 
paneigia Br. Thomaso tvirtini
mą, nurodydamas, kad jo cituo
jamas (tarp kitko, klaidingai 
datuotas) Stalino pokalbis yra 
išskirtinio pobūdžio ir todėl jo
kiu būdu negali būti “galutinė 
Sov. Sąjungos užsienio politikos 
formulė”. Pats Stalinas 1938 m. 
šią formulę paneigė viešame pa
reiškime, žadėdamas Sov. Są
jungos vardu pilnai remti revo
liucinius sąjūdžius Vakarų šaly
se. Brežnevinėje konstitucijoje, 
priešingai B. Thomaso teigimui. 
28 str., 4-me sk. aiškiai paskelb
ta: “. . . stiprinti pasaulinio so
cializmo pozicijas, paremti tau
tas, kovojančias už nacionalinę 
nepriklausomybę bei socialinį 
progresą”. Tai vienas pagrindi
nių sovietinės užsienio politikos 
tikslų. Tokiu būdu A. Štromas 
parodo, jog prez. Reaganas tu
rėjo pilną teisę kritikuoti Sov. 
Sąjungos vadovus už jų “inter- 
vencionistinius” žodžius ir tvir
tinti, jog, bent šiuo atveju, so
vietinių vadų žodžiai nesiskiria 
nuo jų veiksmų (taigi žodžių 
kritika prilygsta' šiuo atveju 
veiksmų kritikai).

Valstybės sekr. A. Haigo pa
sisakymas, jog Sov. Sąjunga re
mia terorizmą pasaulyje, smar
kiai u;.„avo sovietinės spaudos 
agentūros “NovosŪ” ’ 'mdradar- 
bį Avtandilą RuJhadzę, kurio 
laiškas buvo paskelbtas tame 
pačiame “Times” numeryje po 
A.. Štromo laišku. Ruchadzė 

bando įtikinti kultūrihgiausio 
britų dienraščio skaitytojus, jog 
Sov. Sąjungos komunistų parti
ja, vadovaudamasi Marksu ir 
Leninu, neigia ir visuomet nei
gė individualų terorą, kuriuo 
užsiiminėjo socialistų-revoliuci- 
ninkų partija carinėje Rusijo
je. Todėl, sovietinio žurnalisto 
nuomone, Haigo tvirtinimas, jog 
Sov. Sąjunga palaiko tarptauti
nį terorizmą, yra absurdiškas. 
Anot Ruchadzės, ne teroras, o 
“tik darbininkų klasės revoliu
cija gali savo šalyje pakeisti po
litinę ir socialią sistemą darbo 
žmonių naudai”. Kitais žodžiais 
tariant, Sov. Sąjunga, būdama 
nusistačiusi prieš individualų 
(pavienį) terorą, kuris esąs pra
gaištingas revoliucijai, visoke
riopai remia kolektyvinį terorą. 
O tai ir norėjo parodyti JAV 
valstybės sekretorius Haigas. 
Savo laiške tai netiesiogiai pa
tvirtino A. Štromas, cituodamas 
Staliną bei sovietinę konstituci
ją, nors specialiai tuo klausimu 
nepasisakė.

Specialų laišką, atsakantį 
Ruchadzei ir visiškai sutriuški
nantį jo argumentus, “Times” 
išspausdino š. m. vasario 25 d. 
Jo autorius — Oksfordo univer
siteto profesorius W. Kendall 
plačiai cituoja Lenino laikais 
(1921 m.) išleistą oficialų sovie
tinės. karo ministerijos leidinį 
(taip ir pavadintą “Terorizmo 
gynyba”) ir 1928 m. Kominter- 
no instrukciją ■ “Dėl ginkluoto 
sukilimo”, kuriuose terorizmas 
skelbiamas svarbiu ir nepamai-

Rita Koznikaitė, Vasario 16 gim
nazijos V kl. mokinė, religinių raši
nių varžybose laimėjo premiją už 
trijų dalių rašinį aį>ie Kristaus gy
venimą. Čia spausdiname vieną ra
šinio dalį. RED.

Vieną penktadienį Pilotas pa
tvirtino žydų tautos vyresniųjų 
reikalavimą Jėzų nukryžiuoti. 
Kareiviai užkrovė nuteistajam 
kryžių ir per žiopsančių, besi
gailinčių minią vedė užmiestin 
žudyti. Sopulingosios gatvės 
įlinkime skarelėm šluostėsi 
akis kelios moterys: Jėzaus mo
tina, jos artimosios ir kelios pa
žįstamos iš Galilėjos, tarp jų — 
geltonplaukė Marija iš Magda- 
los ir širdim serganti draugė 
Veronika. Kuo galėjo jos padė
ti neteisingai pasmerktajam 
mielam Jėzui? Tik užuojautos 
ašaromis!

žiaurūs mirties vykdytojai 
niekam neleisdavo prisiartinti 
prie pasnierktojo kuo padėti, 
užjausti ar duoti gurkšnį van
dens atsigaivinti, kad kartais 
sustojusio neišvaduotų pripuo
lę jo šalininkai. Kruvinosios ei
tynės artinosi prie Sopulingo
sios gatvės įlinkio. Štai jau ir 

nomu revoliucijos įrankiu. Pa
sak šių dokumentų, revoliuci- 
ninkai,- atsisakantieji savo veik
loje teroro, neišvengiamai pa
smerkia revoliuciją pražūčiai. 
W. Kendallas prieina išvados, 
kad A. Ruchadzė esąs arba blo
gai informuotas, arba tyčia 
stengiasi suklaidinti skaityto
jus. Vienu ar kitu atveju, Kan- 
dallas kviečia Ruchadzę paaiš
kinti savo pozicijas pateiktų įro
dymų šviesoje.

Įdomią nuomonę svarstomais 
klausimais pareiškė Yale’o uni
versiteto (JAV) profęsorius-tei- 
sininkas L. Lipsonas, kurio laiš
kas, kartu su A. Štromo ir Ru
chadzės laiškais, buvo išspaus
dintas “Times” dienraštyje va
sario 17 d. Profesorius Lipso
nas teigia, kad komunistinio 
viešpatavimo Rusijoje 60-ties 
metų laikotarpyje sovietinių va
dų pasisakymai pasaulinės re
voliucijos klausimais keisdavo
si priklausomai nuo jų vidaus 
politikos tuometinių tikslų, 
tarptautinių sąjungų ar koalici
jų sudarymo bei suardymo po
reikių, nuo taktikos sovietinės 
propagandos, nukreiptos į Sov. 
Sąjungai palankius ir nepalan
kius užsieniečius. 

jis — kruvinas Jėzus, iš sudau
žyto veido visai neatpažįstamas, 
tik iš akių, kuriose spindi Švie
sa, lyg žvaigždė. Taip, tą žvaigž
dę tikrai atpažįsta abi Marijos. 
Motina Marija bando pralįsti, 
pro kareivius prie sūnaus, jį 
kaip nors motiniškai- pastiprin
ti. Karininkas jiętimi ją atbloš-, 
kia šalin! Neišlaiko nė antroji 
Marija. Jos akys mato tik krau
ją Jėzaus veide, be anų didingų 
veido bruožų, kurie spindėjo, 
kai ant Jėzaus veido Betanijoje 
prieš savaitę išpylė indą retai 
gaunamų brangiųjų kvepalų. 
Marijos Magdalietės širdis jau 
nujautė tada, kad ji kvepalais 
dėkoja Jėzui paskutinį kartą už 
anuomet išgelbėtą gyvybę. Jinai 
jų negailėjo, kaip nieko negai
lėjo anuomet Betlėjaus gyvulių 
oloje. Ji rankose laikė tą patį 
kvepalų indą, pilną šalto van
dens.

Kai Jėzus, pamatęs žiauriai 
nublokštą motiną, suklupo ant 
akmens, nieko negaišdama šoko 
prie jo Marija Magdalietė su 
ąsočiu vandens. Beveik pasiekė 
jos ąsotis kruvinas lūpas, bet 
budrus romėnas trenkė į jį kar
du, ir tas subiro į šukes, o van
dens tik keli lašai aptaškė kru
viną veidą. Minia nesusigaudė, 
kas dedasi, o romėnų rikiuotė 
lyg suiro. To betrūko ligonei 
Veronikai, kuri pro savo par
trenktą draugę ir pro romėną 
prišoko prie Jėzaus ir sudrėku
sia skarele spėjo pavilgyti kru
viną veidą. Jėzaus akys prašvi
to, iš jų mįslinga šviesa smilkte
lėjo į Veronikos širdį, o jo vei
do atvaizdas įsigėrė į kilnašir- 
dės moters skarelę. Veronika 
nejautė kareivių smūgių, tik 
spaudė, tik glaudė prie krūti
nės Jėzaus veidą skaroje. Jai' 
širdyje gera, gera. . .

Po Didžiosios Subatos dan
gus už Alyvų kalno brėško ne-? 
įprastai raudonas, lyg kruvinas. 
Per tamsą prie Jėzaus kapo sku
bėjo Sopulingosios gatvės įlin
kio moterys, nešinos vandeniu,> 
įkapėmis ir kvepalais, kad galu
tinai paruoštų nužudytą Jėzų 
amžinam kapui.

Pro kruviną ryto prieblandą 
jos pastebėjo atdarą kapą ir iš 
jo sklindančią mįslingą šviesą. 
Motinos Marijos nebuvo tarp 
moterų, nes jos širdyje Nazare
to angelas Gabrielius giedojo 
šviesų aleliuja.

Rita Koznikaitė, V kl., 
Vasario 16 gimnazija



Prie vorienės tinklo
VYT. TAMULAITIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Kas tau? — vėl klausė bi
telė.

— Kai žiauri širdis pajunta 
gailestį, tai ilgai turi verkti, kad 
palengvėtų, — pagaliau ištarė. 
— Atsiminiau dabar pasakojimą 
apie Lietuvą, kur toje žemdir
bių žemėje bitės buvo daug dau
giau gerbiamos, kaip kitose ša
lyse. Senovės lietuviai jas šven
tomis laikė ir jų žudytojai net 
mirties bausme buvo baudžia
mi. Nes jos ne tik juos maitino 
savo medumi, bet ir sergančius 
gydė, saldindamos sunkų jų gy
venimo vargą.

— Ar tu dėlto verki? — pa
klausė boružė.

— Ne, ne dėlto. O kad tu ir 
neiškenti neatidariusi savo bur
nos, — burbtelėjo vorienė ir 
kalbėjo toliau:

— Medų ragaudami vaikai 
klausydavo senelio pasakojimo, 
kaip bitės pradėjo dirbti kartu 
su pirmuoju žmogumi Adomu, 
kai angelas išmetė ji iš rojaus 
už neklausymą Dievo. Nusimi
nęs Adomas pradėjo kasti žemę, 
norėdamas pasisodinti bulvių. 
Angelas, pririnkęs jų krepšeli, 
padavė prie vartų išeinančiam 
pradėti naujo gyvenimo. Tai tik 
tiek ir gavo išsinešti iš rojaus: 
palikęs didelį, apvalų stalą, ap
krautą vaisiais ir pyragais, deš
romis ir kumpiais. . .

Sunkiai kasė Adomas kietą 
žemę, pasidaręs iš medžio kas
tuvą. Dideli prakaito lašai biro 
nuo kaktos. Bet neprapuolė nu
kritę ant žemės, o atminimui 
pirmojo žemdirbio visi pavirto 
bitėmis. Ir susidarė jų didelis 
būrys jau pirmą dieną.

Bitėms labai pagailo sunkiai 
dirbančio Adomo. Žiūrėjo į jį 
ašarotomis akimis ir, subėgu
sios į krūvą, tarėsi, kaip jam 
padėti. Nutarė prašyti Dievą, 
kad leistų joms rinkti medų. 
Bent tuo norėjo pasaldinti pir
mąsias vargo dienas.

Rojuje žydėjo daugybė gra
žių gėlių su dideliais žiedais, 
pilnais saldžių sulčių. O perlėk
ti rojaus tvorą buvo visai ne
sunku.

Klausėsi Dievas bičių prašy
mo, nuleidęs akis, vis abejoda
mas. Bet bitės taip gražiai pra
šė, kad sunku buvo atmesti jų 
prašymą. Tai, perbraukęs ran
ka per savo ilgą, gražią barzdą, 
Dievas ištarė:

Ištrauka iš rašomos knygos

— Gerai. . . Bet ar ilgai dirb
site taip sunkiai kaip Adomas? 
Jūs man nieko nenusikaltote, 
tai galite ir be darbo skrajoti 
čia sau visos rojuje. O gal ma
note dirbti tik tol, kol Adomo 
bulvės užaugs? Nenorėčiau ta
da, kad sykį pradėtas darbas 
būtų nutrauktas.

— Visą laiką dirbsime, Die
ve, — sušuko nudžiugusios bi
tės, — kol bent vienas žemdir
bys bus žemėje, tol ir mes kar
tu su juo dirbsime. . .

— Na, tai dirbkite, — pasakė 
Dievas. — Bet pačios susiraski
te sau namus, kokių jums rei
kia. čia rojuje nėra nė vieno, 
kuris galėtų jus pamokyti.

— Viską pasidarysime pačios. 
— ir laimingos šoko į darbą.

Pirmiausia susirado sename 
medyje skylę, kurią genys joms 
padidino, iškapojęs kraštus. O 
jos iššlavė, gražiai išvalė, išran
kiojo kiekvieną dulkelę, kad bū
tų švaru, kaip rojuje. Vienos 
tuojau pradėjo lipdyti korius, 
pasidariusios vaško, o kitos iš
lėkė rinkti žiedų sulčių. Ir jau 
po kelių dienų nunešė Adomui 
paragauti medaus. Paragavęs 
Adomas pirmą kartą nusišypso
jo už rojaus vartų. Net netikėjo 
pradžioje, kad tokio saldumo 
gali paragauti ir už rojaus tvo
ros.

Tada ir Dievui buvo įdomu 
sužinoti, kokį gardumyną tos 
bitės padarė, kad Adomas net 
tekinas bėga, nešdamas ir savo 
Jievutei palaižyti. Pamojo pirš
tu vienai bitei, kad ir jam at
neštu paragauti.

Atnešė bitės ir Dievui. Lau
kė neramios, ką jis pasakys.

— Skanu, — ištarė Dievas 
paragavęs.

Paskui dar pridėjo trupinėlį 
prie lūpų ir jau nusišypsojo, sa
kydamas: i

— Jei atliktų kiek nuo Ado
mo, tai ir aš norėčiau kokį 
šaukštą pusryčiams. . .

Labai nudžiugo visos bitės. 
Kėlėsi rytą anksti su Adomu ir 
dirbo skubėdamos, kad tik dau
giau medaus surinktų. Dūzgė jų 
sparneliai prie kiekvieno žiedo 
nuo ankstyvo ryto ligi gilios 
tamsos. Ir naktį jos nemiegojo 
dirbdamos, taisydamos ir didin- 
damos savo namus.

O Adomas, grįžęs iš darbo va
kare, vis klausdavo savo žmoną 
Jievutę iš kur ji gauna tokios

-------- ,------------------------------
KLEMENSAS JŪRA

Daug kelių išbridom...
Kiek daug kelių išbridom, išvingiavom . . . 
Tik vieno nesuradom — į Gimtų Tėvų Kraštą! 
Kaip odisėjai klaidžiojom per ilgą metų eilę: 
Vieni iŠ gaisro bėgom, kiti — emigravom, 
Grįžimo viltį širdy išsinešėm visi — 
Nors daugeliui nutrūko ilgų klajonių kelias...
Ir man dažnai sapne vaidenas Vilniaus bokštai, 
Atbudęs karčią ašarą jaučiu ant skruosto . . . 
Išbridęs žemės vieškelius, dar vieno trokštu:k 
Suklupti ten, prie Šventojo Globėjo karsto!
Ir Kovo ketvirtoji man skamba anų dienų varpais, 
Aš guodžiuos tik ašara, svajonėm ir sapnais ...

