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Vienam etapui baigiantis
Išeivinius savo rūpesčius paprastai svarstome atsi- 

jusiai nuo gyvenamojo krašto įvykių, manydami, kad jie 
mums yra svetimi, neturi įtakos į lietuviškąjį mūsų gyve
nimą. Galimas dalykas, kad yra tokių įvykių politinėje 
bei ekonominėje srityje, kurie nepaliečia vidinio mūsų 
bendruomenės gyvenimo, bet yra ir tokių, kurie aiškiai 
jį paliečia. Prie pastarųjų priklauso besibaigiantis Ka
nados ministerio primininko P. E. Trudeau valdymo eta
pas, trukęs daugiau kaip 15 metų. Paviršutiniškai žiū
rint atrodo, kad valdžių bei ministerių keitimasis gy
venamajame krašte lietuviškajam gyvenimui neturi jo
kios įtakos. Tačiau taip nėra. Politiniai vėjai viršūnėse 
dažnai paliečia ir tautinių bendruomenių gyvenimą. 
Pvz. prieš P. E. Trudeau valdžios atėjimą tautinės gru
pės galėjo laisvai veikti, turėti šeštadienines mokyklas, 
bet negalėjo tikėtis jokio oficialaus pripažinimo nei pa
ramos. Trudeau vyriausybė 1971 m. priėmė daugiakul- 
tūriškumo principą ir pradėjo plėsti daugiakultūrę po
litiką visame krašte. Ji tam reikalui paskyrė specialų 
ministerį, sudarė patariamąją daugiakultūrių reikalų 
tarybą, apimančią visas krašto tautybes, kuri pradėjo 
smaigstyti gaires daugiakultūrei politikai. Prasidėjo 
naujas etapas Kanados gyvenime, ligi tol dar negirdėtas. 
PER IŠTISĄ dešimtmetį daugiakultūrės politikos 

dėka Kanados tautinių bendruomenių gyvenimas 
gerokai pasikeitė pozityvia linkme. Visų pirma jos 

pajuto naują atmosferą, kurioje nebesigirdėjo kadaise 
gausių smerkiančių balsų DP adresu. Kai pasigirdo vie
šas valdžios balsas, pripažįstantis laisvą kultūrinę plė
totę visom tautinėm grupėm, ėmė keistis ir viešoji kraš
to nuotaika. Visiems darėsi aišku, kad yra dvi oficialios 
krašto kalbos, būtent, anglų ir prancūzų, bet nėra oficia
lios kultūros, užgožiančios visas kitas. Visos grupės yra 
pašauktos kultūrinėje srityje būti savarankiškais upe
liais, teikiančiais savo įnašą bendrajai krašto upei. Dėl 
to atsirado ir valdžios lėšos, skiriamos kultūriniams 
tautinių bendruomenių vienetams — chorams, ansamb
liams, mėgėjų teatrams, leidiniams, spaudai, mokyk
loms ir net katedroms universitetuose. Lietuviai tokia 
Kanados valdžios parama ne kartą yra pasinaudoję. Be
ne stambiausia parama buvo gauta Pasaulio lietuvių 
dienoms Toronte. Ji įgalino plataus masto renginį, api
mantį beveik visas kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo 
šakas. Gavo finansinės paramos ir visa eilė paskirų Ka
nados lietuvių kultūrinių vienetų bei asmenų. Tai, kas 
iki šiol buvo nuveikta, be valdžios paramos nebūtų bu
vę įmanoma. Tai gerai jaučia visos tautinės bendruome
nės Kanadoje ir jų spauda, kuri gauna apmokamų val
džios skelbimų.

VISA TAI liudija, kad ministerio pirmininko P. E. 
Trudeau vyriausybės pradėta daugiakultūrę po
litika buvo naujas posūkis, sudaręs sąlygas kles
tėti tautinėm bendruomenėm. Kyla klausimas, ar bai

giantis Trudeau etapui nepasibaigs ir daugiakultūrę 
politika? Yra tvirto pagrindo manyti, kad nepasibaigs, 
nes per daugiau kaip dešimtmetį ji įleido šaknis. Tai, 
kas iki šiol laimėta, nebus galima taip lengvai panaikin
ti. Jeigu būsimus parlamento rinkimus laimės libera
lai, nėra abejonės, kad daugiakultūrę politika bus tę
siama. Jeigu valdžią perims konservatoriai su Mulroniu 
priešakyje, irgi yra pagrindo manyti, kad ji nebus pa
naikinta, nors pakeitimų bus, juoba, kad konservatorių 
eilėse girdėti daugiau opozicijos daugiakultūrei poli
tikai. Nuo daugiakultūriškumo nesišalina ir socialistai 
su Broadbentu priešakyje. Taigi ir ateityje kiekvienu 
atveju galima tikėtis daugiakultūrio tęstinumo, nors 
garantijos nėra. Jis žymia dalimi priklauso nuo pagrin
dinių Kanados tautybių — anglų ir prancūzų santykių. 
Pasitraukus iš valdžios kvebekiečiui Trudeau, prancū
zų įtaka Otavoje sumažės, o anglų — padidės. Pastarų
jų eilėse tebėra gyvas vientisos angliškos Kanados bal
sas, kuris nėra palankus nei dvikalbiškumui, nei daugia- 
kultūriškumui valstybiniu mastu. Tačiau jo atgijimui 
dabartinės perspektyvos nėra palankios. Ir ateityje, at
rodo, lems daugiakultūris kelias.

Pasaulio įvykiai
LIBANO PREZ. A. GEMAJELIS SU SAVO ATSISTATYDINUSIU 
MINISTERIŲ KABINETU kovo 5 d. oficialiai atšaukė 1983 m. ge
gužės 17 d. pasirašytą Libano ir Izraelio sutartį. Ji lietė Izraelio 
kariuomenės dalinių atitraukimą iš Libano teritorijos, išskyrus 
nedidelę saugumo zoną pietiniame Libane, kurią turėjo prižiū
rėti Libano kariuomenė ir ribotas skaičius Izraelio karių. Ši 
prez. R. Reagano atstovų iškovota sutartis taipgi buvo susieta 
su Sirijos kariuomenės pasitraukumu iš Libano. Viltis sužlugdė 
Sirijos prez. H. Asadas, atmesdamas sutartį dėl riboto Izraelio 
karių pasilikimo pietiniame Libane saugumui užtikrinti. Jam 
tai buvo nepriimtinas Libano nepriklausomybės pažeidimas. 
Prez. A. Gemajelis, lankydamasis Damaske, buvo priverstas nu

KANADOS ĮVYKIAI

Skriejančios bombos
Pirmasis skriejančių JAV 

bombų bandymas Kanados te
ritorijoje buvo atliktas kovo 
6 d. iš šiaurinės Dakotos at
skridusiu didžiuoju “B-52” 
bombonešiu. Kanados terito- 
rijon jis įskrido iš Beauforto 
jūros ir po penkių su puse va
landų pasiekė numatytą taiki
nį kariniame Cold Lake poligo
ne šiaurinėje Albertoje. Ban
domi buvo navigaciniai skrie
jančių bombų įrenginiai. Bom
bonešis po savo sparnais turė
jo pasikabinęs keturias bom
bas be branduolinių užtaisų. 
Nė viena jų nebuvo paleista sa
varankiškam skrydžiui. Bom
bonešio lakūnai, skrisdami 
bomboms numatytame žema
me aukštyje, vadovavosi vie
nos bombos navigaciniais nu
rodymais. Antroji bomba bu
vo atsarginė, turėjusi pakeis
ti pirmąją, jeigu įvyktų navi

gaciniai sutrikimai. Dvi kitos 
bombos buvo pakabintos po 
sparnu lėktuvo pusiausvyrai 
užtikrinti. Jokių sutrikimų ne
pasitaikė, bombonešis pagal 
pirmosios bombos navigacinę 
nuorodą tiksliai pasiekė nu
matytą taikinį. Bandymas lai
komas pavykusiu, bet jo duo
menys neskelbiami. Buvo tik 
pranešta, kad kitas skriejan
čių bombų bandymas Kanados 
teritorijoje šiais metais nėra 
numatytas.

Prieš skriejančias bombas 
nusistačiusios grupės buvo 
pradėjusios protesto demonst
racijas kai kuriuose Kanados 
miestuose, bet didesnio daly
vių skaičiaus nesusilaukė. Tas 
grupes jungianti koalicija 
“Operation Dismantle” krei
pėsi į federacinį teismą Ota
voje, reikalaudama sustabdy- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuviai Šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II audiencijoje Romoje 1984 m. kovo 3 dieną — kazimierinių iškilmių iš
vakarėse. Šv; Tėvas sveikinasi su Klivlando “Grandinėlės ” šokėjomis bei šokėjais Ntr. “L’Osservatore Romano"

Istorinės iškilmės Romoje
Kadangi šv. Kazimiero, Lie

tuvos globėjo, 500 metų mirties 
sukaktis negalėjo būti paminė
ta Lietuvoje pilnu iškilmingu
mu, plataus masto iškilmės bu
vo surengtos Romoje. Centri
nis šv. Kazimiero sukakties 
komitetas, vadovaujamas V. 
Volerto, sudarytas ' JAV-se, 
sudarė specialų Romos iškil
mių komitetą su pirmininku 
prel. L. Tulaba priešakyje. 
Šis komitetas, talkinamas cent
rinio komiteto, paruošė planą, 
gavo Vatikano patvirtinimą 
ir ėmė jį vykdyti.

Priartėjus kovo 4-jai, lietu
viai maldininkai pradėjo rink
tis Romoje. Atskrido grupės iš 
JAV, Kanados, suvažiavo tau
tiečiai iš Europos šalių ir su
darė gerą tūkstantinę. Deja, 
niekam nebuvo leista atva
žiuoti iš sovietų okupuotos 
Lietuvos.

Šv. Tėvo audiencijoje
Šv. Kazimiero šventės išva

karėse — kovo 3 d. rytą Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II priėmė 
lietuvius maldininkus. Prieš 
nustatytą laiką prie Šv. Pet
ro bazilikos susirinko didelė 
minia žmonių. Kiekviena gru
pė stengėsi kuo anksčiau at
vykti, kad galėtų užimti geres
nę vietą. Lietuviai buvo pri
sisegę specialiai tai iškilmei 
pagamintą spalvotą gana dide
lį ženklą su Gedimino stulpais, 
lietuviškomis spalvomis ir įra
šu: “Šv. Kazimieras, Lietuvos 
globėjas, 500, Roma 1984”. Pa
gal tuos ženklus tvarkdariai 
nurodinėjo lietuviams skirtą 
vietą.

Pagaliau, po ilgo laukimo, 
buvom įleisti Šv. Tėvo audien
cijų salėn. Ji yra ilga su šonuo
se sustatytomis kėdėmis, vidu
ryje — platus takas, kuriuo 
praeina Šv. Tėvas. įeina jis 
viena puse, išeina — kita, taip 
kad prie tako sėdintieji gali 
gerai matyti ir net pasisvei
kinti su šv. Tėvu.

Jonas-Paulius II pasveikino 
lietuvius, prabildamas lietu
viškai: “Broliai ir sesės lietu
viai!” Be to, jis perskaitė lie
tuviškai gana ilgą kalbą.

Audienciją paįvairino lietu
viškos giesmės ir dainos. Joms 
vadovavo Klivlando “Grandi
nėlė”, kurios narės bei nariai 
buvo pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Po geros valandos, Šv. 
Tėvui išeinant, buvo sugiedo
ta Maironio giesmė “Marija, 
Marija”.

Pamaldos bazilikoje
Kovo 4, sekmadienį, vėl ren

kamės prie Šv. Petro bazili
kos, prisisegę tuos pačius ka- 
zimierinius ženklus. Tvarkda
riai, pastebėję tuos ženklus, 
nurodinėjo lietuviams pirmą
sias vietas.

Po ilgoko laukimo prasidėjo 

Mišių procesija. Štai ir Jonas- 
Paulius II užima sostą ir pra
deda pamaldas. Giedame visi 
“Pulkim ant kelių” vadovau
jant Klivlando “Grandinėlei”. 
Šv. Rašto skaitymus prie al
toriaus lietuvių kalba atliko 
Vytautas Volertas, italų kal
ba — Kazys Lozoraitis. Be to, 
buvo skaitomos maldos vokie
čių, lenkų ir kiti mis kalbomis.

Šv. Tėvas savo pamoksle pa
brėžė, kad šv. Kazimieras yra 
Lietuvos šventasis, kuriuo lie
tuviai gali didžiuotis. Jis esąs 
ne tik Lietuvos, bet ir jos jau
nimo bei daugelio organizaci
jų globėjas. Lietuviškoji pa
mokslo dalis skambėjo gana 
aiškiai, suprantamai.

Mišių aukas prie altoriaus 
atnešė įvairių organizacijų bei 
vienetų atstovai. Jaunimui at
stovavo “Grandinėlės” nariai
— Rūta Staniškytė ir Edis Bliu- 
mentalis, skautams — vyr. sktn. 
Vyt. Vidugiris, ateitininkams
— Arūnas Senkus, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei — Ing
rida Bublienė, Kanados lietu
viams — Jonas Putrimas, Euro
pos lietuviams — Alina Gri
nienė. Kiekvienas jų trumpai 
paaiškino atneštos aukos pras
mę. O jų buvo įvairių, simbo
lizuojančių dabartinę lietu
vių tautos kančią. Pastarąją 
ryškiausiai simbolizavo lie
tuviška koplytėlė. Ją priim
damas, Šv. Tėvas pareiškė kas
dien meldžiąsis už Lietuvą.

Pamaldos buvo filmuoja
mos bei rekorduojamos italų 
ir amerikiečių televizijos bei 
radijo atstovų. Pamaldose da
lyvavo kardinolų kolegijos na
riai, užsienio diplomatai, nes 
tai buvo oficiali, pontifikali- 
nė iškilmė. Ji buvo nepapras
tai jaudinanti, didinga. Tai 
bene pirmas toks atvejis, kad 
Lietuvos vardas drauge su šv. 
Kazimieru iškilo pasaulio vie
šumon.

Vienas maldininkas, dalyva
vęs tose iškilmėse,“TŽ” redak
cijai skirtame laiške pareiš
kė: “Nepaprastai paveikė po
piežiaus nuoširdumas mums. 
Jis pasakęs, kad lenkai pakan
kamai žinomi, dabar reikia 
kelti Lietuvą. Negalite įsivaiz
duoti, kaip tėviškai jis mus 
priėmė ir viską sutvarkė. Ba
zilikoje atnašavo pačias iš
kilmingiausias Mišias, į ku
rias buvo sukvietęs diploma
tus, kardinolus ir kitus. O mes 
stovėjome ir sėdėjome pačia
me priekyje”.

“Grandinėlės” šokėjai ko
vo 3 ir 4 d. d. tuoj po pamaldų 
Šv. Petro aikštėje, stebint tūks
tantinėm miniom, pašoko kele
tą tautinių šokių. Aplamai 
“Grandinėlės” dalyvavimas 
daug prisidėjo prie kazimieri
nių iškilmių didingumo bei 
lietuviškumo.

Du nauji kunigai

1984 m. kovo 3 d. Romoje 12 
v. popiežius priėmė per 1000 
lietuvių audiencijoje, o po pie
tų buvo šventinami du nauji 
kunigai — Kazys Kaknevičius 
iš Kanados ir Danielius Sta- 
niškis iš JAV

Šventimai įvyko Šv. Kry
žiaus bazilikoje, kurioje lai
komos Kryžiaus relikvijos, par
vežtos iš Jeruzalės Šv. Elenos, 
imperatoriaus Konstantino Di
džiojo motinos.

Pamažu bazilika prisipildo. 
Daug kas turi storėti. Vysk. 
A. Deksnys koncelebruoja Mi
šias kartu su kitais dviem lie
tuviais vyskupais. Mišiose da
lyvauja apie 30 kunigų, Kazio 
Kaknevičiaus giminės ir pilnu
tėlė bazilika lietuvių. Vysku
pas savo pamoksle pabrėžia, 
kad Kunigystė tai ne profesi
ja, kurią galima keisti, bet sak
ramentas, kuris pašauktuosius 
įpareigoja sekti Kristaus pė
domis — tarnauti, o ne būti pa
tarnaujamu.

Kovo 5, pirmadienį, 9 v.r., 
kun. K. Kaknevičiaus pirmo
sios Mišios — primicijos. Jas 
Kazys atnašauja puošnioje Šv. 
Petro bazilikos choro koply
čioje. Jam asistuoja prel. Vin
cas Mincevičius, jaun. sūnus 
Linas patarnauja prie alto
riaus. Lekcijas skaito kiti du 
sūnūs — Viktoras ir Rimantas. 
Kiti giminės įsijungia, skaity
dami tikinčiųjų maldas. Nuo
taika nepaprasta. Apie 50 žmo
nių, atvykusių specialiai su 
ekskursija (Bačėno) į Romą, iš 
naujo kunigo rankų priima Ko
muniją.

Po pietų su naujuoju kunigu 
aplankome Šv. Kalisto kata
kombas ir nacių nužudytų ita
lų mauzoliejų. Iš ten keliau
jame į Tivolį, pakeliui aplan
kydami kun. Gino Buressi, ku
ris turi Kristaus žaizdų stig
mas.

Jau sutemus atvykstame į 
kolegijos ūkį netoli Tivolio 
miesto. Čia apie 50 žmonių„da- 
lyvaujame primicijų vaišėse, 
esame kun. Kazio svečiai. Vai
šių metu Kazį sveikina jo šei
mos vardu sūnus Viktoras. Gi
minių vardu sveikina Violeta 
Mikelėnienė. Prie sveikinimų 
prisideda kun. I. Mikalauskas 
ir V. Bačėnas ekskursantų var
du. Vaišių programai vadovau
ja būsimas kunigas Edmundas 
Putrimas iš Toronto. Kun. Ka
zys papasakoja, kaip tapo ku
nigu. Sugiedame “Ilgiausių 
metų” naujajam kunigui ir, pa
dėkoję prel. K. Dobrovolskiui 
už vaišių suorganizavimą, sė
dame į autobusą ir grįštame į 
“Villa Lituania” poilsiui.

Viskas atrodo lyg sapnas ...
(V. B. ir V. A.) 

sileisti Sirijos spaudimui. 
Praktiškai jis dabar yra visiš
koje Sirijos kontrolėje, kurią 
atnešė Sirijos remiamų maho
metonų milicijos grupių pa
siekti laimėjimai, palaužę nu
garkaulį JAV apginkluotai Li
bano kariuomenei. Prancūzi
jos pasiūlytą Jungtjnių Tautų 
kariuomenės įvedimą taikai 
prižiūrėti palaidojo Sovietų 
Sąjungos veto JT saugumo tary
boje. Dabar savo kariuomenės 
dalinius iš Beiruto turės ati
traukti ir Prancūzija, Libane 
palikdama tik Siriją ir Izrae
lį. Sveikinimo telegramą dėl 
laimėto sutarties atšaukimo Si
rijos prez. H. Asadui atsiuntė 
Sovietų Sąjungos kompartijos 
vadas K. Černenka, šį žingsnį 
pavadindamas arabų pergale.

Derybos Lozanoje
Libane Sirijos iniciatyva vėl 

buvo paskelbtos karo paliau
bos, atnaujintos pagrindinių 
kovojančių grupių vadų dery
bos Šveicarijoje, kur prez. A. 
Gemajeliui bus daromas spau
dimas padaryti konstitucines 
reformas. Lig šiol buvo laiko
masi neoficialaus susitarimo 
su Prancūzija, 1943 m. paskel
busia Libano nepriklausomy
bę. Jame prezidento parei
gos buvo numatytos maronitų 
krikščioniui, premjero — ma
hometonui, o 99 vietų parla
mentas padalintas į dvi ne
proporcingas dalis: 60% gyven
tojų daugumą turintiems ma
hometonams teko 45 atstovai, 
krikščionių mažumai — 54. Ma
hometonų vadai nori ne tik 
proporcijos pakeitimo parla
mente, bet ir naujo senato su 
savo atstovų dauguma. Tokias 
reformas atmeta karingesnieji 
Krikščioniškų milicijos grupių 
vadai. Jie nori, kad Libanas 
būtų padalintas į kelias dali
nės savivaldos sritis, kuriose 
kiekviena grupė galėtų turėti 
savo kariuomenę.