Regiu ... dažnam žvaigždynai gęsta, 
Nutilsta ošę vandenynai gilūs . . .
Migla gesina žvilgsnį garsuose “Diena rūsti...” 
Ir juodas angelas sparnu pridengia būtį, 
Kai nusipurtom pilkas kasdienybės dulkes — 
Į amžinybės angą viens po kito žengiam!

Nemoku eilėmis atskleisti reginio senų laikų — 
Parodyti minias suklupusias šventame grindiny 
Ir Kovo Ketvirtosios aidėjimą varpų! 
Ir baudžiavų senelį! Ir Sibiro tremtinį!
Rekrūtą pančiais surakintą!
Lietuvę alpstančią namų užgesusiame židiny . . .

Nemoku, sesės, broliai — ir kam to visko reikia? 
Geriau be rūpesčių būties saulutė nusileis. .. 
Vistiek, visų diena į vakarus jau slenka.
Iš kur atėjom? — Žinot ainiams nereikia: 
Vaikučiai nesupras, senimas — surambėjom, 
Vistiek rytoj gal man ar tau saulutė nusileis!
Ak, Tu regi, Kazimierai šventasis, 
Svetur — netekome to gryno jausmo: 
Tikėjime silpnėjam, Tėvynės meilei lūžiam ... 
(Legendos lotoso vaisiai saldūs — 
Užmiršimu svaigina dažno Širdį ...) 
Ir kam to reikia? — Save ramindami kartojam.

Dabar matai, Kazimierai šventasis, 
Kokie mes esame palūžę ir silpni! 
Mes — šakos nukirstos nuo medžio seno! 
Mes — lapai rudens vėjų plakami, 
O dažną kasdiena užgožia ir pavergia — 
Lotoso saldūs vaisiai — svetimi!

Kaip odisėjai klydom per metų kauburėlius . .. 
Šaknis suleidome į svetimas salas ...
O aš (naivus žmogus) tikėjau, 
Kad būsim prometėjais!
Kad Šventai Gabijai neleisime užgesti! 
Tėvynės meilės ugnį paliksime ainiams! 
Kad amžiais bus gyva — gryna lietuviška siela!

skanios dešros ir pyrago įdėti 
pietums, išeinančiam į darbą — 
lygiai tokio pat, kaip ir prie ro
jaus stalo valgė. O ji vis sakyda
vo įdėjusi tik rupios duonos ga
balėlį ir saldinį obuoliuką, kad 
lengviau būtų nuryti sausą kąs
nį- .

Tai taip Adomas ir nesužino
jo, kad Dievas, nenorėdamas jo 
skriausti, gavęs iš bičių šaukš
tą medaus, visada pasiųsdavo 
mažą angeliuką nunešti Ado
mui ir įdėti nematant į jo pietų 
krepšį: 1ir pyrago, ir dešros, ir 
šviežios duonos su dideliu gaba
lu rūkyto kumpio, kurį Adomas 
taip gardžiai valgydavo rojuje, 
atsisėdęs prie stalo.

Vorienė nutilo ir nuleido 
akis.

— O dabar jau turiu pasaky
ti, ko verkiau, — ištarė, nepa
keldama akių. — štai toks Ado
mo prakaito lašelis, virtęs bite
le, pateko kartą ir į mano tink
lą. Ir aš jos nepaleidau. O kaip 
drąsiai gynėsi ir kovojo, norė
dama išsigelbėti. Iškrito iš jos 
krepšelio ir medaus lašelis, ku
rį nešė Adomo ainiui žemdir
biui. Nenoriu jau pasakoti pa
baigos, kad vėl nesusigraudin
čiau. Nes moka verkti ir pikta 
mano širdis, kada nė pati neži
nau kaip sužiba tamsoje tos bi
telės auksiniai sparnai. Ir aiš
kiai girdžiu, kaip skaudžiai dūz
gia įstrigę mano tinkle. Noriu 
bėgti ir nutraukti siūlus, bet 
nepajudinu kojų. Ir tada tai jau 
graudu pasidaro.

— Aš jau žinau, — ištarė bi
telė. — Mano sesutė nemirė ta
vo tinkle.

— O kodėl tu taip galvoji? — 
pakėlė dideles akis, nustebusi 
vorienė.

— Už tai, kad jos meilė žy
dinčios žemės grožiui, kuriam 
skyrė visą savo gyvenimą, liko 
gyva tavo tinkle. Tu pati matai, 
kad neviską gali surišti savo 
storomis virvėmis. Ir jau nesu
riši, nors ir norėtum.

— Tikrai ne, — sušuko vorie
nė po ilgos tylos. — Tai pasa
kyk karalienei, kad jau nerei
kia man jokio taikos rašto. Aš 
jau pasirašiau ją savo ašara. Ir 
ji bus daug tvirtesnė už tą, ku
rią mano advokatas Žibukas at
nešė. Ir ji galios, kol aš gyva 
būsiu. Ne tik tol, kol Adomo 
bulvės nužydės.

— Aš tuo tikiu, — atsakė bi
telė. — Ir labai džiaugiuosi.

— Tad neužmiršk manęs, — 
žiūrėjo vorienė bitelei į akis. 
—i Atskrisk vėl, valandėlę ra
dus. Gal tu mane suprasi, kodėl 
tokią sunkią naštą turiu nešti 
ant savo nugaros, visų niekina
ma. . . Ir tu boruže! Mudvi susi- 
barėva tam, kad vėl susitaiky- 
tuva. Ar ne?

— Tikrai taip! Toks mūsų 
pyktis, tai kaip sausų šiaudų 
ugnelė tamsoje — suliepsnoja 
ir užgęsta.

— Tai ir man bus lengviau 
dabar tamsiam šešėlyje. Jau ži
nosiu, kad ir mano žodis susi
tiks su kitu žodžiu ir nemirs vie
natvės tyloje neišgirstas . . , ■— 
nusišluostė akis vorienė.

— Dar norėjau paklausti, o 
kodėl pas žmogų daugiau negy
veni? — ištarė boružė.

— Išvarė mane žmogus. Savo 
gerą draugą išvarė, — atsakė 
vorienė. — O aš jam tik gera 
dariau. Valiau jo kambarį, kaip 
ištikima tarnaitė, nuo musių ir 
kitų netikėlių, kurie čia lįsdavo 
ne tik jo daiktu graužti, bet ir 
jam pačiam įkąsti. Aš niekad 
neliečiau jo, nė jo daiktų, lyg 
man šventi būtų. Nepykau net, 
kad kartais mano tinklą suplė
šydavo. Žinojau tada, kad ne 
vietoje buvau numezgusi. Bet 
kad mane daužytų su šluota per 
galvą, tai jau nesitikėjau. Vos 
spėjau pasprukti čia į sodą. Bet 
dar ir dabar girdžiu, kaip kvato
jo laimingos musės. Ir šoko iš 
džiaugsmo su savo nešvariomis 
naginėmis, grįžusios iš mėšlyno. 
Tegu džiaugiasi dabar su jomis 
ir žmogus, pats jas gaudydamas. 
Tik nežinau, kaip jis įlįs į siau
rus plyšius, kur kiti netikėliai 
laukia nakties. . . Už tai ir į Tur
kiją norėjau išvažiuoti, kur bū
čiau sutikta kaip tikra žmogaus 
geradarė.

— Bet galėtum žmogui dova
noti, jei padarė klaidą nežino
damas, — pasakė bitelė.

— žinoma, kad galėčiau. Jei 
atėjęs atsiprašytų. . .

Bitelė nieko neatsakė. Saulė 
jau žėrėjo virš Ilgaūsio pušies 
viršūnės. Bitelė atsisveikino vo- 
rienę ir pakilo į orą.

— Matai, kaip netikėtai su
bėgo į tą pačią kryžkelę siauri 
mūsų keliukai, — pasakė bitelė 
prie boružės rožių krūmo. — 
Bėgom, rodos, susitikti priešo, 
o grįžom su draugu.

Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, 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. GOVĖDAS
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Religinė Lietuvių Katalikų Šalpa
(Lithuanian Catholic Religious Aid, affiliated 
with National Catholic Resettlement Coun
cil - U.S.S.C., 351 Highland Blvd., Brooklyn, 

New York 11207, USA)
Aukos iš lietuvių parapijų bei misijų, kitataučių parapijų, 

vyskupijų Religinei Lietuvių Katalikų Šalpai 
nuo 1980 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Plokštelė "Su jumis”
čia spausdiname pasisakymų če- 

koslovakės muzikės ir solistės ILO
NOS MEDEK apie ką tik išleistą 
muzikinę plokštelę, “Su jumis”, ku
rių įdainavo Toronte sol. S. ŽIEME
LYTĖ, akompanuojama muz. JONO 
GOVĖDO. Red.

Solistės Slavos Žiemelytės — 
kontralto ir muz. Jono Govėdo 
— pianisto derinys jų pirmoje 
plokštelėje pateikia klausyto
jams įdomių vokiečių ir rusų 
dainų vertimų vienoje plokšte
lės pusėje, o kitą skiria grynai 
lietuvių kompozitorių k ū r i- 
niams. Sodrus ir švelnus solis
tės balsas puikiai pasireiškia 
Schumanno “Dedikacijoje” ir F. 
Schuberto kūrinyje “Mirtis ir 
mergaitė”, šios dainos plačiau
siai atskleidžia jos balsą ir bū
dą. Įdomu pastebėti, kad rusiš
kose dainose jos balsas skam
ba autentišku slavišku tonu, ku
ris labai tinka tai muzikai. So
listė tikrai rekomenduotina to
kio tipo interpretacijoms.

Per visą rečitalį jos balsas 
plaukia visada vienodai jaut
riai net ir augšto registro vieto
se. Kontraltui tai yra jau dide
lė pasieka. Be to, solistė išjieš- 
ko kiekvienoje dainoje jos nuo
taiką ir ją pradeda reikšti ap
galvotai, tiksliai. Balsas lieka 
visada šiltas ir pilnas, - niekad 
nesuvaržytas, pianissimas nyks
ta palaipsniui, visą laiką aiškus 
ir malonus iki pat paskutinio 
niuanso.

Pirmoji plokštelės pusė bai
giama Fr. Schuberto “Avė Ma-

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. 
................................................ $4.00

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- 
poema 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.

4 $3.00
Kainos — įskaitant persiuntimo 
išlaidas
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P.O. Box 29060
Chicago, III. 60629, USA

ria”. Atlikimas kiek padvelkia 
naujoviškumu, girdėti daugiau 
sakymas, bet ne malda.

Pakankamai nepažįstant au
tentiškos lietuvių muzikos, stip
rų įspūdį palieka A. Kačanaus- 
ko dainos. Ir nesuprantantiems 
nė vieno lietuviško žodžio solis
tė lengvai perteikia spalvų niu
ansus savo augštos kokybės bal
su. Ypač tai pastebima St. Gai- 
levičiaus kūrinyje “Grąžinkit 
mus į tėvynę”. Čia jai puikiai 
pavyksta perduoti patriotinius 
ištremtųjų jausmus ir tėvynės 
ilgesį.

Tie patys jausmai ryškinami 
J. Žilevičiaus dainoje “Neverk, 
motinėle”. Silpnesnį įspūdį pa
lieka B. Budriūno ištraukos iš 
operetės “Sidabrinė diena” ir 
“Malda”. Abiejuose kūriniuose 
jaučiamas kompozitorius, kurio 
muzika klausytojai gali nusivil
ti. Kūriniuose trūksta muzikalu
mo. Nors solistė visaip bando 
prisitaikyti, nėra aiškios linijos 
Kur ji galėtų pasirodyti. Kvar
tetas, kuris prisijungė prie 
“Maldos”, reikalo, deja, nepa
taisė.

Jonas Govėdas, akompaniato
rius, išlavintai, jautriai lydi so
listę per visą rečitalį. Jam ne
sunku niuansus slėpti ir akcen
tus pabrėžti, šių dviejų meni
ninkų derinys yra geras.

Baigiant galima tvirtinti, kad 
solistė Slava Žiemelytė pagrįs
tai gali didžiuotis pirmąja savo 
plokštele. Lietuviai, kurie ver
tina savo kultūrą ir mėgsta mu
ziką, gali džiaugtis turėdami to
kio lygio menininkę. Be abejo
nės plokštelė yra rekomenduo
jama įsigyti kiekvienam lietu
viui. I. M.

Dail. DAGIO medžio skulptūra “Po 
sunkių darbų”, šį kūrinį laimės kuris 
nors iš “TŽ” skaitytojų, dalyvaujan
čių metinėje šio laikraščio loterijoje
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ir nevisos parapijos yra išvardintos. Pilnbs sumos, surinktos Kanadoje, skel
biant šį sąrašą, dar nebuvo pervestos religinės šalpos centrui Brooklyne.



Iš pomirtinio dail. ADOS PELDAVIČIŪTĖS paveikslų rinkinio — “Susi
mąsčiusi motina", aliejus \Nuotr. L. Tamošaičio

Nepasmerkti \
> nusikaltimai - nuodai

Lietuvaitė apie Kanados švietimą
Jos patirtis, dirbant provincinių švietimo ministerių tarybos įstaigoje

Ištraukos iš Nobelio laureato Česlovo Milašiaus kalbos, 
pasakytos premijos įteikimo iškilmėje

1980 m. gruodžio 8 d. Švedų 
Akademijos salėje Stockholme 
Česlovas Milašius (Milosz) skai
tė tradicinę Nobelio literatūros 
premijos laureato paskaitą. Ji 
pebuvo spaudos išgarsinta. Tie
sa, kaikurie lenkų laikraščiai 
įdėjo trumpas tos paskaitos iš
traukas, bet pilnas tekstas ori
ginalia lenkų kalba pasirodė 
tiktai 1981 m. Paryžiaus lenkų 
žurnalo “Kultūra” sausio-vasa
rio laidoje.

Savo paskaitoje C. Milašius 
šalia savo pažiūrų į poeziją, ša
lia pasisakymo kas jo kūrybai 
turėjo įtakos, kalbėjo ir apie 
tai, kas jam, kaip tremtiniui iš 
Rytų Europos rūpi, skauda. Štai 
kelios jo k.albos ištraukos:

“Gera yra gimti mažame 
krašte, kur gamta yra žmoniška, 
kur šimtmečiais sugyveno Įvai
rios kalbos ir religijos. Aš tu
riu mintyje Lietuvą, mitų ir 
poezijos žemę, nors mano šei- 
ina jau nuo XVI š. vartojo len
kų kalbą, kaip daugelis šeimų 
Suomijoje švedų arba Airijoje 
anglų. Dėlto esu lenkų, o ne lie- 

•tųvių „poetas, nors Lietuvos 
gamtovaizdžiai ir galbūt Lietu
vos dvasios niekad manęs nepa
liko. Gera yra nuo vaikystės 
girdėti lotyniškos liturgijos žo
džius, versti mokykloje Ovidijų, 
mokytis katalikiškos dogmati
kos ir apologetikos. Yra palai
ma, jeigu kam likimas lėmė mo
kytis bei studijuoti tokiame 
mieste kaip Vilnius, mieste ba
roko ir itališkos architektūros, 
keistai perneštos Į šiaurės miš
kus, mieste, kur istorija yra 
įamžinta kiekviename akmeny
je, mieste ne tik keturiasdešim
ties katalikiškų šventovių, bet 
ir gausių sinagogų (anais laikais 
žydai vadindavo Vilnių šiaurės 
Jeruzale. .