Izraelio dilema
Sutarties atšaukimas visiš

kai sugriovė Izraelio planus. 
Premjeras J. Šamiras tą atšau
kimą pasmerkė kaip Sirijos 
diktatą prez. A. Gemajelio vy
riausybei. Visos viltys buvo 
sudėtos į Izraeliui palankią 
Libano vyriausybę, turinčią 
krikščionių daugumą. Atrodo, 
dabar tiesiogines derybas rei
kės pradėti su Sirija. Prieš 
1982 m. invaziją tarp Sirijos 
ir Izraelio buvo sutarta “Rau
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donoji linija”, kurios laikė
si į pilietinį Libano karo at
siųsti Sirijos kariuomenės da
liniai. Ta neperžengiama lini
ja buvo išvesta 20 mylių nuoto
lyje nuo šiaurinio Izraelio pa
sienio. Panašus susitarimas ga
lėtų būti pasiektas ir dabar, 
prie jo pridedant įsipareigo
jimą, kad Sirijos daliniai ne
bandys užimti tų sričių, iš ku
rių bus atitraukti Izraelio ka
riai. Tokiu atveju būtų įma
nomas bent didžiosios Izraelio 
karių dalies pasitraukimas, 
kurio reikalauja invazijos re
zultatais nusivylę izraelitai.

Kova už kryžius
Lenkiją sujaudino jaunimo 

kova už kryžių palikimą mokyk
lose. Ji prasidėjo valstybinėje 
žemės ūkio mokykloje prie 
Garvolino, apie 40 mylių į piet
ryčius nuo Varšuvos. Kai iš 
klasių buvo išnešti kryžiai, jo
se sėdėjimo streiką pradėjo 
apie 400 moksleivių. Streiką 
sustabdė atsiųsti milicijos da
liniai, mokykla buvo uždaryta. 
Iš baigminių klasių mokslei
vių tėvų buvo pareikalauta, 
kad jie per 48 valandas pasira
šytų viešą pritarimą kryžių pa
šalinimui iš mokyklos. Esą 
komunistinė valdžia elgiasi 
legaliai, nes valstybė yra at
skirta nuo religijos, o mokyk
los priklauso valstybei. Tad 
jose neturi būti vietos kry
žiams. Tėvai to rašto nepasi
rašė, nors susilaukė grasini
mų, kad jų vaikai negaus diplo
mų ir bus paimti kariuome
nėn. Garvolino bei apylinkių 
moksleiviai tada traukiniu 
pradėjo kelionę į Čenstaka
vą, kur yra stebuklingasis Die
vo Motinos paveikslas. Švento
vėje susirinko apie 600 moks
leivių, ant savo kaklų pasika
binusių didokus medinius kry
želius arba juos atsinešusių 
rankose. Prie jų prisijungė ir 
keli tūkstančiai kitų mokslei
vių artėjančios mokslo užbai
gos proga. Kryžių išnešimą iš 
mokyklų savo pamoksle pa
smerkė vysk. F. Musielis, nes 
jose yra visos Lenkijos širdis. 
Kompartija, prieš pradėdama 
kryžių pašalinimą, neatsiklau
sė lenkų tautos, negavo jos su
tikimo. Ji taipgi religijos atsky
rimą nuo valstybės paskelbė 
savo nuožiūra, šiuo klausimu 
neleisdama pasisakyti lenkų 
tautai.
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Brangiam tėveliui ir seneliui

a. a. JUOZUI RAČIUI
l amžiną poilsi iškeliavus,

dukrą REGINĄ ir jos šeimą bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Juozas ir Onutė Drąsučiai
Irena Kaliukevičienė

Nematęs Lietuvos 47 metus
Salezietis brolis Jurgis Brizgys Argentinoje šiemet mini 45 metų 

vienuolinio gyvenimo sukaktį

AfA 
JULIUI PUODŽIUKUI

mirus, 
žmonai ELZBIETAI, sūnums - dr. JULIUI ir dr. 
EDVARDUI, dukroms - DALIAI ir SALEI reiškiame 
gilią užuojautą-

Šiauliečių sambūris Toronte

Jurgis Brizgys yra vienas 
paskutiniųjų iš Lietuvos pas 
saleziečius atvykusių dar 
prieš pat II D. karą. Jis spar
čiu žingsniu įkopė į aukštąsias 
saleziečių kongregacijos pa
kopas.

Jurgis Brizgys gimė Plynių 
kaime, Daukšių parapijoje, 
Marijampolės apskrityje, gau
sioje ūkininkų šeimoje, susi
dedančioje iš šešių brolių ir 
trijų seserų. Iš jų vyriausias 
Vincas yra vyskupas, o viena 
iš seserų yra Nekaltai Pradė
tosios Marijos kongregacijos 
vienuole Michaelė.

Baigęs penkias marijonų 
gimnazijos klases Marijam
polėje. Jurgis išvyko Italijon, 
kur 1939 m. centriniame sa
leziečių naujokyne Villa La 
Moglie, šalia Torino, atliko 
savo pasiruošimą ir buvo pa
skirtas saleziečių centre Val
doke — Torine mėnraščio “Sa
leziečių žinios” administra
toriumi. Dėl kilusio karo tas 
mėnesinis lietuvių saleziečių 
žurnalas buvo uždarytas. 
Aukštieji saleziečių amatų 
mokyklų pareigūnai patarė 
brolui Jurgiui studijuoti spau
dos meną. Jis tad ir pradėjo 
prusintis didelėse “Torino 
Messaglia” dirbtuvėse.

Kaip gabus savo pamėgto
sios spaudos meno srities ži
novas. jis buvo nukeltas į svar
bią saleziečių spaustuvę 
Becchiuose, šalia šv. Jono Bos- 
ko gimtinės. Iš ten jis 1949 m. 
buvo pasiųstas savo studijų 
gilinti į Milano “Domenico 
Antognazzi” institutą, kurį 
gerais pažymiais baigė ir 1951 
m. buvo išsiųstas Argentinon 
į Rosario mieste esančią di
delę saleziečių mokyklos 
spaustuvę. Ten jis, palaips
niui kildamas, pasiekė spaus
tuvės vedėjo pareigas, kurias 
ir šiandien tebeeina.

Įvertindami jo 34 metų dar
bą, Argentinos saleziečiai jam 
suruošė iškilmingas pagerbtu- 
ves, kuriose buvo iškelti jo 
energingo darbo vaisiai. Juos 
tinkamai paminėjo ir vietiniai 
laikraščiai, pažymėdami jo 
kilmės krašto — Lietuvos var
dą ir jos garbingą istoriją.

Brolis Jurgis iš savosios tė
vynės atsivežė savo gryno lie
tuvio veiklią, salezietišką jau
natvę ir tvirtą valią pasišvęsti 
neturtingo ir apleisto jaunimo 
auklėjimui, bei jo paruošimui 
šviesesnei ateičiai.

Viename savo laiškų jis ra
šė: “Susidariau nuomonę, 
įspūdį ir išvadą, kad mes visi 
esame labai dideliame susi
rūpinime ir, manau, dėl to, jog 
per mažai pasitikime dieviš
kąja Apvaizda. Karščiuojamės 
ir triukšmaujame, kad tik iš
sipildytų mūsų norai, o ne Die
vo planai ir Jo valia. Atrodo, 
jei pajėgtume, Dievą nusodin
tume nuo sosto, o jo vietoje
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai '
* įvairūs kilimai
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atsisėstume mes ir mūsų įstai
gas pripildytume kandidatais 
į vienuolius bei kunigus. Ir 
‘Tėve mūsų’ kai kur norėtume 
pakeisti, vietoj — ‘teesie Ta
vo valia’ įdėti ‘mūsų valia’. 
Dirbkime, kiek išgalime, pa
aukodami Dievui savo darbą, 
norus, jėgas ir intencijas, o 
ko neįstengiame padaryti, pa
likime Dievui, kantriai ir su 
viltimi laukdami jo palaimos. 
Daugiau melskimės ir organi
zuokime maldos apraišką, 
kaip darydavo šv. Jonas Bos- 
ko”.

Tokiais teisingai pakiliais 
jausmais gyvena, dirba ir 
apaštalauja brolis Jurgis ne 
vien argentiniečių, bet ir ten 
gyvenančių lietuvių tarpe. Jau 
daugiau kaip 15 metų jis akty
viai dalyvauja lietuvių Šv. Ka
zimiero bendruomenės veiklo
je. Visuose minėjimuose jis 
dalyvauja savo darbu ir žodžiu, 
visuomet primindamas, kad 
savąją augančią kartą tėvai 
mokytų lietuvių kalbos, nes 
“lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”.

Brolis Jurgis nemažai pa
sireiškė ir lietuviškoje spau
doje — suorganizavo bei savo 
dirbtuvėse išleido dvi knygas. 
Knygos “Lietuviai Argentino
je” paskutinioji laida buvo 
išleista paminėti 50 metų Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakčiai. Rosario 
lietuviai už rūpestingą dar
bą apdovanojo jį garbės žy
meniu.

Brolis Jurgis šiais metais 
mini savo 45 metų salezietiš- 
ko gyvenimo sukaktį. Jau 34 
metai jis darbuojasi Argen
tinoje. 47 metus nėra matęs 
savosios brangios tėvynės.

Uoliajam Kristaus vynuogy
no veikėjui linkime dar ilgus 
metus sėkmingai dirbti sve
tingoje Argentinoje ir sulauk
ti savosios tėvynės atgimimo 
dienos. K.A.S.

Salezietis brolis JURGIS BRIZGYS, 
vadovaujantis saleziečių spaustu
vei Argentinoje

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turinius 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.
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Nuo baltojo iki raudonojo caro
BALYS GAJAUSKAS

“TŽ” redakcijoje gautas ilgokas 
rankraštis apie darbininkų būklę 
Sov. Sąjungoje ir jos okupuotoje 
Lietuvoje. Jis suskirstytas į kele
tą straipsnių. Čia spausdiname 
pirmąjį. RED.