“Tautų Sąjungos ir Jungtinių 
Tautų organizacijos įsteigimo 
datos vertos prisiminti. Deja, jų. 
vertė nublunka palyginus su ki
ta data, kuri turėtų būti mini
ma kaip gedulo diena, apie ku
rią jaunoji karta mažai girdi. 
Tai yra 1939 m. rugpjūčio 23 
diena. Tą dieną du diktatoriai 
padarė sutartį su slapta klauzu
le apie pasidalinimą kaimyni
nių kraštų, turinčių savo sosti
nes, vyriausybe? ir parlamen
tus. Tai reiškė ne tik pradžią 
baisaus karo. Vėl buvo įvestas 
kolonijinis dėsnis, pagal kurį 
tautos tėra perkama-parduoda- 
ma galvijų banda, priklausomai 
nuo tuometinio savininko va
lios. Jų sienos, jų apsisprendi
mo teisė, jų pasai nustojo' egzis
tuoti. Ir reikia tiktai stebėtis, 
kad šiandien šnabždama pride
dant pirštą prie lūpų apie šį 
prieš 40 metų diktatorių pritai
kytą dėsnį. Viešai nepasmerkti 
prieš žmogaus teises nukreipti 
nusikaltimai yra lėtai veikią 
nuodai, kurie draugystės vieto
je sukelia tautų tarpe nesantai
ką. . .”

“Nuolatinis dviejų diktato
rių palikimo prisiminimas yra 
trijų Baltijos tautų nebuvimas 

Jungtinių Tautų organizacijoje. 
Prieš karą šios valstybės pri
klausė Tautų Sąjungai, bet po 
slaptos klauzulės 1939 m. sutar
tyje jos dingo iš Europos žemė
lapio. .

“Gauname dovanas ne tik iš 
savo gimtojo krašto, jo upių ir 
ežerų, jo tradicijų, bet ir iš žmo
nių, ypač jeigu tvirtą asmenybę 
sutinkame ankstyvoje jaunystė
je. Buvau laimingas, kad mano 
giminaitis Oskaras Milašius, Pa
ryžiaus atšišk5'rė'irš'ir~svajoto
jas, laikė mane lyg ir savo sū
numi. Kaip atsitiko, kad jis bu
vo prancūzų poetas, gali išaiš
kinti sunarpliota istorija šei
mos ir krašto, kuris kadaise va
dinosi Didžiąja Lietuvos Kuni
gaikštyste. Kokios bebūtų prie
žastys, neseniai galima buvo pa
stebėti Paryžiaus spaudoje gai
lesčio išreiškimą, kad augščiau- 
sias tarptautinis atžymėjimas 
neatiteko puse šimtmečio anks
čiau tą pačią pavardę kaip ir aš 
turinčįam-poetui. . .”

Būdingas yra švedų nenoras 
užrūstinti Sov. Sąjungą. 19^0 
m. Solženicino paskaitą, kurio
je jis minėjo tarptautinę žmo
gaus teisių dieną, jie kalbino jį 
pakeisti, laikydami ją politine 
ir prieš Sov. Sąjungą nukreiptą, 
nors jos vardas niekur nebuvo 
minėtas.

Nenorėjo 'užpykdyti Sov. Są
jungos ir pernai nuolatinis Šve
dų Akademijos sekretorius 
Lars Gyllensten. Pristatydamas 
Č. Milašių jis taip kalbėjo:

“Milašius gimė Lietuvoje. . . 
To krašto ir daugumos to kraš
to žmonių jau nėra. Nacių tero
ras ir genocidas, karas ir perse
kiojimai nepaprastai nusiaubė 
tą kraštą. . .”

Naciai yra prisiminti, tačiau 
kur. yra kito Milašiaus paminė
to diktatoriaus tautžudiniai nu
sikaltimai?

Vietnamo karo metu švedai, 
apsiginklavę plytomis, bėgdavo 
demonstruoti prie JAV infor
macijos centro. Valdžia ten tu
rėjo laikyti nuolatini sargybinį. 
Keista, bet švedai nenorėjo ir 
nenori žinoti kas dedasi jų pa
šonėje už nedidelės Baltijos jū
ros. J. B.

' Nors Vilniuje yra pakankamai 
žydų, nė viena sinagoga šiuo metu 
neveikia. Įėjimo vartai į sinagogą 
Pylimo (dabar Komjaunimo) gatvė
je yra aprišti stora grandine, ant 
kurios kabo didžiulė spyna. Iš Mi
lašiaus paminėtų 40 katalikų šven
tovių veikia tik astuonios. Tuo tari 
pu visos Vilniaus cerkvės yra atida
rytos. J. B.

Atsiųsta paminėti
LIETUVA, filatelistų draugijos 

biuletenis, 1981 m., 1 (185). Adresas: 
J. Adomėnas, 3329 W. 66th St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

MŪSįJ SPARNAI, lietuvių evange
likų reformatų žurnalas, 1980 m. 
gruodis, nr. 49. Redaguoja Petras 
Bružas, 4429 S. Talman Ave., Chica
go, IL 60632, USA. Administruoja 
Jonas Palšis, 5718 S. Richmond St., 
Chicago, IL 60629, USA.

BIRUTĖ AUGAITYTĖ-
MOLLOY

Mokslas paliečia žmogų viso
kiais būdais, ir kiekvienos ša
lies švietimo santvarka priklau
so nuo jos tautinių, kultūrinių, 
istorinių ir geografinių sąlygų. 
Dauguma jūsų išėjot mokslus 
Lietuvoje, o savo vaikus leidote 
Į kanadietiškas mokyklas, ir 
jums šio krašto sistema kartais 
turbūt atrodė savotiška ir ne
suprantama. Man atrodo, di
džiausias skirtumas nuo Lietu
vos yra tas, kad Kanada neturi 
federacinės švietimo ministeri
jos.

Savita sistema
Pagal Kanados konstituciją, 

kiekviena provincija turi vy
riausią galią švietimo reikaluo
se. Federacinė valdžia apima 
tik tuos gyventojus, kurie neįei
na į provincijų jurisdikciją, 
kaip indėnai, eskimai, kariuo- 
.menės nariai ir jų šeimos, fede
racinių kalėjimų kaliniai. Pas
taruoju metu, kai švietimo sis
tema ėmė plėstis, federacinė 
valdžia prisidėjo lėšomis.

Pradinių ir vidurinių mokyk
lų administravimui provincijos 
įsteigė miestų ar apskričių 
(county) mokyklų vadybas, va
dinamas “school boards”. Šių 
vadybų atstovai renkami tuo pa
čiu metu, kai vyksta miestų ar 
apskričių savivaldybių rinki
mai. Išrinkti atstovai paruošia 
mokyklų biudžetus, renka mo
kesčius, samdo mokytojus, sta
to ir prižiūri mokyklas, nustato 
mokslo programas.

Mokslas pradinėse ir viduri
nėse mokyklose užtrunka 12 
metų. Tik Ontario ir Kvebeko 
provincijos nesilaiko šios nor
mos. Baigus vidurinę mokyklą, 
stojama arba į universitetą, ar
ba į vadinamą “community col
lege”. Pastaruoju metu Kana
doje pasidarė labai populiarus 
suaugusių pasitobulinimas. To
kie kursai dažniausiai lankomi 
vakarais gimnazijose, universi
tetuose, kolegijose ir kitur.

Svarbiausia kliūtis, kodėl fe
deracinė valdžia neperima viso 
švietimo, yra šio krašto politinė 
santvarka ir kultūrinis įvairu
mas. Kanada įsteigta kaip vals
tybė ne karo ar revoliucijos bū
du, o keturiom kolonijom susi
tarus jungtis į sąjungą. Tos ko
lonijos, rašydamos konstituciją, 
norėjo užsitikrinti, kad centri
nė valdžia perdaug neįsigalėtų 
ir į švietimo reikalus nesikištų. 
Šis nuostatas rėmėsi ir Kana
dos geografine padėtimi. Buvo 
jau tada aišku, kad šis kraštas 
dėl savo didumo, dėl žemės pa
viršiaus įvairumo, dėl nevieno
dų klimatinių sąlygų sunku bus 
sujungti visais atžvilgiais. Ka
nados steigėjams atrodė svarbu, 
kad sritys, liečiančios asmeni
nius žmogaus reikalus, kaip 
sveikata ir švietimas, būtų pa
liktos provincinių vyriausybių 
žinioje, nes jos lengviau priei
namos vietos gyventojams. Da
bar vykstančiose konstitucinėse 
diskusijose, kurias matot per 
televiziją ar girdit per radiją, 
provincijos labai aršiai kovoja 
su federacine valdžia ne tik no
rėdamos išlaikyti savo teises, 
bet ir norėdamos jų daugiau 
gauti.

Kultūrinė ir tautinė Kanados 
būklė labai skiriasi nuo daugu
mos Europos kraštų. Čia mes 
turime ne tik tautinę ir rasinę 
mozaiką, bet ir istorinį faktą, 
kad Kanada buvo sudaryta 
dviejų tautų. Visos šitos gru
pės nori, kad švietimo sistema 
padėtų joms išsilaikyti. Mano 
manymu, Kanados modelis, ku
riame sprendimai vyksta arčiau 
vietinių gyventojų, yra pakan
kamai lankstus, norint sėkmin
gai įgyvendinti tokius užmojus.

Naujas posūkis
šio šimtmečio technologinė 

pažanga, pasukusi mūsų pasau
lį į elektroninį amžių, pakeitė 
ne tik švietimo funkcijas, bet ir 
švietimo reikšmę žmogaus gy
venime. Staiga atsidarė durys 
visiems krašto gyventojams 
siekti augščiausių mokslo laips
nių, nežiūrint gyvenimo sąlygų, 
švietimas pasidarė viena svar
besniųjų priemonių patobulinti 
ekonominę ir socialinę visuo
menės padėtį. Ši evoliucija ro
do, kad Kanadoje reikalinga 
valstybinio masto politika švie
timo srityje.

Tarp tų, kurie pradėjo rūpin
tis šiuo reikalu, buvo William 
Davis, tuometinis švietimo mi- 
nisteris Ontario provincijoje. Jo 
iniciatyva buvo įsteigta 1967 m. 
Kanados Švietimo Ministerių 
Taryba (Council of Ministers of 
Education of Canada), kurios 

sekretoriate pradėjau dirbti 
1970 m. šiai organizacijai pri
klausė visų provincijų švietimo 
ministerial. Jų tikslas — pasi
dalinti informacijom, bendra
darbiauti tose srityse, kur būti
na ir pageidaujama įvesti vals
tybinio masto programas, kur 
reikia. Kitas ministerių užsimo
jimas buvo bendradarbiauti su 
federacine valdžia bendruose 
projektuose, kaip universitetų 
finansavimas, dvikalbiškumo 
puoselėjimas, parama studen
tams.

Švietimo ministerių taryba 
posėdžiauja tris kartus į metus. 
Yra įsteigtas patariamasis ko
mitetas, sudarytas iš švietimo 
viceministerių, kuris paruošia 
tarybos posėdžių darbotvarkę ir 
pateikia rekomendacijas kiek
vienu klausimu. Kai ministerial 
nutaria projektą vykdyti, įstei
gia komitetą, į kurį kiekviena 
provincija pasiunčia savo atsto
vą. Komitetai surenka duome
nis iš kiekvienos provincijos, 
parašo pranešimą ir paruošia 
rekomendacijas.

Keletas pavyzdžių
Aš galiu duoti keletą pavyz

džių apie tarybos veiklą iš savo 
pačios patyrimų. Kai buvau pri
imta į tarybos įstaigą, dirbau 
kaip mokslo programų komiteto 
sekretorė, šitas komitetas rūpi
nosi pradinių ir vidurinių mo
kyklų mokslo programų klausi
mais. Tuo metu federacinė val
džia nutarė pereiti į metrinę sis
temą. švietimo ministerial įsa
kė mokslo programos komitetui 
paruošti ir išleisti metrinės sis
temos vadovą, kuris būtų nau
dingas kiekvienam pradinės ir 
vidurinės mokyklos mokytojui. 
Komitetas parinko penkis spe
cialistus iš provincijų Švietimo 
ministerijų šitam darbui. Man 
teko organizuoti jų posėdžius, 
surinkti reikalingus dokumen
tus bei duomenis iš Kanados ir 
užsienio, palaikyti ryšį su. fede
racine valdžia. Po dvejų metų 
darbo buvo išleistas vadovas 
“Metric Guide”, kuris turėjo la
bai didelį pasisekimą ne tik šia
me krašte, bet ir užsienyje, ypač 
Anglijoje ir Australijoje, ku
rios irgi buvo sudariusios pla
nus įvesti metrinę sistemą.

Taip pat neseniai išleistas va
dovas, irgi paruoštas mokslo 
programų komiteto, yra vadina
masis “Transfer Guide”. Jisai 
pateikia visas informacijas apie 
mokslo programas ir skyrių 
struktūrą kiekvienoje provinci
joje. Jeigu šeima keliasi iš vie
nos provincijos į kitą, ši infor
macija padeda vaikams įstoti į 
jiems atitinkamą skyrių. Šis va
dovas yra išsiuntinėtas kiekvie-. 
nam mokyklos direktoriui Ka
nadoje.

Kiti tarybos komitetai dirba 
švietimo duomenų rinkimo sri
tyje, paruošia mokyklines pro
gramas televizijai, paruošia ir 
administruoja projektus puose
lėti dvikalbiškumui, ruošia kar
tu su federacine valdžia taisyk
les studentų mokslo paramai, 
įveda naujus metodus finansuo
ti moksliniams universitetų ty
rinėjimams.

Kita sritis tarybos veiklos, 
kurioje aš dirbau, apėmė Kana
dos dalyvavimą tarptautinėse 
švietimo konferencijose. Šito
kius suvažiavimus rengdavo 
tarptautinės organizacijos, kaip 
Jungtinių Tautų kultūros ir 
švietimo reikalų organas UNES
CO, britų įsteigta “Common
wealth” organizacija, apimanti 
visas buvusias britų kolonijas, 
Paryžiuje įsikūrusi “Organiza
tion for Economic Cooperation 
and Development”. Pastaroji 
vadinama turtingųjų tautų klu
bu, kuriam priklauso visos Va
karų Europos valstybės, Japo
nija, Amerika, Kanada ir Aus
tralija. Jos tikslas — bendra
darbiauti ekonominiuose reika
luose ir tose srityse, kurios su
rištos su švietimu.

Kadangi ši tarptautinių rei
kalų sritis buvo visai naujas įsi
pareigojimas tarybos veikloje, 
iš pradžių reikėjo posėdžiuose 
su užsienio reikalų ministerijos 
tarnautojais sudaryti sutartį, iš
ryškinant kokias funkcijas mū- 
tų įstaiga perimtų iš ministeri
jos. Ministerių tarybai buvo pa
vesta sudaryti Kanados delega
cijas į tarptautines švietimo 
konferencijas, paruošti reika
lingus dokumentus, duomenis, 
delegatus. Savaime aišku, vyk
dant šiuos darbus reikėjo palai
kyti artimus ryšius su užsienio 
reikalų ministerija ir visuose 
politiniuose klausimuose jos pa
tarimus gauti. Tarptautiniams 
švietimo reikalams tvarkyti bu
vo įsteigta nauja sekcija, kurios 
direktore man teko būti.

Dar viena šios sekcijos parei
ga buvo organizuoti delegacijų 
pasikeitimus tarp Kanados ir 
kitų kraštų, tyrinėjant švietimo 
srities reikalus. Man tekdavo 
nustatyti vizituojančių delegaci
jų programą ir maršrutą pagal 
jų pageidavimus ir kartais jas 
palydėti. Taip pat reikėdavo su
daryti Kanados delegacijas, jas 
paruošti ir išsiųsti į užsienį. To
kius mainus teko organizuoti su 
Anglija, Australija. Kinija, So
vietų Sąjunga ir V. Vokietija.

Sutartis su Kinija
Vienas iš įdomesnių projektų 

tarptautinėje srityje buvo su
tarties paruošimas su Kinija pri
imti jos studentus Kanados uni
versitetuose. 1978 m. rudenį 
švietimo ministerių taryba pri
ėmė iš Kinijos delegaciją, vado
vaujamą jų krašto švietimo mi- 
nisterio1 kuri pageidavo, kad 
Kanada priimtų 200 kiniečių 
studentų per metus penkerių 
metų laikotarpyje, kurie galėtų 
gauti magistro bei daktaro 
laipsnius. Mokslo, pragyveni
mo ir kelionės išlaidos būtų pa
dengiamos Kinijos valdžios. 
1979 m. pavasarį švietimo mi
nisterių taryba pasiuntė delega
ciją, kurioje dalyvavo Ontario, 
Kvebeko ir Britų Kolumbijos 
švietimo ministerial. Būdami 
Kinijoje, jie priėmė kiniečių 
pageidavimą ir grįžę įsakė tary
bos įstaigai surinkti iš universi
tetų ir provincijų valdžių visus 
reikalingus duomenis bei pa
ruošti pasiūlymą kiniečiams. 
Tai padarius, buvo pasiųsta ant
ra delegacija į Pekingą vesti de
rybų, pasirašyti sutartį su Kini
jos valdžia. Buvo ginčų tarp 
provincijų, kurių kiekviena, iš
skyrus Ontario, norėjo kuo dau
giau studentų priimti. Kinięčiai 
vedė labai kietas derybas dėl 
nustatytų kainų, bet galų gale 
viskas sėkmingai pavyko ir 
prieš metus atvyko pirmoji 200 
kiniečių studentų grupė.

Naftą eksportuojančios šalys, 
ypač arabų, dabar pradeda po
kalbius su švietimo ministerių 
taryba taip pat atsiųsti savo jau
nimą studijuoti šiame krašte. 
Tokie prašymai ne tik gali pa
gelbėti mūsų ekonomijai, bet ir 
padėti universitetams atsistoti 
ant kojų, nes jie dabar pergy
vena stipriai mažėjantį studen
tų skaičių, kuris mažina ir lė
šas.

Kitos šalys
Baigiant dera paminėti ir ki

tas šalis, kuriose įvesta panaši 
federacinė santvarka ir decent
ralizuota švietimo sistema, bū
tent, Australiją, Šveicariją, V. 
Vokietiją ir JAV. Išskyrus Švei
cariją, visi šie kraštai turi fede
racines švietimo ministerijas, 
kurios rūpinasi švietimo klausi
mais, surištais su ekonomine ir 
socialine padėtimi.

V. Vokietija turi panašią or
ganizaciją i Kanados Švietimo 
Ministerių Taryba, kuri įsistei
gė 15 metų anksčiau. Kai Kana
dos taryba buvo steigiama, nu
vyko kanadiečiu delegacija į V. 
Vokietiją pasiinformuoti apie 
jos patirtį. Australiečiai tik ne
seniai pradėjo steigti panašia 
organizaciją. Ir jie ima pavyzd' 
iš Kanados. Prieš keletą metų 
atvyko jų delegacija i tarybos 
įstaiga pasiteirauti, kaip viskas 
yra daroma, ir pernai tarybos 
direktorius buvo ten nuvykęs 
duoti daugiau patarimu. Ameri
koje yra vadinamas “National 
Office of Education”, kuris tu
ri daugiau informacinį, negu 
politinį vaidmenį.

Žiūrint į ateiti
Kanados švietimo ministerial 

nori iš tarybos padaryti vyriau
sią koordinacijos organą švieti
mo reikaluose. Ar jiem pasi
seks, sunku pasakyti, nes paly
ginti taryba yra visai neseniai 
įsteigta ir jai reikia daugiau pa
tirties. Iš vienos pusės, pačios 
provincijos prisibijo tarybai 
duoti perdaug teisių, nors ji jų 
pačių įsteigta. Jos tarpusavyje 
dar nevisuomet sutaria, kuriuo
se srityse reikalingas pilnas 
bendradarbiavimas. Iš kitos pu
sės, federacinė valdžia taikstosi 
užimti vyraujantį vaidmenį 
švietimo reikaluose, bet ši ten
dencija nėra pagrįsta nei politi
niu, nei konstituciniu pagrindu. 
Mano manymu, kai konstituci
nės problemos bus išspręstos ir 
bus aiškiai nustatytos politinės 
ribos tarp provincijų ir federa
cinės valdžios, švietimo ministe
rių taryba galės užimti jai tin
kamą vietą valstybinėje Kana
dos santvarkoje. Iki to laiko ji 
gali tęsti pradėtus darbus, ug
dyti tarpprovincinį bendradar
biavimą švietimo sistemos tobu
linimui ir praplėtimui.
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SYLŪNAS su savo sūnum pianistu 
Vyteniu kasmet surengia koncertus 
Bostone ir Niujorke. Kovo 1 d. jie
du koncertavo Bostone, programon 
Įtraukę J. S. Bacho, Juliaus Gaidelio, 
A. Dvoržako sonatas, dvi anglo S. 
Coleridge-Tayloro ir Vyto J. Bakšio 
kompozicijas. Pastarasis yra jaunas 
Naujosios Anglijos konservatorijos 
studentas ir pianištas, parašęs eilę 
muzikos kūrinių. Izidoriaus ir Vyte
nio Vasyliūnų koncerte pirmą kartą 
buvo atlikta jo kompozicija, skirta 
J. S. Bacho atminimui. I. V. Vasy
liūnų koncertai Niujorke būdavo 
rengiami “Carnegie Recital” salėje. 
Kovo 14 d. jie pirmą kartą savo kon
certą surengė Brooklyno Kultūros 
Židinyje, globojami Lietuvių Moterų 
Federacijos Niujorko klubo.

PARYŽIUJE JAU IŠLEISTAS 
mokslinis dr. Bronio Kaslo veika
las “La Lithuanie et la Seconde 
Guerre Mondiale" (“Lietuva ir ant
rasis pasaulinis karas”). Knyga turi 
363 psl. su išsamiu Lietuvos žemė
lapiu. Jos išleidimą finansavo JAV 
LB visuomeninių reikalų taryba.

AKTORIUI HENRIKUI KAČINS
KUI, žymiajam dailiojo žodžio puo
selėtojui, šiuo metu gyvenančiam Flo
ridoje, Sunny Hills vietovėje, kovo 
22 d. padaryta sudėtinga vidurių ope
racija Chipley miesto ligoninėje.

NAUJO NEDIDELIO JAUNIMO 
CHORO, įsteigto ir vadovaujamo pia
nistės Dalios Sakaitės, susilaukė Niu
jorko lietuviai. Pradžia buvo pada
ryta pernai, o šiemet tas choras jau 
turėjo du pasirodymus Niujorke ir 
vieną Patersone, N.J. Jo repertuarą 
tuo tarpu daugiausia sudaro lietuvių 
liaudies dainos ir keletas lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Savo laiku D. 
Sakaitė yra turėjusi daug įtakos Kle- 
velande įsisteigusiam dainininkių 
būreliui, iš kurio dabar yra išaugusi 
“Nerija”. Tikimasi, kad panaši sėk
mė lydės ir mišrų jaunimo chorelį 
Niujorke.

BALTIEČIU MENO DRAUGIJA 
“BALTIJA” balandžio 24 — gegu
žės 24 d.d. rengia baltiečių dailinin
kų paveikslų parodą Niujorko ukrai
niečių institute Manhattane. Kūri
nius šiai parodai atrinks bendras bal
tiečių vertintojų komitetas.

DAIL. PRANO LAPĖS darbų pa
roda, turėjusi įvykti Kultūros Židi
nyje Brooklyne, N.Y., gegužės 23-24 
d.d., atidėta sekančiam rudeniui.

NIUJORKIETĖ DAIL. ELENA UR- 
BAITYTĖ, dirbanti vienoje mokyk- 
je, įkrito į atdarą jos rūsį ir sunkiai 
susižeidė. Jai buvo sulaužytas stu-^ 
burkaulis. Gydoma'ligoninėje Bruns
wick Hospital, 266 Braodway, Room 
25 E, Amityville, N. Y. 11701.

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
vardo jaunimo premija paskirta Fi
ladelfijoje gyvenančiai jaunųjų vei
kėjų šeimai — Jūratei ir Rimantui 
Stirbiams. Atrodo, $1.000 premijos 
paskyrimą paskatino R. Stirbio reda
guojamas žiniaraštis lietuvių kilmės 
amerikiečiam “Bridges”. Redakcinia
me darbe jam talkina jo žmona J. 
Krokytė-Stirbienė ir D. Muraškaitė. 
Brooklyne, N. Y., jau yra atspaus
dintas pirmasis 1981 nr. Premijai bu
vo pasiūlyta apie 10 kandidatų. Ver
tintojų komisiją sudarė: šeimos at
stovė Jolita Kriaučeliūnaitė — pirm., 
PLB atstovė jaunimo reikalams Dai
na Kojelytė — sekr., nariai — šei
mos atstovė Vida Jonušienė, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. 
Gintaras Aukštuolis ir JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovas Pranas 
Pranckevičius. Laureatais jie pasi
rinko Jūratę ir Rimantą Stirbius už 
jų lietuvišką veiklą, įvertintą visuo
meniniu, tautiniu, politiniu ir bend
ruomeniniu požiūriu.

POPIEŽIAUS LEONO XIII LITE
RATŪROS FONDAS Čikagoje išlei
do M. K. inicialais pasirašiusio auto
riaus knygą “Valstybininkas politi
kos sūkuriuose”. Antrinė jos antraš
tė: “Prelatas Mykolas Krupavičius 
1885-1970”. Veikalas yra biografinė 
apybraiža su amžininkų atsiminimais, 
dokumentais ir laiškais. Leidinio su
tiktuvės buvo surengtos vasario 27 
d. Jaunimo Centro kavinėje. Vaka
ronę pradėjo ir jai vadovavo dr. 
Balys Paliokas. Bernardas Žukaus
kas kalbėjo apie prel. M. Krupavičių, 
Vytautas Soliūnas — apie steigiamą
jį seimą, kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius — apie naująją knygą. Lietuviš
kų dainų pynę atliko B. Pakšto va
dovaujamas ragelių muzikos viene
tas, kuriam talkino ir kanklininkė 
Emilija Sakadolskienė.

LIETUVIU DAILĖS ARCHYVAS, 
veikiantis Čikagos Jaunimo Centre, 
telkia medžiagą ape lietuvius daili
ninkus ir jų kūrybą. Archyvą pavyz
dingai tvarko dail. M. Stankūnienė, 
paruošusi ir į archyvo spintas jau 
padėjusi šių dailininkų albumų po
būdžio knygas — V. Balukienės, P. 
Aleksos, J. Kelečiaus, V. Petravi
čiaus,. R. Mozoliausko, J. Daugvilos, 
A. Sutkuvienės, P. Kaupo, A. Ku- 
rausko ir J. Mieliulio. Neseniai savo 
darbų skaidrių iš Kanados atsiuntė 
torontietis dail. J. Dagys. Lietuvių 
Dailės Archyvas laukia ne tik kūri
nių skaidrių, bet ir jų nuotraukų, pa
rodų katalogų, spaudos iškarpų, kny
gų, aplamai visos dailininką liečian
čios medžiagos. Informacijas visais 
Lietuvių Dailės Archyvo reikalais 
teikia M. Stankūnienė, 7309 S. Fair- 
field Ave., Chicago, IL 60629, USA.

FOTOGRAFIJOS ALMANACHAS 
kasmet išleidžiamas Britanijos sos
tinėje Londone ir Duesseldorfe, V. 
Vokietijoje. Šiemetiniame almanache 
“Photography Year Book 1981" yra 
net devynių Lietuvos fotografų nuo
traukos — A. Sutkaus, M. Baranaus
ko, R. Požerskio, V. Sontos, V. Strau- 
ko, R. Rakausko, V. Butyrino, V. 
Koreškovo ir M. Drazdauskaitės. 
Daugelis jų almanachan įtraukti jau 
kelintą kartą.

AKMENĖS CEMENTININKŲ 
KULTŪROS NAMUOSE įvyko įdo
mus liaudies dainų ir muzikos vaka
ras, atlikėjus sutraukęs iš Papilės, 
Kivylių, Kruopių ir Dabikinėlės. Visi 
žavėjosi Palnosų kaimo dainininkės 
O. Jasutienės žemaitiška “Grūšia”, et
nografinio Kivylių ansamblio daina 
“Linksmumas eina per girias”, Papi
lės apylinkės dainininke I. Aukštuo- 
liene, vyrų ir moterų ansambliais, 
muzikantų Pocių šeima iš Gumbakių 
kaimo. Programą papildė kanklinin
kas V. Klovas.

“MOKSLO” LEIDYKLA išleido il
gai lauktą knygą “Lietuvos grybai”. 
Spalvota knyga turi 350 psl., spaudai 
yra paruošta Lietuvos Mokslų Aka
demijos botanikos instituto bendra
darbių V. Mazelaičio ir V. Urbono. 
Bendrojoje dalyje pateikiama žinių 
apie grybų sandarą, jų gyvenimo bū
dą, mitybinę vertę, grybingiaųsias 
Lietuvos vietas. Specialioje dalyje 
aprašyti 431 rūšies labiausiai Lietu
voje paplitę augštesnieji grybai.

LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RA
DIJO CHORAS, vadovaujamas Lion
gino Abariaus, savo koncertą surengė 
paveikslų galerija paverstoje Vil
niaus katedroje. Tarp programon 
įtrauktų kūrinių minimi: R. žigaičio 
kantata “Tėvynė", V. Jurgučio daina 
“Gimtinė”, latvio L Kalninio “Leni
nas”, S. Tanejevo “Saulės patekėji
mas”, G. Haendelio “Odė taikai". 
Choro vadovui L. Abariui talkina di
rigentas P. Vaičekohis ir chormeis
teris A. Pugzlys. Koncerte dalyva
vęs vargonininkas B. Vasiliauskas 
atliko J. Karoso “Romantiškąją so
natą”, E. Aro “Keturias miniatūras”,
O. Gravičio “Tris preliudus".

SMUIKININKAS EUGENIJUS 
PAULAUSKAS, profesoriaujan
tis Vilniaus konservatorijoje, ilga
metis styginio Lietuvos kvarteto na
rys, pastaruoju metu plačiau reiškia
si soliniais savo koncertais. Su pia
niste A. Banaityte savo koncerte Vil
niuje jis atliko tris W. A. Mozarto, 
L. Beethoveno, C. Francko sonatas 
smuikui ir fortepijonui, papildytas 
E. Balsio kompozicija.

“LIETUVOS” ANSAMBLIS, nese
niai atšventęs Savo veiklos keturias.', 
dešimtmetį, pradėjo pusantro mėne
sio truksiančias gastroles Sibire ir 
Tolimuosiuose Rytuose. Koncertai 
numatyti — Vladivostoke, Chaba- 
rovske, Blagoveščenske, Čitoje, Ir
kutske, Ulan Udėje ir Krasnojarske.