Lengva valdyti tautą, kuri 
nekovoja dėl geresnio gyveni
mo. Savo pasyvumu ji sudaro 
sąlygas valdančiajai grupelei 
piktnaudžiauti valdžia, išnau
doti tautą. Juo tauta pasyves
nė, juo lengviau į valdžios apa
ratą prasiskverbia karjeristai, 
biurokratai, lengvo pasipelny
mo mėgėjai bei diktatoriai. To
kia tauta kenčia pažeminimą 
ir ūk aimanuoja dėl savo sun
kios būklės. Ji džiaugiasi tik 
trupiniais, kuriuos retkarčiais 
jai nuberia valdovai. Ji susi
taiko su savo vergiška padėti
mi. Baimė sukausto jos valią 
kovoti dėl savo gerovės ir rei
kalauti to kas jos uždirbta ir 
kas jai priklauso. Valdančioji 
grupelė stengiasi išlaikyti to
kią būklę. Virš tautos galvos^ 
nuolat kabo, lyg Damoklo kar
das, žiaurių bausmių grėsmė. 
Tokia ir Sov. Sąjungos “rea
laus socializmo” nuolatinė 
tikrovė.

Išsigimusi santvarka
TSRS tautos suvaržytos ir 

sukaustytos baime, nes bolše
vikai jas valdo fiziniu bei dva
siniu teroru. Tai ligota visuo
menės santvarka. Ji išsigimė. 
Šioje visuomenėje paplitęs 
melas, veidmainiavimas, o dėl 
žemo pragyvenimo lygio — suk
čiavimas, vagystės ir kitos 
ydos. Svarbiausi visuomenės 
siekimai — kaip ką gauti, kur 
ką nusipirkti, kaip ką iš įmo
nės pavogti. Aukštesni idealai 
jos nejaudina. Ji nesvarsto 
kokia santvarka geresnė, ko
kių pakeitimų reikia, kad pa
kiltų jos gerovė. Tai svarsty
ti draudžiama, todėl pavojin
ga. Leidžiama tik girti bolše
vikų santvarką. Demokratinis 
kelias spręsti gyvenimo pro
blemas uždraustas. Todėl vi
suomenė apie jį menkai tenusi
mano.

Dabartiniame istoriniame 
tarpsnyje vienos tautos pasie
kė aukštą ekonominės raidos 
lygį, kitos — žemesnį, bet ir 
jos spartina savo raidos tem
pus. Bolševikų imperijos tau
tos užima ypatingą vietą pasau
lio tautų tarpe.

Užguiti valstiečiai
Rusijos imperijos saulėly

dyje didžiausia jos gyvento
jų dalį sudarė valstiečiai. Jie 
buvo labiausiai užguiti tuo
met, tokie jie liko ir šiandien 
bolševikų imperijoje. Valstie
čiai nulėmė žemą vidutinį pra
gyvenimo lygį ir tautų sąmo
ningumą. Visi rusų imperijos 
gyventojai skurdo, bet valstie
čiai labiausiai, nes čia ilgai 
užsitęsė baudžiava. (Rusija 
paskutinė Europoje panaikino 
baudžiavą). Carinė santvarka 
nuo seno skiepijo gyventojams 
nuolankumą. Tobulesnės vi
suomenės idėjų bijojo, todėl 
neleido joms plisti. Be to, at- 
silikusiems valstiečiams jos 
buvo nesuprantamos.

Dėl atsilikusios visuomenės 
santvarkos Rusijos imperijos 
tautų sąmoningumas, išskyrus 
lenkus ir lietuvius, buvo že
mas. Todėl jos nekovojo dėl 
savo gerovės ar demokratinių 
laisvių. Tik negausi inteligen
tijos dalis, susipažinusi su Va
karų Europos visuomenine 
mintimi, sielojosi dėl savo tau
tų atsilikimo. Taip pat negau
sios praeito šimtmečio pabai
gos organizacijos netapo vi

suomeninės veiklos kataliza
toriais.

Tamsios masės
Pirmasis pasaulinis karas 

ypač skaudžiai palietė Rusiją. 
Ūkiškai atsilikusi, karo nualin
ta, skurstanti Rusija tapo gera 
dirva įvairiems pasaulio per
ėjūnams. Grupė sąmokslinin
kų, . pasinaudojusi politiniu 
vidaus chaosu, liaudiės masių 
tamsumu, dalies kariuomenės 
dezorientacija, užgrobė val
džią iš tik ką susikūrusios de
mokratinės vyriausybės.

Bolševikų sėkmę nulėmė jų 
sumaniai išnaudojami žemiau
si žmonių instinktai. Nesąmo- 
ningiausiai tautos daliai bol
ševikai siūlė plėšti turtinges
niuosius, dalytis jų turtą. Skel
bė, esą viskąs priklauso liau
džiai. Patys tamsiausi gaiva
lai palaikė tuos šūkius ir pri
sidėjo prie bolševikų.

Pilietiniame kare žuvo ar 
emigravo aktyvesnė, prieš bol
ševikus nusiteikusi rusų tau
tos dalis. Carinės santvarkos 
šalininkus ir potencialius sa
vo priešininkus bolševikai su
iminėjo ir uždarinėjo į ką tik 
įsteigtus konclagerius.

Palaužus pasipriešinimą
Pasibaigus pilietiniam ka

rui, rusai bei kitos bolševikų 
imperijoje likusios tautos ne
teko aktyvesnių ir drąsesnių 
savo žmonių. Todėl bolševikai 
lengvai palaužė ir taip silp
ną bei pasyvų pasipriešinimą 
jų eksperimentams. Kolektyvi
zacija nusinešė milijonus vals
tiečių į kapus, o gyvuosius pa
smerkė skurdui, pavertė bolše
vikų imperijos baudžiaunin
kais.

Ypač sunki buvo ištremtųjų 
būklė. Priklijavę etiketę “buo
žė”, bolševikai trėmė valstie
čius iš tėvynės į tolimas, retai 
apgyventas savo imperijos sri
tis — Tolimuosius rytus, Sibi
rą vidurinę Aziją. Ten dauge
lis, nepakėlę atšiaurių gyveni
mo sąlygų, išmirė. Praretėjo 
Ukraina, Rusija ir kiti kraš
tai. Gyventojus apėmė siaubas, 
kai jie pamatė, jog yra bejė
giai, o jų gyvybės bolševikai 
visai nevertina. Sukaustyti 
baimės, jie ne tik nesiprieši
no, bet ir nedrįso skųstis savo 
sunkia dalia.

Skurdo ne tik valstiečiai. 
Mažai kuo geresnė buvo ir dar
bininkų bei smulkių tarnau.to- 
jų būklė. Žemos, valstybės nu
statytos algos buvo nepakei
čiamos. Miestuose stigo mais
to, nes kolektyvizacija smuk
dė žemės ūkį. Nuolatiniai 
“liaudies priešų” valymai, kai 
žmonės dingdavo naktimis ne
grįžtamai, gąsdino visus. Tad 
apie gyvenimo gerinimą žmo
nės nedrįsdavo ir prasitarti. 
Bolševikai ne tik lengvai už
čiaupdavo burnas nepatenkin
tiems, bet ir pražudydavo juos, 
apšaukę “liaudies priešais”.

Tik bolševikų elitas naudo
josi visomis gėrybėmis. Tačiau 
ir jį baugino nuolatiniai “va
lymai”. Stalinas buvo įtarus. 
Jis jieškodavo ir “rasdavo” 
savo priešų ir elito eilėse. To
dėl net valdančioji viršūnė 
nebuvo tikra dėl savo ateities.

Bolševikai baugino žmones 
šnipinėjimu. Šalį apėmė šni
pinėjimo psichozė. Negalėjo 
pasitikėti draugas draugu, 
bendradarbis — bendradar
biu, net brolis broliu. Stali
nas sumaniai skaldė visuome
nę, baugino ją ir laikė paža
bojęs nuolatine baime. Todėl 
žmonės negalėjo susivienyti 
kovai dėl savo gerovės.

Kaip devyngalvis slibinas
Pasibaigė Antrasis pasau

linis karas, ir Sov. Sąjungoje 
prasidėjo dar didesnis tero
ras, apėmęs visus gyventojų 
sluoksnius. Reikėjo vergų sta
tyti miestus, fabrikus, kasti 
žemės turtus, kirsti miškus. 
Didžiosios komunizmo staty
bos reikalavo kančių ir aukų, 
rijo jas kaip devyngalvis sli
binas ir vis šaukė naujų. Sta
lino “opričnikai”, pasitelkę 
skundikus, išdavikus bei šni
pus, triūsė dienomis ir nakti
mis, skubėdami sukurti kuo 
daugiau “liaudies priešų”.

Ir visais pokariniais Stali
no epochos metais gyvuliniuo
se vagonuose grūdo bolševikai 
savo vergus į šiaurę, į Sibirą, 
į Tolimuosius rytus, į viduri
nę Aziją. Tai buvo pigi darbo 
jėga nusmukusiam šalies ūkiui 
atkurti. Ypač skaudžiai nuken
tėjo Vakarų Ukraina, Lietuva, 
Latvija, Estija. Aprengę skudu
rais, pusbadžiu maitinę maisto 
atliekomis, išnaudoję patiems 
sunkiausiems darbams, bolše
vikai plėšė iš pasmerktųjų di
džiausią pelną.

Mirus Stalinui, naujieji im
perijos valdovai kritikavo jo 
terorą bei asmens kultą. Džiau
gėsi išsivadavę iš geležinio 
kumščio. Tačiau su Stalino 
mirtimi tautų baimė neišnyko. 
Ji tęsėsi iš inercijos. O tuo 
metu bolševikų elitas kovojo 
dėl valdžios.

Tai buvo pereinamasis laiko
tarpis. Žemesnioji valdžia lau
kė kovos pabaigos ir pastovios 
būklės. Tautos juto pereina
mojo laikotarpio neaiškumą 
bei netikrumą. Žmonių baimė 
šiek tiek atlyžo, atsirišo lie
žuviai. Kai kuriose įmonėse 
darbininkai reikalavo geres
nių darbo sąlygų, didesnio 
atlyginimo. Kai kur net pra
dėjo streikuoti. Tačiau nau
jieji valdovai žiauriai susido
rodavo su drąsesniaisiais. Bol
ševikinis elitas bijojo duoti 
daugiau laisvės žmonėms ir 
gerinti jų gyvenimą. Laisvė 
grėsė paties elito egzistavi
mui. Jis džiaugėsi išsivada
vęs iš Stalino teroro ir norė
jo užsitikrinti saugią, ramią 
bei klestinčią ateitį. Todėl 
neketino duoti daugiau lais
vės tautoms. Jos ir toliau tu
rėjo lenkti nugaras, vilkdamos 
bolševikų elito ir plintančios 
biurokratijos jungą.

Elito bandymai
Bolševikų elitas, išsivada

vęs iš Stalino diktatūros varž
tų, pasijuto laisvesnis ir norė
jo tvirtai paimti valdžią į savo 
rankas. Todėl iškilo, kaip tada 
skelbė, “kolektyvinė vadovy
bė”. Atseit, vadovaus grupė eli
to atstovų, kuri neprileis prie 
valdžios vairo naujo diktato
riaus. Tačiau tuo metu vienas 
iš tos “kolektyvinės vadovy
bės” — Chruščiovas ėmė stip
rinti asmeninę savo valdžią; 
šalino priešininkus ir traukė 
šalininkus. Augo nauja karika
tūrinė diktatūra. Bolševikų 
elitui grėsė pavojus prarasti 
valdžią ir vėl atsidurti po dik
tatoriaus padu.

Pradžioje elitas viską vertė 
Stalinui ir aimanavo, jog buvo 
skriaudžiamas. Iš tikrųjų Sta
linas vykdė nusikaltimus kartu 
su bolševikų elitu. Dabar jam 
reikėjo atsakyti už sunaikin
tus ir terorizuotus žmones. 
Elitas išsigando Chruščiovo, 
nes jis tapo pavojingu. Didė
jo nepasitenkinimas ir Chruš
čiovo ūkine politika. Jis nesu
kūrė bolševikų elitui ekono-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Viešpaties prieglobstin palydėjus

a. a. JULIŲ PUODŽIUKĄ,
nuoširdžią užuojautą, jo netekus, reiškiame liūdesy 
likusiems — žmonai, dukroms, sūnums, jų šeimoms ir 
giminėms -

Petrauskų šeima
Piccadilly, London, Ont.

Mirus Lietuvoje

VINCUI AUGAIČIUI,
reiškiame gilią užuojautą jo broliui PRANUI su 
šeima ir visai giminei -

St. ir O. Deveikiai
Los Angeles, CA •

AfA 
VINCUI AUGAIČIUI

Lietuvoje mirus,

jo broli PRANĄ su šeima ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiava -1 -z.
ntii.l'Ųiil .,u i , uitkUj UV

Joana ir Domą Kaunaitės
Surfside, Florida

AfA 
JUOZUI PUNIŠKAI

Vokietijoje mirus, 
jo mamytę VIKTORIJĄ PUNIŠKIENĘ, seseris — 
ONUTĘ RIMKEVIČIENĘ, JANINĄ RUDĖNIENĘ su 
šeimomis ir visus gimines bei artimuosius liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

S. V. Aušrotai G. Balčiūnienė
A. P. Šimonėliai M. Bėraitienė
B. E. Povai I. S. Ferris

V. D. Vaičiūnai

AfA 
MYKOLUI KUZAVUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn,

jo brangiai skausmo prislėgtai žmonai ONUTEI 
KUZAVIENEI ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime -

Pr. E. Bersėnai J. A. Kutkos
Br. E. Luomanai K. St. Stankevičiai
J. Tamulėnienė A. A. Zinaičiai

Welland, Ont.

Canadian Slrt ftl fluorinis <ftj.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPO RALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529



Varžtai nelengvėja
Žymaus sovietologo profesoriaus P. Redaway paskaita Otavoje
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Svetimybių antplūdis Vokietijoje
Ryšium su Konstantino Čer

nenkos atėjimu į Kremliaus 
sostą kai kur pasigitdo balsą, 
esą bus atleisti andropoviniai 
varžtai. Bent kol kas nematyti 
jokio palengvėjimo — naujasis 
Sov. Sąjungos vadas tęsia se
nąją diktatūrinę politiką. Tai 
matyti ypač religinėje srityje. 
Nors pagal sovietinę konstitu
ciją religija yra atskirta nuo 
valstybės, bet niekur pasauly
je religija nėra valstybės taip 
suvaržyta ir taip kontroliuo
jama, kaip Sov. Sąjungoje.

Tuo klausimu š. m. sausio 
pabaigoje Otavoje Carltono 
universitete kalbėjo žymusis 
britų sovietologas prof. Peter 
Redaway. Jis yra politinių 
mokslų specialistas, profeso
riaujantis politinių bei socia
linių mokslų institute Londo
ne. Yra parašęs keletą knygų 
apie sovietinę sistemą, kurią 
jis nuolat seka, studijuoja. 
Taip pat jis yra vienas iš stei
gėjų Kestono kolegijos, kuri 
telkia medžiagą apie religijos 
būklę sovietiniuose kraštuose, 
įskaitant ir sovietų okupuotą 
Lietuvą.

Prof. Redaway žiniomis, Sov. 
Sąjungoje už tikėjimą kalėji
muose laikomi 1000 asmenų, 
kurių dauguma priklauso ne 
ortodoksų Bendrijoms. Pasta
ruoju metu tikinčiųjų perse
kiojimas sustiprintas. Tai esą 
matyti iš pagausėjusių suėmi
mų. Labiausiai persekiojami 
katalikai Lietuvoje ir vaka
rinėje Ukrainoje, baptistai, 
adventistai ir sekminininkai 
Sov. Sąjungoje. Sovietinė val

Baltijos valstybių konsulai Otavoje
Jie lankėsi senate, atstovų rūmuose ir dalyvavo Baltiečių 

vakare parlamento rūmuose
XII Baltiečių vakaro Otavo

je proga nepriklausomų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gar
bės konsulai — dr. J. Žmuidzi- 
nas, dr. E. Upenieks ir I. Hen- 
soo lankėsi Kanados sostinėje.

1984 m. vasario 21 d. konsu
lai buvo pakviesti į senato lo
žę, skiriamą diplomatams, ir 
posėdžiaujantiems senato
riams pristatyti senato pirmi
ninko Maurice Riel, Q.C.

Vakare, Baltiečių federaci
jos atstovybės Otavoje inicia
tyva, atskirame parlamento 
restorano kambaryje buvo su
ruošta vakarienė Baltijos vals
tybių konsulams pagerbti. Va
karienei vadovavo sen. dr. S. 
Haidasz ir parlamento narys, 
buvęs ministeris Michael Wil
son, kurie yra Baltiečių vaka
ro parlamento rūmuose globos 
komiteto kopirmininkai. Kiti 
dalyviai buvo iš visų trijų par
lamento partijų — Hal Her
bert, parlamento pirmininko 
pavaduotojas, Sinclair Ste
vens ir R. Huntington, buvę 
ministerial, parlamento na
riai Ken Robinson ir Laverne 
Lewycky. Baltiečiams atsto
vavo adv. A. Pacevičius, KLB 
pirmininkas, J. V. Danys, L. 
Leivat, Estų Bendruomenės 
pirmininkas, W. Pent ir dr. E. 
Parups, Latvių Bendruomenės 
tarybos atstovas.

Iš užsienių reikalų minis
terijos Europos rytų kraštų 
departamento dalyvavo direk
torius B. Mawhinney ir sky
riaus vedėjas M. Mace.

Daug laiko buvo paskirta 
diskusijoms įvairiais klausi
mais. Daugiau kalbėta apie 
esamą Latvijos ir Estijos kon
sulų statusą ir galimybes jį 
pakelti. Generalinis Lietuvos 
garbės konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas yra įrašytas į oficialiai 

Baltijos valstybių konsulų priėmime Kanados parlamento rūmuose. Iš 
kairės: gen. Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, parlamento narys 
buvęs ministeris M. WILSONAS, Estijos konsulas I. HEINSOO. Nematyti 
nuotraukoje Latvijos konsulo dr. E. UPENIEKO Nuotr. J. V. Danio

džia paprastai leidžia pamal
das šventovėse arba maldos 
namuose tiktai oficialiai re
gistruotom tikybinėm grupėm. 
Jokios kitos veiklos tom gru
pėm valdžia neleidžia ir jei 
kuri pradeda ką nors veikti, 
laikoma disidentine grupe.

Didesnis tikybinių grupių 
varžymas pradėtas 1979 m., 
pradėjus atvėsti atolydžio po
litikai ir ėmus ruoštis 1980 m. 
olimpiadai. Be to, prasidėjo 
ir Afganistano okupacija. Per 
ketverius metus buvo sunai
kintos visos disidentinės ir 
emigracinės grupės.

Prof. Redaway manymu, 
tarptautinis protestas prieš 
religijos persekiojimą Sov. 
Sąjungoje yra reikšmingas da
lykas. Jis yra reikšmingas ir 
persekiotojams ir persekio
jamiems. Pastarieji, girdėda
mi protestus užsieniuose, jau
čiasi nesą vieni. Juos taipgi 
stiprina materialinė ir mora
linė pagalba įvairiomis for
momis.

Prof. Redaway išreiškė norą 
matyti Pasaulio Bendrijų ta
rybą, aiškiai pasisakančią 
prieš krikščionių persekio
jimą Sov. Sąjungoje. Iki šiol 
ji tuo klausimu laikosi nuo
šaliai, nes sovietinių rusų or
todoksų atstovai to pageidauja.

Šiuo metu prof: Redaway gy
vena Vašingtone ir dirba 
Woodrowo Wilsono centre, 
nes turi atostoginius metus.

Jo paskaita Otavoje buvo at
pasakota vietiniame dienraš
tyje “The Citizen” 1984.1.28. K.

skelbiamą diplomatų sąrašą, 
tuo tarpu Estijos ir Latvijos 
konsulų ten nėra. Tuo būdu 
jų diplomatinis statusas yra 
dalinis. Jų pirmtakai buvo to
kiame sąraše.