SĄJUNGINIAME TELEVIZIJOS 
SPEKTAKLIU FESTIVALYJE Ry
goje trys pagrindinės premijos pa
skirtos: Gruzijos “Griūčiai”, Lietu
vos “Kaimynams” ir Leningrado 
“Diplomatui”. Lietuvos televizijos 
vaizdajuostės filmas "Kaimynai" yra 
sukurtas pagal to paties pavadinimo 
J. Paukštelio romaną. Jį inscenizavo 
V. Paukštelytė ir V. Bačiulis.

VILNIAUS DAILUS PARODU RŪ
MUOSE buvo surengta respublikinė 
meninės fotografijos paroda, susi
laukusi beveik tūkstančio nuotrau
kų. Ja atiduodama duoklė XXVI-jam 
sovietinės kompartijos suvažiavimui 
Maskvoje. Lankytojų laukė jau pa
garsėti spėjusios nuotraukų serijos: 
A. Macijausko — “Veterinarijos kli
nikose”, R. Požerskio — “Ligoninė- • 
je”, R. Rakausko — “žydėjimas”, V. 
Strauko — “Paskutinis skambutis”. 
Su nauju ciklu “Naujoji Lietuvos ar
chitektūra” parodon įsijungė R. Ra
kauskas, su kultūros veikėjų portre
tais — S. Šimkus, su papildyta “Lie
tuvos žmonių” serija — A. Sutkus, 
Gamtovaizdžius atskleidė įdomus A. 
Sutkaus nuotraukų ciklas “Lietuva iš 
paukščio skrydžio”. Parodos lankyto
jai taipgi žavėjosi V. Strauko “Ko
pomis”, A. Būdvyčio “Autostrado
mis”, V. Sontos “Siaurės akmenimis”, 
R. Pačėsos triptiku “Krantas”.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE vasario 28 d. savo koncertą 
turėjo tenoras Algirdas Čiplys, Vil
niaus konservatorijoje 1976 m. bai
gęs Vacio Daunoro klasę. Vilniaus 
operoje pradėjo dainuoti, dar būda
mas konservatorijos studentu. Siame 
teatre jam 1973-79 m. buvo patikimi 
pagrindiniai tenoro vaidmenys. Šiuo 
metu A. čiplys dirba Vilniaus filhar
monijoje. Koncertą jis pradėjo V. 
Klovos “Balade”, jo harmonizuoto
mis liaudies dainomis — “O kur jo
sim", “Ko mergelė liūdi”, “Už jūre
lių marelių”, arija iš V. Klovos 
operos “Ave vita”, R. žigaičio ro
mansais “Brolių kapuose” ir “Arai”.
P. Čaikovskio kūrybai atstovavo A.
čipho pasirinkti romansai — “Nė 
žodžio, o drauge”, “Mes sėdėjom 
drauge”, “Vieninteliu žodžiu norė
čiau.” ir “Florentietiška daina”. Kon
certą užbaigė A. Ponchielli operos 
“Gioconda” arija, C. Donizetti kom
pozicija "Lemtinga meilė”, V. Belli
ni — “Pasigailėk, o mano angele”. 
Akompanavo pianistas Robertas Be- 
kionis, koncertą papildęs A. Bra
žinsko pjesėmis “Pejzažas” ir “Pre
liudas”. v. Kst.
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Kanados įvykiai

R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
I

• Parduodantiems per mus nuolaida

• Nemokamas nežudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

• Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų

CHQLKRR

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

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 14 %
= term, indėlius 6 mėn. 13’/4%
= term, indėlius 1 metų 12’/i%
= term, indėlius 3 metų 12 %
E pensijų s-tq 13 %
= taupomąją s-tq 10 Vi %
E spec. taup. s-tą 13 %
= depozitų-čekių s-tq 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 15 %

mortgičius nuo 14 %
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAII’C EIIDC 406 Roncesvalles Avė. 
uiti HRN v I U HO 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)

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St W

★

★ 
★

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus' A. BliŪCiŽlUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College)
Automobilio saugumo pažymėjimai

Telefonas 531-1305
(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 -k.
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 •

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

gatve tie:iog j garažo.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1 mo psl.)
Darboviečių pensijoms skirti 
įnašai patenka į privačių drau- 
dos bendrovių iždą ir pelną duo
da ne valstybei, o toms bendro
vėms.

Kvebeko parlamento rinkimai 
įvyks balandžio 13 d. Beveik vi
si tikėjosi liberalų ir jų vado C. 
Ryano pergalės. Abejonę sukėlė 
du viešosios nuomonės tyrimai, 
kuriuos buvo užsakę dienraščiai 
“La Presse” ir “The Gazette”. 
Abu jie liudija gerokai didesnį 
R. Levesque ir jo Kvebeko par
tijos pranašumą. “La Presse” 
tyrimuose už Kvebeko partiją 
pasisakė 41% apklaustųjų, už 
liberalus — 32%. “The Gazet
te” tyrimuose separatistinę Kve
beko partiją rėmė 44%, libera
lus — 38%. Abiem atvejais 
konstatuojamas Kvebeko parti
jos pirmavimas 9 ir 6 nuošim
čiais, galintis pasibaigti C. Rya
no ir liberalų pralaimėjimu, jei
gu nepasikeis rinkėjų nuomonė.

Kanada ir R. Vokietija netru
kus gali pasirašyti pirmąją pre
kybos sutartį. Derybos buvo pra
dėtos Paryžiuje vasario mėnesį, 
o nuo kovo pabaigos yra tęsia
mos R. Vokietijoje. Lig šiol pa
sikeitimo prekėmis bei paslau
gomis valstybiniu mastu nebu
vo. Pvz. kanadiškus kviečius R. 
Vokietija pirkdavo ne tiesiog iš 
Kanados, o pasaulinėje rinkoje, 
daugiausia per V. Vokietijos 
prekybinę bendrovę Hamburge. 
Jeigu kartais kildavo neišven
giamų reikalų tarp Kanados ir 
R. Vokietijos, vokiečiai ryšius 
palaikydavo iš savo konsulato 
Vašingtone, o Kanada savo at
stovus R. Berlynan pasiųsdavo 
iš ambasados Varšuvoje. Dėlto 
abiejų pusių metinis prekybos 
balansas ribojosi tik $12 milijo
nų.

Ministerio pirmininko P. E. 
Trudeau planas konstitucijai iš 
Britanijos parsivežti ir jai iš 
anksto reformuoti federacinio

^SPORTAS
Būsimos varžybos

Š. Amerikos lietuvių ir baltiečių 
1981 m. varžybų tvarkaraštis 
31-mosios š. Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės įvyks gegužės 16-17 
d.d. Baltimorėje, Md. Žaidynių pro
gramoje — ŠA lietuvių krepšinio, 
tinklinio, šachmatų ir plaukimo pir
menybės. Kartu bus vykdomos ir ŠA 
baltiečių plaukimo pirmenybės.

Baltiečių lauko teniso pirmenybės 
numatomos liepos 25-26 d.d. Vieta ir 
rengėjai dar nenustatyti. Taip pat 
dar nėra parinktas laikas ir vieta lie
tuvių pirmenybėms.

Baltiečių ir lietuvių lengvosios at
letikos pirmenbės bus rugsėjo 12-13 
d.d. Klevelande ar Toronte. Pirme
nybes rengs lietuviai. Galbūt atskiros 
lietuvių pirmenybės įvyks birželio 
27-28 d.d.

š. A. lietuvių tarpmiestinės ir indi- 
dualinės golfo varžybos įvyks rug
sėjo 5-6 d.d. Silver Lake Country 
Club, Oakland Park, Ill. Varžybas 
rengs Čikagos lietuvių golfo klubas.

Baltiečių šaudymo pirmenybės nu
matomos Kanadoj rugsėjo 12-13 d.d.

Klubinės baltiečių tinklinio pirme
nybes numatomos rugsėjo 26-27 d.d. 
Amerikos Vidurvakariuose. Jas tu
rėtų rengti latviai.

Klubinės baltiečių krepšinio pir
menybės kaip ir tinklinio, numato
mos Vidurvakariuose lapkričio 7-8 
d.d. Jas taip pat turėtų rengti latviai.

Taip pat dar tikimasi šiais metais 
surengti baltiečių šachmatų ir golfo 
pirmenybes. Baltiečių kalnų ir lygu
mos slidinėjimo pirmenybės numato
mos 1982 m. vasario 6-7 dd. Rengs 
latviai. A. S.

Plaukimo 
pirmenybės

Gegužės 16 d. Baltimorėje ruošia
mos baltiečių plaukimo pirmenybės, 
iš kurių bus išvedami ir lietuvių var
žybų laimėtojai. Pirmenybės vyks 
Catonsville Comunity College basei

parlamento sprendimu susidūrė 
su netikėta kliūtimi. Augščiau- 
sias Newfoundlandijos teismas 
vienbalsiai padarė sprendimą, 
kad numatytos reformos yra ne
teisėtos, nes jos pažeidžia Britų 
š. Amerikos Akto provincijoms 
užtikrintas teises, pripažįstan
čias tų provincijų savivaldą kon
federacinėje sistemoje. Tokį 
sprendimą padarė visi trys augš- 
čiausio teismo teisėjai. Anks
čiau šią problemą svarstė augš- 
čiausias Manitobos teismas. Ten 
3:2 balsų santykiu buvo padary
ta priešinga išvada. Ta byla iš 
Manitobos dabar jau yra perkel
ta į augščiausią Kanados teis
mą bendromis opoziciją reiš
kiančių šešių provincijų pastan
gomis. Ji bus pradėta balandžio 
28 d. Augščiausias Kvebeko teis
mas, turėjęs savo posėdžius, lig 
šiol dar nepadarė sprendimo.

Newfoundlandijos teismo 
sprendimas privertė min. pirmi
ninką P. E. Trudeau pakeisti lig
šiolinę taktiką. Opozicinėms par
tijoms, ypač didžiausią triukšmą 
keliančiai konservatorių parti
jai, jis pasiūlė balsuoti konstitu
cijos klausimu. Toks balsavi
mas, be abejonės, patvirtintų P. 
E. Trudeau vyriausybės planą, 
nes liberalai parlamente turi už
tikrintą atstovų daugumą. P. E. 
Trudeau įsipareigojo tokiu atve
ju konstitucijos klausimo neper
duoti Britanijos parlamentui, 
kol reformų teisėtumo nepatvir
tins augščiausias Kanados teis
mas. Jei reformas pripažintų ne
legaliomis, tokiu atveju jas vėl 
tektų peržiūrėti ir atitinkamai 
pakeisti. Su tokiu pasiūlymu ne
sutinka konservatorių vadas J. 
Clarkas. Pasak jo, parlamentas 
negali balsuoti, kol nėra tikras 
konstitucijos plano teisėtumu. 
J. Clarkas nori, kad konstituci
jos svarstymas būtų atidėtas iki 
galutinio augščiausio teismo 
sprendimo. Šiuo metu jieškoma 
kompromiso, kuris būtų priimti
nas visom trim partijom.

ne (800 Solith Rolling Rd., Baltimo
re, Md.) šiose klasėse: vyrų, moterų, 
berniukų ir mergaičių.

Pirmenybes tvarkys Baltimorės lie
tuvių sporto klubas. Lietuviams šio
se pirmenybėse atstovaus Arvydas 
Barzdukas, Algirdas Bielskus ir An
tanas Grigaras. Pagrindinė informa
cija išsiuntinėta visiems sporto klu
bams. Dėl papildomos informacijos 
kreiptis į varžybų direktorių Arvydą 
Barzduką (3322 Hartwell Court, 
Falls Church, Va. 22042, tel. 703- 
560-1410). Pagrindinė susirinkimo 
vieta Baltimorėje yra Lietuvių Na
mai (851-853 Hollins St., Baltimore, 
Md. 21201, tel. 301-685-5787). Tuo 
pačiu laiku Baltimorėje vyks ir š. 
Amerikos lietuvių sporto žaidynės.

A. S.
LEDO RITULYS

Pirmosios Toronto-Detroito lietu
vių ledo ritulio rungtynės — balan
džio 11, šeštadienį, Westwood areno
je (90 Woodbine Downs, 7-tas vieš
kelis ir Finch). Pirmos rungtynės — 
2.45 v.p.p., antros 4.45 v.p.p. Įėjimas 
nemokamas. Telefonas informacijai 
766-2996 vakarais (R. Kuliavas).

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos dailiojo čiuožimo pirme

nybės Elektrėnuose susilaukė 19 da
lyvių. Cempijonais tapo kauniečiai: 
J. Jablonskio vardo vidurinės mokyk
los ketvirtokas Povilas Vanagas ir 
III-sios vidurinės mokyklos septin
tokė Edita Vaitkutė.

Į Lietuvos meninės gimnastikos 
pirmenybes Vilniuje buvo pakviestos 
24 gimnastės, bet atvyko tik 19. Ge
riausia gimnastė Dalia Kutkaitė dėl 
turimo susižeidimo tegalėjo dalyvau
ti dvejose rungtyse: pratimuose su 
šokdyne, poriniuose pratimuose su 
kaspinu ir kamuoliu. Tad pirmeny
bių daugiakovės čempijonės vardą 
išsikovojo A. Ramanauskaitė, surin
kusi 46,65 taško. Antroji vieta su 46 
taškais teko M. Garunkštytei, trečio
ji su 45,9 — L. Machtenenkai. Vi-

Ateitininkų žinios
Moksleiviai, kurie ruošiasi įžodžiui, 

ateina į Prisikėlimo parapijos klebo
niją pokalbiams: balandžio 4 d., 1 
v.p.p. N. Slivinskaitė kalbės apie atei
tininkų istoriją ir organizacijos 
struktūrą; balandžio 25 d., 1 v.p.p., 
O. Gustainenė kalbės tema “Tautiš
kumas ir šelmiškumas”; gegužės 9 
d. 1 v.p.p., V. Kolyčius kalbės te
ma “Katalikiškumas ir įžodžio reikš
mė”. O. G.

Jaunių ateitininkų susirinkimas — 
balandžio 11, šetadienį, 1 v.p.p. Pri
sikėlimo muzikos studijoje. Pradeda
ma ruoštis metinei šventei.

Sendraugių ateitininkų susirinki
me vasario 28 d. buvo svarstoma te
ma “Jaunieji pabėgėliai”. Dalyvavo 
35 sendraugiai. Ačiū simpoziumo da
lyviams: kun. Pr. Gaidai, Eugenijui 
Girdauskui, Tundrai Ehlers, Almiui 
Kuolui.

Sendraugių rekolekcijos kovo 11- 
15 d.d. vyresniesiems ir jaunesnie
siems sendraugiams praėjo su dide
liu pasisekimu. Vyresniųjų sesijose 
dalyvavo 25 asmenys, o jaunesniųjų 
sesijose — 15. Vyresnieji gvildeno 
temą “Dievo gailestingumas”, jau
nesnieji — “Kur dingo nuodėmė?” 
Vadovavo sesuo Igne Marijošiūtė ir 
kun. A. Saulaitis, SJ.

Sveikiname naujus, tėvus — Sil
viją ir Joną Freimanus, pakrikštiju
sius savo sūnelį Matą-Arvydą.

Su apgailestavimu Toronto sen
draugiai ateitininkai atsisveikina su 
aktyviais skyriaus nariais Almiu ir 
Danguole Kuolais, kurie išsikelia į 
Bostono apylinkes. Danguolė Kuolie
nė buvo šių metų sendraugių sky
riaus valdyboje. Jos vietą sutiko per
imti Silviją Freimanienė. Danguolei 
ir Almiui linkime daug sėkmės Ame
rikoje. G. P.