1984 m. vasario 22 d. visi trys 
konsulai buvo pakviesti į par
lamento pirmininko ložę ir, 
senatoriaus S. Haidasz tarpi
ninkavimu, buvo parlamento 
pirmininko Lloyd Francis pri
statyti posėdžiaujantiems par
lamento nariams. Posėdyje 
buvo pats ministeris pirmi
ninkas Pierre Trudeau ir mi- 
nisterių kabineto nariai. Par
lamentarai pristatymą sutiko 
plojimu.

Tame pačiame parlamento 
posėdyje parlamento nariai 
Michael Wilson ir Laverne 
Lewycky perskaitė pareiški
mus rengiamo XII-jo Baltie
čių vakaro proga. Juose buvo 
pasakyta, kad lietuviai, lat
viai ir estai davę reikšmingą 
įnašą daugiakultūrei Kanados 
visuomenei. Baltiečiai esą 
liudijimas kanadiečiams, kad 
laisvė yra trapi. Kanados bal
tiečių giminės Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje neturi tų lais
vių, kuriomis naudojasi kana
diečiai. Parlamentarams esą 
gerai žinoma, kad baltiečiai 
trokšta laisvės bei nepriklau
somybės savo kraštams ir dėl 
jos kovoja.

Tą pačią dieną Kanados Bal
tiečių federacijos delegacija 
lankėsi užsienio reikalų mi
nisterijoje ir kalbėjosi lietu
viams, latviams ir estams svar
biais klausimais. Kanados Lie
tuvių Bendruomenei atstovavo 
adv. A. Pacevičius, KLB pir
mininkas, ir adv. Joana Kurai- 
tė-Lasienė, KLB vicepirminin
kė visuomeniniams reikalams.

J.V. Dns.

Vasario 16 iškilmėje Anapilio salėje Toronte-Mississaugoje 1984.11.19 prie simbolinio Rūpintojėlio ir aukuro, 
prie kurio buvo sudėtos gėlės šokėjų, atlydėtų garbės sargybos. Piešinys — K. Manglico Nuotr. O. Burzdžiaus

Reikia ir spaudos, ir skaitytojų renesanso
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Į susipratusio lietuvio na
mus paštininkai neša nemažas 
spaudos siuntas. Ateina dien
raščiai, savaitraščiai, žurna
lai, brošiūros ir neperiodiniai 
leidiniai bei organizacijų “ofi
ciozai”. Skaitymo daugiau, ne
gu laiko. Rūpestingų redakto
rių dailiai išdėstyti, iliustra
cijomis ir nuotraukomis pa
puošti straipsniai oriai rikiuo
jasi įprastine tvarka, palie
kant vietas vedamiesiems, ži
nutėms, pranešimams iš vieto
vių, skelbimams. Informacijos 
gausu, tik. . . nedaug yra ko 
skaityti.

Tuo nenorima sumenkinti 
straipsnių vertę ar autorių 
sugebėjimus. Tai dažniausiai 
rūpestingai apšlifuota, gerai 
išmąstyta medžiaga. Joje kal
bama apie visuomeninio gyve
nimo problemas, analizuoja
mos veiksnių sugyvenimo ar 
nesugyvenimo priežastys; 
daug vietos skiriama disku
sijoms dėl kolektyvinės ar in
dividualinės tautos kaltės pa
saulinių įvykių perspektyvo
je. Čia moralės, kritikos ir 
patriotinių įsipareigojimų 
analizės nestinga. Visa tai oru, 
rimta, diskutuotina.

Konkrečios gyvenimo aktua
lijos ribojasi suvažiavimų, 
konferencijų ir koncertų ap
rašymais, nutarimų skelbi
mais, lėšų telkimu vienam ar 
kitam tikslui. Tačiau kasdie
ninis eilinio žmogaus gyveni
mas retai tėra paliečiamas. 
Pavasarį, rudenį ar žiemą mes 
plūduriuojame problemų gau
sybėje, palikdami eilinį žmo
gų nuošaliai, tarsi kasdieni
nis gyvenimas būtų izoliuo
tas nuo mūsų visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo raidos.

Jaunimo požiūris
O vis dėlto mes kvėpuoja

me, valgome, kasame sniegą, 
šluojame lapus, karpome me
delius, laistome žolę . .. Mes 
esame gyvi savo kraštų gyven
tojai, konkrečiai paliesti gy
venamo krašto politinės ir eko
nominės struktūros, jos kultū
rinio gyvenimo apraiškų, ypač 
tos šeimos, kurios turi jauni
mo. Jei vyresnieji grįžta į na
mus iš įstaigų bei darbovie
čių ir savo asmeninį gyveni
mą formuoja lietuviško gyve
nimo rate, tai jaunoji karta 
jau yra savo akiratį praplėtu- 
si, išėjusi iš griežto etninio 
rato. Jaunimas mėgsta moder
nią muziką ir kiekviename 
lietuviškame name randame 
“rock” muzikos plokštelių . .. 
Jis lanko kino teatrus, spor
to varžybas ir mėgsta amerikie
tišką futbolą. Vyresnieji, gy
veną dviejuose pasauliuose, 
sunkiai randa pusiausvyrą ir 
nuolatos išgyvena didėjančią 
kartų spragą. Jaunoji karta 
nėra nusiteikusi antilietuviš
kai, bet ji turi savo idėjų ir 

jieško naujų metodų, kaip tai 
yra būdinga kiekvienai jauna
jai kartai. Taip Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjunga, Lie
tuvių studentų sąjunga, Bal
tiečių lyga jau veikia savaran
kiškai ir eina savo keliu į lie
tuviško solidarumo ir Lietu
vos laisvės bylos reikalus.

Šabloniška tėmatika
Mūsų spauda ribojasi su ka

lendoriumi surišta tematika, 
ir galima iš anksto atspėti bū
simų laikraščių laidų temas, 
pažvelgus į kalendorių. Vasa
rio 16-osios minėjimai, šablo
niški, nusistovėję, tiek savo 
tema, tiek savo turiniu trafa
retiški, beveik visą vasario 
mėnesį užpildo mūsų periodi
kos puslapius. Pernai — “Auš
ros” metai, dabar — šv. Kazi
miero metai, anksčiau — Mai
ronio, lietuviškos parapijos 
metai ir t.t. nustatė temas, ne
atsižvelgiant į mus supančio 
gyvenimo sūkurius.

Sukaktys su enciklopedinė
mis žiniomis, minėjimų apra
šymai. biografijos ir senų is
torinių įvykių analizė nepri
valo dominuoti periodikoje, 
kurios tikslas yra informuo
ti skaitytojus apie dienos ak
tualijas, nevengiant į gyveni
mą pažiūrėti per eilinio žmo
gaus prizmę, kartais teikiant 
ir žiupsnelį humoro, neven
giant kalbėti apie tai, kas mus 
visus kas dieną vargina ir ke
lia rūpesčio. Gal ir jaunimą 
būtų lengviau paskatinti pa
vartyti mūsų spaudos pusla
pius, suradus temą, kuri jam 
būtų artima ir aktuali.

Tekalba gyvenimas
Štai skaitau Klivlando “Plain 

Dealer” vedamųjų skyrių. Už 
lango gili žiema, sniego daug, 
šaltis didelis. Rūpinuosi, kaip 
ateinantį rytą iš savo garažo 
išvažiuosiu į darbą per snie
go pusnį. Mano akis pagauta 
vieno straipsnio antraštė: “Ar 
esi kompulsyvus sniego kasė
jas?” Skaitau su dideliu susi
domėjimu ir ant galo nusijuo
kiu. Su švelniu humoru jis na
grinėja visas sniego kasimo 
fazes, sunkumus ir duoda pa
tarimus, kaip su mažiausiom 
pastangom pasiekti geriau
sių rezultatų... “O šonus ir 
žolyną palikite gamtai, kad 
saulutė turėtų ką veikti...” 
Kitas su ironija ir kandžiu hu
moru stebisi Amerikos sporti
ninkų uždarbiais, viršijančiais 
net ir prezidento algą ... Ar 
drįstame mes su humoru ir iro
nija panagrinėti kurį mūsų 
veiksnį ar instituciją? Jei poe
tas Antanas Gustaitis ir pajė
gia talentingai savo eilėraš
čiuose pašiepti mūsų visuome
nės ydas, kaip mes “užgerdami 
vaduojame Lietuvą”, tai visa 
tai lieka jo poezijos knygose, 
nepasiekia plačios masės. O 
ydų yra, ir įdomių temų gausu, 
jei nebūtų nerašyto “tabu”.

Būtų smagu pasiskaityti puo

lamo rašytojo nuomonę apie 
piktą kritiką, motinos pasa
kojimą apie šeimos gyvenimo 
problemas, lituanistinės mo
kyklos mokytojo nuotykių ap
rašymą ar atvirą pasisakymą 
dėl nevykusio renginio, pras
to koncerto, blogai paruoštų 
vaišių.

Rašydami apie mūsų sporto 
įvykius, rūpestingai surašo
me pavardes ir statistikas, o 
vengiame išryškinti asmeninį 
momentą, kuris aprašymą pa
darytų gyvą ir įdomų. Kodėl 
sporto žaidynių aprašymuose 
nėra perduodama nei nuotai
ka, nei žaidėjų entuziazmas, 
nei neformalūs pokalbiai su 
kad ir pralaimėjusiais?

Tai ne auka
Dėkojame programų atlikė

jams, gavusiems kad ir kuklų 
honorarą, kalbame apie jų 
“pasišventimą” ar “pasiauko
jimą”. Tai darome pagerbdami 
tuos, kurie savo talentų dėka 
randa gyvenimo prasmę ir, 
“nešdami džiaugsmą kitiems, 
randa, savąjį” (Vaižgantas). 
Turime dainininkų, kurie ne
turėtų progos pasireikšti, jei 
mūsų visuomenė jų nekviestų. 
Palaikome savo menininkus, 
rašytojus, poetus ir muzikus, 
kurių dauguma savo pragyve
nimą uždirba ne savo talento 
srityse. Tas vakarinis, nakti
nis darbas ir nemigo naktys 
rašant, kuriant nėra nei pa
sišventimas, nei pasiaukoji
mas, bet didžiausio džiaugs
mo jieškojimas. Kūrėjai yra 
priversti pajamų jieškoti sa
vo gyvenamo krašto ekonomi
nėje santvarkoje, bet vakarais, 
naktimis jie rašo, nes be to jų 
gyvenimas neturėtų jokios 
prasmės. Gal jau atėjo laikas 
iš mūsų žodyno braukti “pasi
aukojimą” ir “pasišventimą”. 
Visuomeninis darbas, nedė
kingas ir sunkus, yra atlieka
mas tik tų asmenų, kurie ja
me randa asmeninį pasitenki
nimą. Atimkite iš mūsų žur
nalisto galimybę rašyti, iš kom
pozitoriaus — kurti, iš visuo
menininko — jo darbų plotmę, 
ir turėsime tik skurdžius, ne
laimingus, gyvenimo prasmės 
nerandančius žmones. Pasi
švenčia ir aukojasi tik tie, ku
rie atlieka darbus ne iš nenu- 
valdomo noro, bet iš aukšto pa
reigos supratimo, darydami ne 
tai, ko nori, į ką traukia jų šir
dis, bet tai, kas yra būtina.

Daugiau gyvumo
Humoras, žvilgsnis į mus 

supančią aplinką, atviras ver
tinimas mūsų darbų — visa tai 
turėtų prasiskverbti į mūsų 
spaudą. Ne vien svarbu, kad 
golfo pirmenybėse toks ir toks 
klubas laimėjo pirmą vietą, 
bet svarbu, kaip jautėsi žai
dėjai, kokias nuotaikas atsi
vežė iš savo vietovių, koks bu
vo tarpusavio bendravimas, 
koks buvo asmeniškas nusitei- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

J. KAIRYS

Iš Europos laisvųjų valsty
bių V. Vokietijoje II D. karo 
metu, ypač po jo, atsirado daug 
visokių svetimybių. Jų priga- 
beno čia svetimieji, kurie karo 
metu iš užimtų kraštų buvo at
gabenti darbams, belaisviai, 
pabėgėliai nuo komunistinio 
pavergimo, po karo atvykę dar
bams ir kt. Daugelis atgaben
tų darbams ir belaisvių tuoj 
po karo grįžo ar buvo grąžinti 
į savo kilmės kraštus, o pabė
gėlių dauguma išemigravo j 
Australiją, Kanadą, JAV ir ki
tur. Atvykusių darbams šiuo 
metu čia yra per penkis mi
lijonus ir nuolat atvyksta nau
jų.

Iš visų svetimšalių šiuo me
tu daugiausia yra turkų — per 
pusantro milijono. Kitų tau
tybių — mažiau.

Stipriausiai plečiasi Maho
meto tikyba. Jos sekėjai yra 
ne tik patys fanatiškai prisi
rišę prie jos, bet ir skleidžia 
ją tarp vokiečių. Tai daro 
ypač turkai. Kai kuriose Vo
kietijos vietovėse perėjimas 
į Mahometo religiją darosi 
masiniu. Seniau tepriimdavo 
ją pirmoje eilėje moterys, iš
tekėjusios už mahometonų, 
ir jaunimas, vėliau pradėjo

Nuo baltojo iki raudonojo caro
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

minto rojaus. Darbininkų atly
ginimai taip pat liko žemi. 
Valstiečiai negalėjo pragyven
ti iš skurdžių darbadienių už
darbių. Pagrindinis prasimai
tinimo šaltinis jiems liko arai, 
kuriuos purendavo šiokiadie
niais po darbo kolchoze ir sek
madieniais. Gyventojams trū
ko net duonos. Kaip ir anks
čiau, propaganda maitino žmo
nes pažadais' Pagaliau nepa
tenkintas bolševikų elitas pa
šalino Chruščiovą. Iš tiesų tai 
buvo sąmokslas prieš savo sta
tytinį.

Elito statytinis
Atėjo naujas bolševikų eli

to statytinis — Brežnevas. Jam 
valdant elito pozicijos sutvir
tėjo. Tai naujoji klasė, kurios 
branduolį sudarė aukštieji ir 
vidutinieji partijos vadeivos. 
Prie jų šliejosi įmonių ir įstai
gų valdytojai. (Tas pareigas 
gali užimti tik partiečiai). To
kioje didžiulėje šalyje jų ga
na daug. Ši klasė tartum vora
tinkliu apraizgė viską. Jos na
riai dalijosi tarpusavyje vi
sas vadovaujamas ir pelningas 
vietas. Jie įsivedė įvairias pri
vilegijas, kurias nuo eilinių 
piliečių kruopščiai slėpė. Jie 
statėsi vilas, ištaigingus na- , 
mus ar butus, važinėjo į užsie
nį (bolševikų imperijoje — tai 
prabanga, nepasiekiama eili
niam piliečiui). Jie susidarė 
galimybes naudotis deficiti
nėmis bei užsienietiškomis 
prekėmis iš bazių ir tik jiems 
skirtų parduotuvių. Jie užsi
ėmė stambia spekuliacija ir 
kyšininkavimu. Valdžia — jų 
ūkinės gerovės laidas, todėl 
bet kokia kaina stengėsi tą 
valdžią išlaikyti. Jie šmeižė, 
akiplėšiškai melavo, veidmai
niavo, grūdo žmones į kalėji
mus ir konclagerius, sunaiki
no milijonus ir dar sunaikins, 
bet valdžios neatiduos. Ta nau
joji klasė ir dabar gyvena sa
vo aukso amžių.

Tradiciniame Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1984.11.22 
vidaus reikalų ministeris ROBERTAS KAPLANAS pokalbyje su KLB 
krašto valdybos pirmininku adv. ALGIU PACEVIČIUMI Ntr. L. Giriūno

ir kiti jungtis.
Yra ir įvairių sektų. Į jų bu

čių pirmiausia patenka viso
kios rūšies jaunimas, neišski
riant abiturientų ir net aka
demikų. Pagal kai kurią spau
dą, iš jaunimo jau ne vienas 
yra įstojęs į vieną ar kitą sek
tą.

Iš čia veikiančių sektų dau
giausia yra paplitusi Indijos 
Guru sekta.

Sektantams programa yra 
įvairi: maldos bei meditaci
jos. darbas sektos įsigytuose 
ūkiuose, prekybos ir kitose 
įmonėse, pasilinksminimai ir 
t.t.

Įstoję į sektas kandidatai 
parengiami teoretiškai ir prak
tiškai. Už tokius kursus įsto
ję turi brangiai mokėti.

Į sektas nuėjusių vaikų tė
vai nėra patenkinti, bet sulai
kyti jiems nuo įstojimo teisi
nių priemonių nėra, nes aštuo
niolikmečiai laikomi jau pilna
mečiais, o pačios sektos nėra 
uždraustos. Be to, ir išstoti iš 
jų yra beveik neįmanoma.

Dėl didelio sektų plitimo V. 
Vokietijoje tenka skaityti 
spaudoje priekaištų vietos 
krikščioniškoms Bendrijoms. 
Atrodo, priekaištautojai turi 
galvoje jų pasyvumą jaunimo 
reikaluose.

Sistemos atrama — paklusnieji
Kuriantis bolševikų impe

rijai buvo idealistų ir svajoto
jų. Šiandien jų nerasime nė su 
žvake. Dabar bolševikų elitą 
sudaro partiniai karjeristai, 
siekiantys materialinės gero
vės. Proto čia nereikia. Prie
šingai, mąstantis žmogus — pa
vojingas, nes jis supranta me
lą ir apgaulę. Toks nepakils 
partinės karjeros laiptais. Jais 
lipa žmonės menkų protinių 
gabumų, veidmainiai, prisipla
kėliai, tinginiai, kurie norma
lioje visuomenėje nieko nepa
siektų ir nesiektų. Čia jiems 
užtenka būti partinių dogmų 
šalininkais ir vykdyti vyres
nybės įsakyrpps.

Tokiems karjera užtikrinta. 
Jie gali klestėti tik šioje san
tvarkoje. Todėl visos tos men
kystos taip atkakliai gina bol
ševikinę santvarką, o iš tiesų 
— savo pilvus. Jie kaip vilkų 
ruja, grieždama iltimis, įnir
šusiai puola tuos, kurie bando 
juos demaskuoti. Jie dangsto 
savo tuštybę blizgučiais, ku
riais nusagsto ne tik krūtines, 
bet ir pilvus. Tomis skardelė- 
mis stengiasi stebinti visuo
menę, papirkti ją tais blizgu
čiais. Noęi, kad žmonės siek
tų tų skardelių, džiaugtųsi jo
mis ir nereikalautų didesnių 
atlyginimų bei geresnių gyve
nimo sąlygų. Save vaizduoja 
visuomenės vadovais, neva pa
žangiausių idėjų skleidėjais. 
Todėl esą jie reikalingi visuo
menei, nes ši be jų pražūtų. 
Jie dedasi apsišvietusiais, hu
manistais. Tačiau pažvelgę į 
juos šiek tiek giliau pamaty
sime godžius bei žiaurius ego
istus, dogmų persisunkusius 
nevykėlius. Tai toks dabarti
nis bolševikų elitas.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte 
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405
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® PAVERGTOJE TEVYHEJE & LIETUVIAI PASAULYJE
RAŠYTOJŲ PALIKIMAI

Vytautas Kubilius savo 
straipsniu “Literatūros ir meno” 
vasario 11d. laidoje skaitytojus 
klausia “Kam priklauso kultūra?" 
Klausimas liečia mirusių rašyto
jų bei menininkų palikimus, ku
rių nesaugoja giminaičiai ir net
gi kartais bando jais pasipelny
ti. Nemaža vietos tenka V. Myko
laičio-Putino palikimui. V. Ku
bilius pasakoja: “Tris kartus ra
šytojo našlė bei jos mieli gimi
naičiai kėlė kainas V. Mykolai
čio-Putino memorialinio buto 
baldams ir daiktams. Už rašo
mąjį stalą, iš pradžių įvertin
tą 400 rb, galiausiai pareika
lauta 600 rb (‘prašau nepamirš
ti, kad Putinas prie to stalo su
kūrė visus savo kūrinius’), rašo
mosios mašinėlės kaina pašoko 
nuo 200 rb iki 340 rb (‘šią maši
nėlę aš vertinu kaip relikviją’), 
kilimėlis prie lovos, įkainotas 
200 rb, pabrango iki 400 rb. Tad 
už steigiamo memorialinio mu- 
zėjaus baldus (dalis jų kitados 
priklausė V. Krėvei), dailininkų 
dovanotus paveikslus, už remon
to metu sudaužytus 2 šviestu
vus, 7 lėkštes, 8 puodelius ir su
laužytas 5 taburetes Kultūros 
ministerija 1982 m. sumokėjo 
18.335 rublius. Giminaičiai dar 
liko nepatenkinti, kad neleido 
jiems išsilupti iš vonios kamba
rio žydrų koklinių plytelių ...”