Skautų veikla
• XIX-toji Romuvos stovykla bus 

rugpjūčio 8-22 d.d. Organizuoja Ka
nados rajono vadovybė, kurią sudaro: 
rajono vadas v.s. V. Skrinskas, va
deivos v.s. L. Kalinauskas ir s. L. 
Gvildienė. Stovyklai vadovaus v.s. 
V. Skrinskas, kapelionaus v.s. T. St. 
Kulbis, SJ. Jaun. skautės ir vilkiu
kai stovyklaus tik pirmąją savaitę.

• Pavasarinė Gedimino dr-vės pri
tyrusių skautų veikla: balandžio 4- 
25 d.d. St. John’s greitosios pagalbos 
kursai; bal. 15-28 ir gegužės 2-9 al
pinizmo kursai; gegužės 6‘ d., 7.30 
v.v., Prisikėlimo parodų salėje — už
baigiamoji sueiga. Draugovei vado
vauja s.v.v.sl. Algis Senkus, pav. s.v. 
si. G. Karosas.

• LSF bendralaiškis 13 nr. skel
bia aukotojų sąrašus ir 1980 m. apy
skaitą. Iš viso LS Fondo vardu ban
kų sąskaitose yra $59,837.79. Įnašų 
per 1980 m. gauta $13,128.45. Fon
das atšventė 5 m. sukaktį, iš Čikagos 
į Bostoną pasikvietęs “Antro kaimo” 
teatra. Renginys davė gražaus pelno.

C. S.

Optometristas
Dr.R.J. Lapienis
SHERWAY GARDENS MALL 

25 THE WEST MALL 
Toronto, Ontario 

Tel. 621-5050
Talkininkas (Associate) 
J. S. POLLOCK, O.D.

sos jos yra vilnietės moksleivės, tre
nerės V. Kublienės auklėtinės. “Spor
to” laikraštyje reiškiamas susirūpini
mas kaikurių gimnasčių padidėjusiu 
svoriu. Lietuvos gimnasčių rinktinė 
dalyvaus XVI-je sąjunginėje moks
leivių spartakiadoje. Rinktinėn teks 
įjungti šešias gimnastes. Pasak 
“Sporto”, be D. Kutkaitės, geres
nį lygį tėra pasiekusi A. Ramanaus
kaitė, Kitos kandidatės vis dar te
bėra silpnos.

Kaune pasibaigė antrasis augščiau- 
sios lygos moterų rankinio pirme
nybių ratas, šioje lygoje yra dvi 
Lietuvos komandos — Vilniaus “Eg
lė” ir Kauno “Žilgiris”. Abi jos pa
teko į geriausių komandų šešetuką, 
kuriam teks kovoti dėl aukso, sidab
ro ir bronzos medalių. Pirmoje vie
toje šiuo metu yra Kijevo “Spar
takas” su 44 taškais, antroje — Ros
tovo “Rostselmašas” su 38. Dėl tre
čios vietos varžėsi “Eglė” ir Kijevo 
“Automobilistas”, abi komandos su
rinkusios po 28 taškus. Kauno “Žal
girį” 27 taškai yra įsirikiavę tik į V 
vietą. Geriausiu atveju vilnietės ar 
kaunietės šiose pirmenybėse tegali 
laimėti bronzos medalį.

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

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

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).

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

1576 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

• Nemokamas namo įkainojimas
(įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sęžiningai patarnaus!

Tel. 537-3431
Namų 494-0605

MAE-LAI.bE BRID/ILS
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

GARBENS REALTOR

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

MOKA:
14 % už 90 dienų term, indėl.
13 Vi % už 6 mėn. term, indėlius 
12Vi% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 % už pensijų ir namų planą
13 % specialią taup. sąsk. 
10’/4% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius j

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

’T’I'F T TV A Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
■ > I i I rC Į Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

P T A T m Angelė E. KarnienėL*3 REALTOR e • • BROKER • • • NOTARY

TN QFT1 A FTITi 3701 Gulf Boulevar<L st- Petersburg Beach, Fl. 33706 
JuiU A A JL Ju Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijos, HI-FI ir radijo oporotoi.
Prityręs specialistas su ilgo praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sav. P. Užbolis

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 Are., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r Janavičiai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Mūsų kredito unijos nariui

a+a Augustinui Ališauskui
mirus, jo žmonai STASEI, sūnums — ARŪNUI ir RIMUI, 
visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" valdyba

BRANGIAM TĖVELIUI 
iškeliavus į Anapus,

REGINĄ PIKŪNIENĘ, ir visq prof. J. PIKŪNŲ šeimų 
skausmo valandose giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

J. Č. Kūrai
Vyt. E. Borisai

CALGARY, ALBERTA
PRIEŠVELYKINĖS PAMALDOS. 

Kanados Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybės siunčiamas kun. L. Januš
ka, OFM, iš Toronto atvykęs kovo 29 
d., šv. Onos parapijos šventovėje at
našavo šv. Mišias už visus Kalgario 
apylinkės lietuvius. Pamaldos vyko 
lietuvių kalba. Mišių pamoksle buvo 
pabrėžta, kad šių dienų materialisti- 
nnis žmonių gyvenimas neatneša 
Kristaus skelbtos sielos ramybės. Tik 
suradę Dievą ir vykdydami Evange
lijos pamokymus patirsime gyveni
mo prasmę. Mišių pabaigoje buvo 
sugiedota giesmė “Marija, Marija...”

Po pamaldų j parapijos salę susi
rinko visi užkandžiams. A. Mackevi
čius vadovavo parengimui, supažin
dino svečią-kunigą su organizatoriais, 
padėkojo Sv. Onos parapijos klebo
nui Dominic Bas, OP, už leidimą nau

dotis šventove ir parapijos sale. 
Kun. L. Januška papasakoję kalgarie- 
čiams apie a.a. kun. I. Grigaičio lai
dotuves ir apie KLK Kunigų Vieny
bės nutarimą padėti vakarų Kanados 
lietuviams turėti kartas nuo karto 
pamaldas.

Abi Kalgario lietuvių organizaci
jų valdybos prisidėjo prie šių pa
maldų ir vaišių suorganizavimo. Ne
turint savų patalpų, pamaldų pasise
kimas priklauso taip pat nuo paski
rų asmenų paramos ir pasišventi
mo. A.

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

TORONTO 
MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

DIDYSIS PENKTADIENIS - 
1981 m. balandžio 17 ir 

VELYKŲ PIRMADIENIS - 
1981 m. balandžio 20

savivaldybės tarnyboms yra nedarbo dienos. 
Dėlto minėtomis dienomis nebus išvežamos atmatos. 
Atmatos balandžio 13 ir balandžio 20 savaitėse bus 

išvežamos šia tvarka:

balandžio 13 savaitėje
PASTABA: ketvirtadienio ir penktadienio išvežimai bus 

atlikti VIENA DIENA ANKSČIAU.
pirmadienį 13 — reguliarus išvežimas
antradienj 14 —reguliarus išvežimas
ketvirtadienio 16 —TREČIADIENI
penktadienio 17 —KETVIRTADIENĮ

Balandžio 20 savaitėje
PASTABA: pirmadienio ir antradienio išvežimai bus 

VIENA DIENA VĖLIAU.
pirmadienio 20 išvežimas — ANTRADIENĮ 
antradienio 21 išvežimas —TREČIADIENĮ 
ketvirtadienį 23 — reguliarus išvežimas
penktadienį 24 — reguliarus išvežimas

Laikraščiai bus išvežami trečiadienį, balandžio 15, tačiau 
stambūs daiktai tą dieną nebus išvežami.

Nebus išvežimo laikraščių ir stambių daiktų trečiadienį, 
balandžio 22. Reguliarus laikraščių ir stambių daiktų išve
žimas bus 1981 m. balandžio 29 dieną.

Jūsų bendradarbiavimas, tvarkant atmatų išvežimą ir iš
nešant jas atitinkamom dienom, bus didžiai vertinamas.

R. M. BREMNER, P.Eng. F.I.C.E., 
Commissioner oi Public Works, 

, City of Toronto

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 Ž I Ž Y S 232-1990

Įstaigos (4 16) 233-332 3

CRAUDA
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 ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

IRENOS MICKŪNIENĖS AKVARELĖS DARBŲ PARODA 
įvyks Toronto Lietuvių Namuose balandžio 25 ■ 26 dienomis

Nuo 1964 m. dailininkė su savo kūriniais yra dalyvavusi 31-je parodoje. Jos darbai buvo 
išstatyti daugelyje galerijų bei muzėjų Kanadoje, Amerikoje, Venecueloje ir Japonijoje.

Aukojo “Tėviškės 
Žiburiams”

$50: kun. V. Stankūnas, B. Gint- 
vainis, Paul Barbatavičius; $35: To
ronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras”; 
$25: Vanda Balutis (Mrs.), Bruno P. 
Juodelis; $22: Jonas Cialka; $20: Pet
ras Spetyla, Pranas J. Žaliauskas; 
$15: dr. Juozas Petrikonis; $12: Ka
zimieras Stankevičius, Stasys Vait
kus, Vincas Ignatavičius, Z. čečkaus- 
kas, B. Racevičius, N. Kaspariūnie- 
nė, Č. Vainoras; $10: T. Gaižaus
kas, A. Stulgienė, P. A. Raulinaitis, 
Danutė Mogck (Mrs.), R. Jatulienė.

$7: Vytautas šeštokas, A. Želvys, 
V. Daugėlavičienė, Juozas Tamu- 
lionis, A. J. Štreimikis, Stepas Va- 
ranka, Antanas Pauliukas, Povilas 
Rožaitis,- Uršulė Paliulytė, J. Par- 
gauskas, Bronius Abromonis, P. Že
maitis, Jonas žaldokas, V. Sakas, Ju
lius Strodomskis, J. Kuprionis, Jo
nas Krištolaitis, J. Juška, Br. Valiu
kėnas, J. Skardis, T. Savickas, P. 
Pargauskas, A. Rugys.

$6: Povilas Kirstukas, Juozas Jur
kus; $5,75: J. Valaitienė; $5: V. Sta
naitis, L. V. Petrušaitis, Bronius Ur
bas, V. Tamošiūnas, Stasys Narman- 
tas, Z. Romanauskas, Juozas Džen- 
kaitis, J..K. Kudukis; $4: J. A. Juo
daitis, V. Prūsaitis; $3: Kazys Gim
žauskas.

$2: S. Orvidienė, A. Šilbajoris, I. 
Raškevičienė, V. S. Ramūnas, J. 
Aleknavičius, R. Dūda, P. Jutelis, S. 
Bončkus, Ig. Girdzevičius, Vytautas 
Lumbis, P. Budvidis, A. Misiūnas, 
Adelė Dobis, E. Laukys, B. Cvirka, 
R. Norvaišienė, J. širvinskas, P. Šos- 
takienė, A. Stankevičius, J. Tomke- 
vičius, V. Valskis, Mary Urbas 
(Mrs.), A. Stankus, M. Urbonas, Jo
nas Paršelis, A. Pivoriūnas, J. Pet
ronis, Janina Narūne, Br. Putna, 
L. Rutkauskas, Jonas Vinčiūnas, P. 
Augaitis, F. Belickienė, J. Vitkaus
kas, M. Lorr (Mrs.), J. Mikaila, J. 
Vizgirda, A. Steponavičienė, E. Bei- 
norienė, Ignas Eursa, R. Tirilis, J. 
Žakas, Stefa Bliudnikas, Jonas Duo
ba, M. Kazlauskienė, A. Lapėnienė, 
A. Navickas, P. Seibutis, P. Vaš
kevičius, P. Dagys, G. Daugėla, Juo
zas Laugalis, S. Jagėla, Julius Boty- 
rius, Juozas Graužinis, V. Kupcikevi- 
čius, J. Karalius, Vai. Kutkevičius, 
A. Žemaitis, Pr. Žulys, J. Žiogienė, 
A. Žinaitis, G. Žemaitienė, P. Ma- 
leckaš, Jurgis Inčiūra, P. Meškaus
kas, Justina Nausėdas, Maria To- 
miak, P. Palys, B. Petronis, V. Pa- 
lūnas, J. Suslavičius, A. Smilgys, J. 
E. Vaišniai, E. Valiukonienė; $1: 
Stan Bajorinas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$47: monsinjoras A. Kučingis; $40: 
P. M. Krilavičius; $35: Balys Saka
las; $27: Alb. Šiukšta, B. Laučys, 
Antanas Svirplys; $25: Vyt. Adomo
nis, Jonas Naujokaitis, Pranas Gus
tas, Tėvai jėzuitai (Klevelande), Vy
tas Pelda; $22: A. Rūkas, vyskupas 
V. Brizgys, Tadas Bendikas, P. Gu- 
dzinskas, A. Pilipavičius, J. Rudaitis,

Jonas Naruševičius, St. Vaičekaus
kas, J. Lukša, Birutė Strazdienė, Bro
nius Gudinskas.

$20: P. Peterson, M. Petronis, J. 
Vilkauskas, dr. H. Solys, kun. A. 
Račkauskas, Stefa Rydelis, J. Stan
kevičius, kun. V. Stankūnas, M. 
Preikšaitienė, P. Šimonėlis, Birutė 
Vaitiekūnienė, V. Laurinaitis, Anta
nas Joniką, J. Matijošaitis, Aloyzas 
Balsys, P. Bigauskas, P. Kazlauskas, 
J. Dvilaitis, Albertas Keras, V. Ake
laitis, B. Blekys, Juozas Malskis, A. 
Skabeikienė, T. Timmerman (Mrs.), 
Ona Urnavičienė, L. Vyšniauskas, 
Pranas Seibutis, M. Vitartaitė, O. 
Skrebūnienė, F. Stirbys, Gaida Zar- 
kis, Stasys Žvirblys, Juozas Pusvaš- 
kis, F. Ramonas, dr. Juozas Petri
konis, Vacys Rociūnas, B. ščepana- 
vičius, Stasė šergalienė, Povilas Ro
žaitis, G. M. Šernas, Vitas Narušis, 
Antanas Remeikis, J. Naras, Tėvai 
pranciškonai (Kennepunkport), V. 
Čepėnas, P. Serepinas, Vincas Pau- 
laitis, Erna Schachow (Mrs.), A. 
Obcarskis, Elzbieta Rakauskas, V. 
Orlickas, kun. Aug. Sabas, kun. Theo 
Palis, V. Novog, A. Grajauskąs, M. 
Juzumienė, dr. D. G. Mažeika, J. 
Mikonis, Juozas Liuima, Marija Ki- 
zienė, V. Kupcikevičius, B. Galbuo- 
gis, Antanas Bagdonas, P. Žilinskas, 
A. Žiobakas, Pranas J. Žaliauskas, 
Jonas Bardauskas, A. Tarvydas, Vin
cas Stanislovaitis, Simonas Laniaus- 
kas, Stella Mažeikienė, R. Micha- 
lauskas, S. Majauskas, Jonas Nasta- 
jus, Kazys Pabedinskas, J. Rimšaitė, 
M. Rudzinskaitė, V. Sakas, A. Sta- 
lionis, Julius Strodomskis, K. Tūba, 
A. Čepėnas, V. Jukna, N. K. Astra
vas, V. Andrulionis, Leonas Bliskis,
R. Vaičaitis, A. Vaičiūnas, Vyt. Si- 
minkevičius, Jonas Lapinskas, Nijolė 
Montvilas, A. Morkūnienė, St. Gu- 
reckas, Vytautas Kaveckas, Kazys 
Laurušaitis, Arūnas Gataveckas, Leo
poldas Pliūra, Jonas Romikaitis, P. 
Volungė, Andriui čerškus, Juozas 
Dženkaitis, J. Gaivelis, M. Gudjur- 
gienė, M. Jurgutis, L. Kriaučiūnienė,
S. Labuckienė, VI. Lackus, Danutė 
Mogck (Mrs), Liuda Stulginskas, O. 
Vėlyvienė, J. Jonaitienė, č. Kuras, 
J. Mališka, Liudvika Mockuvienė, Al
gis Puteris, S. Rukša, S. Ivaškevi
čienė. Už dvejus metus po $20 rėmė
jo prenumeratą atsiuntė A. Urbonas.

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

Palikimai 
gyvenantiem 

Sovietijoje
(Atkelta iš 3-čio psi.) 

niais atvejais, kodėl šia sistema 
reikėtų daugiau pasitikėti, kai 
ji ima tvarkyti riebias sumas 
užsienio valiutos?”

Sovietiniai patarimai
Vilniuje veikia sovietinė Įstai

ga “Injurkolegija”, kuri tvarko 
testamentinius palikimus iš už
sienio. Jos pareigūnai pataria 
pasiųsti vardinius čekius Lietu
voje gyvenantiems įpėdiniams, 
pridedant įrodymus, kad tai su
mos iš palikimo. “Injurkolegi
ja” padeda realizuoti čekius, 
kreipdamasi į sovietinę užsienio 
prekybos organizaciją “Vnešpo- 
syltorg”, kuri išduoda specia
lius čekius prekėms, įskaitant 
ir automobilį. Sakoma, už kiek
vieną invaliutinį rublį, (dolerius 
pervedus į rublių kursą) įpėdi
niai gaus po 4,60 rb. čekiais. 
Be to, jie galės laikyti pinigus 
už realizuotus čekius sovietinia
me užsienio prekybos banke do
lerinėje sąskaitoje ir gauti palū
kanas (“Vienybė” 1977 m. 20 
nr.).

Šiuose sovietiniuose patari
muose nieko nesakoma apie 
“Injurkolegijos” patarnavimų 
kainą. Yra žinių, kad už juos at
skaitoma net 35% (“Draugas” 
1980. XI. 24). Dėlto svarbu iš
vengti sovietinių tarpininkų ir, 
parašius testamentą, pranešti 
giminėms Lietuvoje, kad nepa
sirašytų jokio įgaliojimo sovie
tiniams advokatams ar kitiems 
pareigūnams, besirūpinantiems 
•palikimais Lietuvoje.

JAV-se yra galima tokia pro
cedūra: teismo patvirtintas tes
tamentas turi būti paliudytas 
valstijos, Valstybės Departa
mento ir perduotas Sov. Sąjun
gos atstovybei, kuri, padariusi 
savo atžymėjimus, visą medžia
gą grąžina testamento vykdyto
jui. Pastarasis pasiunčia pavel
dėtojams testamento nuorašą 
su visais priedais, o pinigus — 
tiesiai į “Foreign Trade Bank 
in Moscow”. Tuo būdu išvengia
ma tarpininkų paslaugų ir dide
liu atskaitymų (“Draugas” 
1980. XI. 24).

Palikimų, skirtų Sovietijoje 
gyvenantiems, srityje tebėra 
daug neaiškumų. Mūsų teisinin
kai turėtų juos išnarplioti ir pa
skelbti visuomenei geriausią bū
dą palikimus pervesti gimi
nėms okupuotoje Lietuvoje. N.

— i š k i r p k i t
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INCOME TAX
____ Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma

žemiausios kainos
į vakarus nuo Runnymede
2290 Bloor W.

nuolaidos
"T. Žiburių" 

Vr O skaitytojams 
ii š k i r p k i t cmmmm

garantuotas patarnavimas 
per ištisus metus 
769-4558

EAC E N
All Seasons Travel, B.D

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

fe/. 533-353/
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

/
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A. a. Ona Urbonienė, 87 m. KL Fondo stipendijų fondo

amžiaus, mirė balandžio 3 d. 
“Oakridge Villa” prieglaudoje. 
Palaidota balandžio 6 d. iš Lie
tuvos Kankinių šventoves lie
tuvių kapinėse, kur palaidotas 
ir jos vyras Aleksandras, miręs 
1963 m. Velionės liūdi giminės: 
Amelija ir Jurgis Palmer Ha
miltone, Jean Rauba, Gustave 
ii* Vanda Kempf, Eugenijus Ki- 
sielis, Lawrence Kisielis, Juo
zas ir Betty Rukšiai, Kaz. Liū
gas, Lydija Skrebutėnienė — 
visi JAV-se. Velionė su savo vy
ru savo laiku daug padėjo nau
jiesiems ateiviams.

Albertas Žukauskas iš Suval
kų trikampio atvyko Kanadon 
kaip imigrantas ir bando įsikur
ti Toronte-Mississaugoje.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Sudbury, Ontario
LŠST MAIRONIO KUOPOS ŠAU

LĖS rengia bendras Velykas balan
džio 19, sekmadieni, 1 v.p.p., Šv. Ka
zimiero parapijos (lenkų) salėje, 210 
Drinkwater St. Kviečiame visus daly
vauti. Programoje: bendri pietūs su 
vynu, tradiciniai žaidimai, margučių 
dažymo, daužymo, ritinėjimo varžy
bos su premijomis, Velykų bobutė, 
muzika ir baras. Pelnas skiriamas 
lietuvių spaudai paremti. Bilietų kai
na: $10 suaugusiems, $5 jaunimui, 
vyresniam kaip 15 m. amžiaus.

Valdyba

Welland, Ontario
AUKOTOJAI. KLB Wellando apy

linkės nariai aukojo Lietuvos laisvi
nimui 1981 m. Vasario 16 proga: $55
— J. Baliukas; $25 — Br. Luomanas, 
Vii. Karalius, Alf. Pivoriūnas, J. Kut- 
ka; $20 — Br. Simonaitis, P. Šidlaus
kas, J. Radvila; $15 — R. Slavickas, 
J. Paužuolis, A. E. Stankevičiai; $12
— Br. Jackevičius; $10 — J. Blužas, 
V. Bieliūnas, Andr. Smolskis, V. Ja
siulionis, M. Kuzavas, J. O. Staškevi
čiai, Ant. Žinaitis, VI. Vitauskas, A. 
Šileikis, P. EI. Bersėnai, M. šalčiu- 
nas, K. St. Stankevičiai, J. Čepaitis, 
Alb. Pamataitis; $5 — Ant. čepukas, 
J. Mašauskas, Alb. Ramanauskas, E. 
Gudaitis, M. Izokaitienė; $2 — V. Pi
voriūnas.

Čia sužymėtos suvestinės aukotojų 
sumos Tautos Fondui, KLB-nei ir 
aukojusių tik vienai kuriai iš minėtų 
organizacijų. Iš viso suaukota —- 
$439; Tautos Fondui — $320, KLB- 
nės visuomeniniams reikalams — 
$119.

Reiškiame gilią padėką aukoju- 
siems Apylinkės valdyba

komisija paskyrė $300 premiją
R. Mažeikaitei-Jaffe ir $150 D. 
Juozapavičiūtei už parašytus iš 
lituanistikos universitetų profe
soriams rašomuosius darbus. 
Pirmoji pateikė nuorašą savo 
darbo tema: “Greek Ortodoxy 
and its Influence in the Grand 
Duchy of Lithuania (1219- 
1385)”, paminėdama dar ketu
ris savo parašytus darbus, lie
čiančius Lietuvą. Antroji prista
tė Vacį. Biržiškos “Senųjų lie
tuviškų knygų istorijos” I tomo 
vertimo į anglų kalbą nuorašą.

Daugiakultūrėje Kanados ta
ryboje, kurią sudaro 100 skirtų 
asmenų, iš kaikurių tautinių 
grupių yra net po keletą atsto
vų. Pvz. tarp naujai paskirtųjų 
yra keturi lenkai. Iš lietuvių tė
ra viena V. Kuraitė, gyvenanti 
Windsore.

Pagausėjo apiplėšimai Toron
te — nukentėjo ir keletas lietu
vių šeimų. Apiplėšimai įvykdy
ti daugiausia dienos metu, ne
sant gyventojams namie. Plėši
kai visų pirma pasiima brange
nybes, televiziją ir panašius 
daiktus.

Pagerbdami a. a. Albiną Pta- 
šinską, jo bičiuliai vietoje gė
lių, įrašė jį į Kanados Lietuvių 
Fondą. Jo įnašui aukojo: p. p. 
Bulotų šeima $50; V. Kačergius 
$20; A. A. Gauriai, R. J. Piečai- 
čiai, B. D. Rupšiai, D. B. Staš
kevičiai po $10.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
(Senjorų) Klubo metinis susi
rinkimas įvyko kovo 31 d. L. 
Namuose. Iš 311 narių dalyva
vo apie 50. Pirmininkavo J. 
Karpis, sekretoriavo S. Merke
lis. Savo pranešime pirm. J. 
Karpis apžvelgė 1980 m. veik
lą, suminėdamas išvykas į zoo
logijos sodą, planetariumą, mu- 
zėjus, gegužinę High Parke ir 
šešerių metų klubo veiklos su
kakties paminėjimą. Didžiau
sias klubo užmojis esąs bendra- 
namio statyba, kuri artėja prie 
įgyvendinimo. Pernai kluban 
įstojo 37 nariai, mirė 6. Ižd. P. 
Gečys padarė pranešimą apie 
finansus. 1980 m. gauta paja
mų $8,891, turėta išlaidų 
$8,384. Ižde šiuo metu yra 
$3,694.00. Priėmus kaikuriuos 
įstatų pakeitimus, išrinkta nau
ja valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Karpis, vice- 
pirm. H. Adomonis, ižd. P. Ge
čys, sekr. S. Merkelis, statybos 
reikalams J. Cicėnas, ūkvedys
S. Paciūnas, parengimų reika
lams — K. Daunys, T< Benotie- 
nė, V. Žakas, A. Kymantienė. 
Revizijos komisijon išrinkti: P. 
Šernas, V. Katelė, M. Šenfėrie- 
nė.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138

namų 249-2637

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas st. w., Telefonai:
suite 303

mrS i Y7 °ntari0 Įstaigos (416) 537-2643
(Kampas Sor ir Dundas St.) namM 233-0303

W. G DRESHER
DTb 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

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

INSURANCE
Ontario
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nebus lietuviškos spaudos! Metinis “Tėviškės Žiburiu

Numatyta pavasariškos nuotaikos programa: "ARO choro vaidybinis dainų 
spektaklis, didžioji ir mažoji loterija, šokiai ("Good Time Boys" orkestras). 

BE TO — ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ BUFETAS IR ŠILTI VALGIAI, PARUOŠTI J. BUBULIENĖS

BILIETŲ KAINOS — $6,studentams — $3 (galerijoje). STALAI (10 asmenų) rezervuojami ii anksto "TŽ" administ
racijoje telefonu 275-4672. BILIETAI GAUNAMI "TŽ" administracijoje, sekmadieniais-- parapijų salėse po pamaldų.

Spaudos baliaus pradžia — 7 v. v., programos - 7.30 v. v.
Dalyvaukime visi, kad ateitis būtų šviesi! RENGĖJAI

TORONTE
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos — nuo 
šio ketvirtadienio, balandžio 9, iki 
sekmadienio, balandžio 12 d. Pa
mokslai ir Mišios vakarais — 7.30 v. 
Lietuvos Kankinių šventovėje, sek
madienį — 10 ir 11 v.r. Rekolekcijų 
vedėjas — kun. Vyt. Zakaras, OFM, 
iš JAV.

— Paskaitos Sv. Rašto temomis — 
Gavėnios trečiadieniais, 7 v.v., para
pijos salėje. Vadovauja sesuo Igne 
Marijošiūtė.

— Pakrikštyti: Sarūnas-Vytautas 
Lenauskas, Kristupas Kaknevičius, 
Andrea Naccaro.

— Parapijos skoloms mokėti pa
aukojo $200 dr. V. ir A. Lenauskai, 
$100 — L. Merkelis.

— Kapinių aptvėrimui paaukojo 
$200: P. Ukelienė, S. Treigienė; $100: 
J. ir O. Mickai, P. Venckus, A. Pranc- 
kūnienė, P. Morkūnas, V. Rudaitis, 
J. Kviecinskas; $70: F. M. Vilkas; 
$30: St. Ruibys.

— Anapilio sodybai $1000 paauko
jo A. Aulinskas.

— Parapijos choras balandžo 5, 
sekmadienį, autobusu buvo nuvykęs 
į Londoną, Ont., kur Šiluvos Mari
jos šventovėje giedojo per Mišias. 
Vietinio choro ir klebono kun. J. 
Staškaus buvo labai gražiai primtas 
ir pavaišintas.

— Pamatai naujiem paminklam 
bus liejami balandžio paskutinę ir 
gegužės pirmąją savaitę. Suintere
suoti prašomi pranešti kapinių ko
misijai iki balandžio 25 d. šiuo ad
resu: Sv. Jono Lietuvių Kapinių Ko
misija, 494 Isabella Ave., Mississau- 
go, Ont. L58 2G2. Galima kreiptis ir 
telefonu: Pr. Ališauskas 273-3796.

— Mišios sekmadienį, balandžio 12 
d.: 10 v.r. už a.a. Dorotėją Bekerie- 
nę, 11 v.r. už a.a. Anastaziją ščepa- 
vičienę.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Balandžio 11, šeštadienį, 7 v.v., 

bus gavėninis moterų rengiamas ap
mąstymas. Kalbės misijonierė Gre
ta Hahn, giedos sol. H. Rožaitis ir 
parapijos choras. Po to — vaišės.

— Pamaldos Verbų sekmadienį su 
šv. Komunija įprastu laiku . . .

— Pamaldos: D. Penktadienį — 
11.15 v.r., Velykų sekmadienį — 9.45 
v.r. be Komunijos.

Lietuvių Namų žinios
— Kovo 29 d., LN pakviestas, 

dr. A. Štromas padarė pranešimą 
baltiečiams. Jis analizavo komunistų 
partijos veiklą Lietuvoje, sovietų 
vykdomą tautų rusinimo politiką po
kario metais, ypač Pabaltijo kraštuo
se. Buvo susirinkę per 150 bal- 
tiečių, kuriuos LN pavaišino kavute 
ir pyragaičiais.

— LN Moterų Būrelio susirinki
mas įvyko kovo 29 d. Mortos menėje. 
Dalyvavo per 30 narių. Pirm. L. No- 
vogrodskienei vadovaujant, buvo ap
tarti Velykų stalo renginio ir I. Mic- 
kūnienės meno parodos reikalai. Nu
tarta šiais metais Velykų pietų metu 
aptarnauti svečius prie stalų ir mais
tą nuo bendro stalo išnešioti. Patar
navimą atliks moterų būrelio narės.

— Naujoji LN valdyba balandžio 
2 d. posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Senkus, vicepirm. V. Daugi
nis, ižd. dr. J. Slivinskas, sekr. T. 
Stanulis. Kiti vadybos nariai pasi
skirstys pareigomis pirmininkui pa
ruošus metinį veiklos planą, kuris 
bus svarstomas sekančiame posėdyje 
balandžio 23 d.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad Didžiąją Sa
vaitę dirbs šia tvarka: D. Ket
virtadienį 10 v. r. — 8 v. v., D. 
Penktadieni — uždaryta, D. 
šeštadienį — 9 v. r. — 1 v. p. p., 
Velykų pirmadienį, balandžio 
20 — uždaryta.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdybos ir toron
tiškių posėdis — balandžio 25 
d,. 1.30 v. p. p., Toronto L. Na
mų posėdžių kambaryje. Vaka
re visa centro valdyba daly
vaus “TŽ” spaudos baliuje. — 
Br. Narbutas paaukojo $150 
knygos “Rytų Lietuva” angliš
kai laidai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnios rekolekcijos ištisą sa

vaitę vedė kun. P. Baltakis, OFM. 
Rytais dalyvavo apie 100, vakarais — 
keletas šimtų tautiečių.

—Metinis parapijos susirinkimas 
įvyko balandžio 5 d. Pirmininkavo 
V. Taseckas, pranešimus padarė 7 
sekcijų vadovai. Iš 20 parapijos ta
rybos narių dešimčiai kasmet baigia
si kadencija, šiame susirinkime iš
rinkti: J. Genys, jn., R. Grigonienė, 
V. Marcinkevičius, V. Matulaitis, K. 
Poškienė, I. Poškutė, St. Prakapas, 
V. Sinkevičius, A. Ulba, V. Vingelie- 
nė. Kandidatai: O. Skukauskienė, J. 
Danaitis, P. Barauskas, V. Bubelis, 
R. Ulbienė.

— Sutvirtinimo sakramento pamo
ka — šį sekmadienį. Balandžio 13, 
pirmadieni 7 v.v., susikaupimo vaka
ras šventovėje besiruošiantiems Su
tvirtinimui, tėvams ir globėjams; ba
landžio 27 d., 7 v.v., supažindinimas 
su apeigomis.

— Pakrikštyta Ona-Julisa, Raimon
do ir Ilonos Smalinskų dukrelė.

— “Share Life” vajui surinkta $2,- 
004.

— Paskaita šv. Rašto tema — ba
landžio 14, antradienį, 7 v.v., Parodų 
salėje.

— Kun. B. Pacevičius vedė reko
lekcijas St. Catharines ir Wellando 
lietuviams.

— D. Savaitės pamaldos: D. Ket
virtadienį — 7 v.v., D. Penktadienį
— 3 v.p.p., D. šeštadienį — 10.45, 
sekmadienį — 8, 9, 10, 11.30 v.r.

— Religinei šalpai iki šiol surinkta 
$7,734.64.

— Parapijai aukojo: dr. N. Novo- 
šickis $300, A. B. Vilkus $200, M. 
Skučienė (savo vyro atminimui) 
$150; C. Joniai, V. Vaškelis, N. Prei- 
bienė (savo vyro atminimui) — po 
$100; H. J. Žmuidzinai, P. Kirstukas
— po $50.

— Mišios sekmadienį, balandžio 12 
d.; 8 v.r. už VI. ir V. Juškevičius, 9 
v. už Emą Janušaitienę, 10 v. už 
Stasį Vaitiekūną, 11.30 už parapijie
čius, 7 v.v. už Baltakių ir Vadauskų 
mirusius.

Bilietai į “TŽ” spaudos balių 
jau gaunami administracijoje 
kasdien darbo valandomis, o 
sekmadieniais — parapijų salė
se po pamaldų. Tai bus pavasa
rinės nuotaikos balius, kuriam 
specialią meninę programą ruo
šia vyrų choras “Aras” vado
vaujamas sol. V. Verikaičio ir 
režisorės E. Kudabienės. Jų su
planuotame spektaklyje bus 
choro dainos, susietos su sceno
je vaizduojamu lietuvišku gyve
nimu. Po meninės programos 
dalyviai galės atsigaivinti bufe
to valgiais ir įvairiais gėrimais. 
Ir iš šio spaudos baliaus daug 
kas griš laimingas, t. y. laimė
jęs ką nors vertingo iš dviejų 
loterijų (spalvota televizija, ra
dijas, paveikslai, skulptūros, 
keramika ir t. t.). Bus ir tradici
nis S. Rakštienės tortas iš Ha
miltono. Laukiama dalyvių iš 
įvairių vietovių. Paskubėkime 
įsigyti bilietus bei rezervuoti 
stalus (po 10 asmenų)1 telefonu 
275-4672.

Metinis “Paramos” kredito 
kooperatyvo susirinkimas įvyko 
balandžio 5 d. L. Namuose. Pir
mininkavo valdybos pirm. H. 
Stepaitis, sekretoriavo dr. E. 
Birgiolas. Dalyviai, kurių buvo 
368, išklausė pareigūnų prane
šimus ir visus priėmė be dides
nių diskusijų. Priėmimą lengvi
no ir tai, kad apyskaita buvo at
spausdinta iš anksto ir išsiunti
nėta nariams. Valdybon per
rinkti tie patys asmenys, kurie 
pasiliko ir toliau tose pačiose 
pareigose su pirm. H. Stepaičiu 
priešakyje. Kredito komisijon 
perrinktas T. Stanulis, priežiū
ros komisijon — A. Jucys. Susi
rinkimas užtruko tik pusantros 
valandos. Po jo pasivaišihta ka
va ir pyragaičiais bei pasidalin
ta įspūdžiais.

Dailininku Anastazijos ir 
Antano TAMOŠAIČIŲ 

MENO

balandžio 25 
Atvelykio 
šeštadienį, 
didžiojoje 
Anapilio

Dailininko Antano Tamošaičio suprojektuoto kilimo

"ANAPILIS” SUTIKTUVĖS
»

Smuikininkės Danutės 
Pome ranča i tės- 

Mazurkevičienės
AKOMPANUOJA JONAS GOVĖDAS

VAKARIENE su vynu 
balandžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p., ANAPILI

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

Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 26, Atvelykio sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Montrealio Lietuvių Jaunimo Ansamblis

rengia muzikinės plokštelės paruošimo

PABAIGTUVIŲ T.
< ■-------- '
{ Meninė programa, orkestras, šokiai ir vaišės

į Vieta. Aušros Vartų parapijos salė 
į Laikas: š.m. balandžio 25 d., 7 v.v.,
< Įėjimas: suaugusiems — 6 dol., maksi. — 3 dol.
J Gintariečių tėvų komitetas

Įvairiausias velykinis maistas: 
kumpiai, žąsys, kalakutai, paršiukai, 
pyragai, margučiai, vynas ir t.t. 
Maža programėlė

Literatūros premija - 
Bradūnui

S. m. balandžio 5 d. Klevelan- 
de posėdžiavo JAV LB kultūros 
tarybos sudaryta literatūrinės 
premijos komisija, kuri svarstė 
19 kandidatų $3000 premijai. 
Pirmosios Lietuvių Bendruo
menės JAV LB kultūros tary
bos literatūrinės premijos lau
reatu išrinktas poetas Kazys 
Bradūnas. Premija jam paskir
ta už eilėraščių rinkinį rankraš
tyje “Užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio”.

Vertintojų komisiją sudarė: 
pirm. dr. R. Šilbajoris, sekr. dr. 
D. Tamulionytė, nariai — B. 
Gaidžiūnas, V. Mariūnas, Vyt. 
Volertas. Premijos mecenatas 
— JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

Paskirtoji premija bus įteik
ta š. m. gegužės 17 d. Klevelan- 
de premijų šventėje, kurioje 
dalyvaus ir kitokių premijų lai
mėtojai. Pažymėtina, kad šia
me konkurse dalyvavo rašyto
jai net iš kelių laisvojo pasau
lio kraštų. Si premija yra stam
biausia išeivijoje ir primena ne
priklausomoje Lietuvoej. turėtą 
valstybinę literatūros premiją.

Dr. A. Stromas, Lietuvos disi
dentas, profesoriaujantis Brita
nijoje, kovo 27-31 d. d. lankėsi 
Toronte. Kovo 28 d. dalyvavo 
“Speak Up” mėnraščio spaudos 
vakare L. Namuose ir pasakė 
pagrindinę kalbą, iškeldamas 
Giliaro Urbono iniciatyvą leisti 
laikraštį kanadiečiams anglų 
kalba. Kovo 29 d. svečias kalbė
jo baltiečiams angliškai taip pat

Įėjimas: $10 suaugusiems, $8 pensininkams 
ir jaunuoliams, $4.50 vaikams nuo 6-12 
metų, nemokamas vaikams iki 6 metų. 
Stalai numeruoti. Bilietus galima Įsigyti LN 
popietėse sekmadieniais ir LN raštinėje. 
Telefonas 532-3311.

Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu

Lietuvių Namų valdyba ir LN Moterų Būrelis

i

I

Pomirtinė dailininkės 
ADOS PELDAVIČIŪTĖS

PAVEIKSLŲ

balandžio 
18 -19 dienomis 

Toronto Prisikėlimo 
Parodų salėje. Atidarymas — 

balandžio 18, šeštadienį, 3 v.p.p. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Rengėjai

L. Namuose. Čia jis daugiausia 
atsakinėjo į pateiktus klausi
mus. Dalyvavo gausus būrys 
baltiečių. Kovo 31 d. dr. A. 
Štromas skaitė paskaitą ir daly
vavo seminaruose Toronto uni
versiteto politinių mokslų sky
riuje. Sekančią dieną jis per 
Niujorką išskrido atgal Britani- 
jon. Ten jis reiškiasi ne tik kaip 
dėstytojas universitete, bet ir 
kaip spaudos žmogus, rašantis 
į akademinę ir kitokią anglų 
spaudą. Bendradarbiauja jis ir 
lietuvių spaudoje. Neseniai iš
ėjo iš spaudos jo parašytas lei
dinys “Politinė sąmonė Lietu
voje ir joje atsispindinčios kraš
to ateities vizijos”. Jis yra 100 
psl. apimties ir gvildena aktua
lius dabartinės Lietuvos klausi
mus.. Leidinys gaunamas šiuo 
adresu: “Nida” Press, 2 Lad- 
broke Gardens, London, Wli- 
2PT, Great Britain. Kaina nepa
žymėta.

Kulinarijos kursai, kuriems 
vadovavo J. Bubulienė, baigė 
savo darbą specialiu pobūviu L. 
Namuose balandžio 5 d. Maldą 
sukalbėjo kun. A. Simanavičius. 
Kursančių pagamintu maistu 
vaišinadmiesi gėrėjosi gausūs 
svečiai, kurių buvo apie 150. 
Programą pranešinėjo lietuvių 
kalba L. Beržinytė, angliškai — 
D. Valaitytė-Jaeger iš Londono, 
Ont. Jos skaitė tai progai sukur
tus kupletus. Kulinarijos moky
tojai J. Bubulienei buvo išreikš
ta 27/ kursančių padėka. Įverti
nimo žodį tarė ir pąti mokytoja. 
Svečių tarpe buvo matyti KLB 
pirm. J. Kuraitė, KLB Toronto 
apyl. pirm. R. Jonaitienė, inž. 
H. Lapas, V. Dauginis, J. Vara
navičius, J. R. Simanavičius ir 
kiti.
K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

Sv. Kazimiero parapijoje. Parapi
jiečiai pasiruošė sutikti Kristaus 
Prisikėlimo šventę, gausiai lankyda
mi į rekolekcijas, kurias vedė kun. 
J. Borevičius kovo 26-28 d.d.

Per visus tris vakarus gražiais, 
turtingais ir lengvai suprantamais 
pamokslais jis mus pritartino prie 
Kristaus. Pagrindinė rekolekcijų te
ma buvo: meilė Kristui ir meilė ar
timui.

Sekmadienį, kovo 29, užbaigėme 
rekolekcijas 11 v. pamaldomis, pa
mokslu, bendra Komunija ir bend
rais pusryčiais, kuriuos paruošė par. 
k-to narių žmonos ir jų padėjėjos. 
I pusryčius atsilankė per 150 daly
vių. Mūsų klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius padėkojo pamokslininkui, 
savo ir mūsų vardu už gražius pa
mokslus ir pamokymus. Iš savo pusės 
pamokslininkas irgi sakė esąs labai 
laimingas, kad buvo pakviestas at
vykti į Montrealį ir čia sutikti savo 
senus pažįstamus (jis yra anksčiau 
buvęs Aušros Vartų par. klebonu).

— Mirė a.a. Aug. Einikis, 81 m., 
palaidotas kovo 27 d. K. A.

Aušros Vartų parapijoje D. Sa
vaitės pamaldos: D. Ketvirtadienio, 
D. Penktadienio ir D. Šeštadienio va
karais — 7 v., Velykų rytą — 6.30 v. 
Prisikėlimas ir sekančios Mišios — 8, 
9, 10 ir 11 v. Po Prisikėlimo ^pamal
dų svetainėje — vaišės.

— Gavėnios rekolekcijas vedė kun. 
J. Borevičius, SJ. Jos truko visą sa
vaitę. Susikaupimo valandą turėjo ir 
šeštad. mokyklos mokiniai; vadovavo 
kun. J. Aranauskas ir sesuo Teresė.

— Klebonas kun. J. Kubilius, pa
ilsėjęs Arizonoje, aplankęs Kaliforni
jos skautus ir vedęs rekolekcijas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

. —— _ KIQMTHEfiUQ LIETINIU 
UTZJ±I HREDITQ LINIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai: 766-5827

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ...............6% Asmenines nuo 16.25%
Taupomąsias s-tas .............11% Nekiln. turto nuo 15.5%
Pensijų planas 13.5% Čekių kredito 19%
Term. ind. 1 m. 13.25% Investacines nuo 16%
Duoda nemokamą gyvybei draudą 
iki $2,000 už to u p. s-tos sumos.

Nemokoma gyvybės drauda 
$10,000 už paskolos sumą.

iki

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

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

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.

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

Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
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. 

skautams akademikams Čikagoje, 
grįš Montrealin po Velykų.

— Pirmoji vaikų Komunija — ge
gužės 3 d.

Metinis "Lito” narių susirinkimas 
įvyko kovo 21 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Susirinkimą pradėjo 
pirm. A. Kličius, kviesdamas atsisto
jimu pagerbti pernai mirusius 22 na
rius. Dalyvauti užsiregistravo 222 na
riai ir 9 svečiai, bet dar daug kas at
vyko registracijai užsibaigus.

Susirinkusius pasveikino CUMIS. 
draudos bendrovės atstovas Yves Ro
billard, kuris pasidžiaugė dideliu na
rių susidomėjimu savo kredito unija.

Metinius pranešimus padarė pirm. 
A. Kličius, vedėja R. Piečaitienė, 
kredto kom. pirm. J. Kibirkštis, re
vizijos kom. pirm. K. Toliušis ir na
mų planavimo kom. pirm. A. Kli
čius. “Litas” užbaigė metus su 
$9,065,857 balansu ($8,907,048 — 
1979 m.). Nariams už santaupas iš
mokėta $859,714 (762,570). Narių — 
1812, skolininkų — 427. Lietuvybės 
reikalams per 1980 paaukota $4,500.

Balsų skaičiuotojai J. Adomaitis, 
M. Juodviršis, A. Mylė, S. Mozūraitis 
ir A. Vazalinskas pranešė, kad R. Iš- 
ganaitis ir R. Pocauskaitė-Rudinskie- 
nė perrinkti į valdybą. Į kredito ko
misiją perrinktas J. Kibirkštis, o į 
revizijos komisiją išrinktas Robertas 
Bernotas. Pirm. Algis Kličius prane
šė, kad pasitraukusios Reginos Pie- 
čaitienės vieton pakviestas Bronius 
Niedvaras eiti vedėjo pareigas. Bu
vusiai vedėjai visų vardu buvo įteik
tas sidabrinis padėklas su linkėji
mu priauginti daug naujų narių “Li
tui”. Susirinkimas baigėsi M. Kaspe
ravičienės skaniai paruošta vakarie
ne. R. P.

PIGIAI PARDUODAMAS mūrinis 
dvibutis, tinkantis patogiam įsikūri
mui senatvėje. Prašoma kaina $41,- 
500. Gražiame Ontario vasarojimo 
mieste, arti vandens. Prašome skam
binti (416) 233-4741 arba rašyti 
Frank Barauskas Limited Realtor, 
3828 Bloor St. West, Islington, Ont. 
M9B 1K8.

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