NEVYKDO TESTAMENTO

Antroji problema iškilo Kau
ne: “V. Mykolaitis-Putinas sura
šė testamentą, pavesdamas savo 
namą Kaune Rašytojų sąjun
gai, kad čia būtų įruoštas hu
manitarinės kultūros židinys. 
Bet testamentas liko, nepatvir
tintas notaro, todėl E. Kvede- 
raitės-Mykolaitienės giminai
čiai neketina jo vykdyti. Pasi
rodo, kad tik sielos testamen
tui, kurį poetas dėsto eilėmis 
savo amžininkams ir busimo
sioms kartoms, nereikalingas 
antspaudas ...” Sekančioje 
“Literatūros ir meno” laidoje 
(vasario 18 d.) redakcija patei
kia pluoštą atsiliepimų apie tą 
V. Mykolaičio-Putino namą 
Vaižganto gatvėje. Cituojamas 
laiškas, l$urį parašė Kauno me
dicinos instįtuto rektorius Z. 

(Januškevičius,, profesoriai B. 
Padegimas ir A. Vitkus, žurna
lo “Sveikatos apsauga” vyr. red. 
E. Selelionis: “Niekam nekyla 
abejonių, kad rašytojo valia sa
vo turto atžvilgiu yra teisėta, 
šventa, nekvestionuojama ir jo 
turto perėmėjų turėtų būti kuo 
greičiau vykdoma, susisiekiant 
su rašytojo nurodytų kultūros 
įstaigų atstovais. Tačiau įvykių 
eiga, deja, rodo ką kita: V. My
kolaičio-Putino turto paveldė
tojai, nelinkę vykdyti lietuvių 
literatūros klasiko valios, ban
do ją koreguoti sau naudinga 
linkme, trukdo ją realizuoti. 
Didžiulio dvasinio taurumo, 
sąžiningumo, retos pilietinės 
atsakomybės rašytojas, matyt, 
neįtarė, kad jo aplinkoje buvę 
žmonės gali šitokių nuostatų ne
pripažinti ir jų nesilaikyti”. Ki
tų laiškų autoriai taip pat pasi
sako už muziejaus įrengimą V. 
Mykolaičio-Putino Kaune palik
tame name.

11 DIENŲ
Gegužės 15

Simon Travel 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel
kviečia keliauti kartu

LIETUVOJE
Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

VIENOS SAVAITĖS r\ Gegužės 21
Liepos 10

Rugsėjo 10
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
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KITI NESKLANDUMAI
Vytautas Kubilius supažin

dina ir su kai kuriais anksčiau 
turėtais nesklandumais. Pasak 
jo, už Čiurlioniu namelius Drus
kininkuose M. K. Čiurlionio 
brolio dukra 1960 m. pareika
lavo 40.000 rb, paskui kainą pa
kėlė iki 70.000 rb, derybų pabai
goje — iki 100.000. Kai atėjo lai
kas pasirašyti sutartį, ji panoro 
gauti 150.000 rublių ir būti pa
skirta muziejaus direktore. Už 
S. Nėries namelį Paliamone du 
kartus teko sumokėti nemažas 
rublių sumas. Mat jame buvo 
pasilikęs to pastato savininkas, 
trukdęs muziejaus darbui. Ant
roji suma jam teko už išsikraus
tymą. V. Kubilius mini dvi gra
žias išimtis. A. Žukausko-Vie
nuolio našlė paliko savo namą 
Anykščiuose su visais baldais 
ir knygomis, kad jame būtų 
įsteigtas muziejus. S. Čiurlio
nienės duktė savo bute išlaiko 
motinos atminimui skirtą kam
barį, visa palikusi taip, kaip 
buvo, esant jai gyvai.

LIETUVOS MIŠKAI
Duomenų apie Lietuvos miš

kus “Tiesos” sausio 19 d. laido
je pateikia miškų ūkio ir miško 
pramonės “ministeris” V. Luka- 
ševičius. Esą bendras dabarti
nis miškų plotas — 2.135.000 
hektarų, o Lietuvos teritoriją 
sudaro 6.500.000 hektarų. Tad 
jos 27,9% tenka miškams. Geriau 
būtų miškų turėti trečdalį Lie
tuvos ploto. Pasak V. Lukaševi- 
čiaus, 1940 m. Lietuvos miškin
gumas tesiekė 19,1%. Okupaci
jos metais buvo išvežta arba su
naikinta 10 milijonų kietmetrių 
geriausio miško, o audra 1967 m. 
sunaikino dar apie 5 milijonus. 
Miškų plotas dabar yra gerokai 
padidėjęs, bet negalima džiaug
tis tais 27,9%. Mat jo nemažą 
dalį sudaro pokaryje pasodin
ti jaunuolynai, kuriems dar il
gai teks augti. Yra miškų, savo 
brandumu ir gražumu tiesiog ve
riančių akį, bet kai kur miškai 
apleisti: daug sausuolių, vėja- 
laužų, vėjavartŲ. Tokių plotų ne
mažai. Jiems sutvarkyti reikia 
visuomenės paramos. Medienos 
tiekimas didinamas ūkiui. Kas 
dieną iš valstybinio miško fon
do vidutiniškai parūpinama 
6.550 kietmetrių,. dėmesį ski
riant menkavertei medienai. 
Kirtimuose dabar dirba apie 
700 mažųjų mechanizuotų briga
dų. Sunkiau prieinamuose plo
tuose dirba dar apie 100 briga
dų su arkliais. Anksčiau kaimuo
se, miesteliuose bei priemiesti
niuose rajonuose pagrindine su
dėtine kuro balanso dalimi bu
vo miško medžiaga, o dabar mal
kas pakeitė akmens anglis, dur
pių briketai, destiliuotas ku
ras. Miškuose vėl kaupiasi ne
panaudoti malkų ištekliai. Pa
tikrinus Molėtų rajone esančias 
darbo ir poilsio stovyklas, pa
aiškėjo, kad apie 70 tokių stovyk
lų apšildomos anglimi ar skystu 
kuru, nors čia pat, miškuose ir 
tarpumiškėse, pūva malkos. V. 
Lukaševičius nusiskundžia, kad 
kaltė dėl pūvančių malkų tenka 
ir namų kaimui projektuoto
jams. Didelė jų dalis būna ne
pritaikyta apšildymui malkomis.

V. Kst.
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Kanados lietuvių atstovai Baltiečių vakare 1984.11.22 parlamento rūmuose Otavoje su parlamento nariu L.
LEWYCKIU (antras iš dešinės). Iš kairės: inž. J. V. DANYS, KLB vicepirmininkė adv. J. kURAITĖ-LASIENĖ, 
KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininkas dr. E. BIRGIOLAS (kraštinis) Nuotr. D. Danienės

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS litua

nistinė mokykla neveiks kovo 10 
ir 17 d.d. Pamokos vėl prasidės 
kovo 24 d., 9.30 v.r.

KLIVLANDO TEATRAS “Vaidi
la”, vadovaujamas rež. Petro Ma
želio suvaidins š. m. balandžio 
15 d., 4 v.p.p., Westdale gimna
zijos salėje Algio Rukšėno 3 veiks
mų politinę satyrą “Posėdis pra
gare”. Po šeštojo festivalio, ku
riame šis veikalas laimėjo I pre
miją, D. Kučėninė, labai gražiai 
jį vertino “Drauge”.

Šią nepaprastai įdomią istori
ją teks visiems atvykusiems pa
matyti naujai atremontuotoje 
Westdale gimnazijos salėje (700 
Main St., W.). KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono skyriaus komitetas 
kviečia visus tautiečius atvyk
ti į Hamiltoną ir pamatyti šį ne
paprastai įdomų vaidinimą. Bi
lietai į šį vaidinimą jau gauna
mi sekmadieniais po pamaldų 
Jaunimo centre kavutės metu ir 
pas komiteto narius. Suaugusiems
— $5, moksleiviams ir studentams
— $3, o vaikams iki 10 metų am
žiaus įėjimas nemokamas. J.P.

Į PENSININKŲ NAMUS “RAM- 
BYNAS” jau kraustosi nuominin
kai. Pirmas įsikūrė A. Žulys. Jis 
nekreipė dėmesio į skleidžia
mus “Rambyną” žeminančius, 
gandus — vieną net sugėdino, at- 
kirsdamas jam.. Butui jis neran
da jokių priekaištų. Viskuo pa
tenkintas. Be to, jis laisva valia 
sutiko mokėti nuomą $30 daugiau, 
negu buvo nustatyta jam pagal tu
rimas pajamas. Jis pareiškė: “Bu
tas su tiek patogumų yra vertas 
dar daugiau, todėl tais $30 padi
dinkite gautą primokėjimo fon
dą, kad galėtumėt daugiau lietu
vių sušelpti”. Mat “Rambynas” ga
vo iš CMHC dėl primokėjimo ma
žiau pajamų turintiems (tik $15,- 
133.00), kurių užteks sušelpti tik 
6-7 nuomininkams.

A. Žulį pasekė antroji gyven
toja S. Elvikienė, pasiryžusi au
koti dar daugiau, kad galėtų pa
dėti geram lietuviui, kuris gyve
na tik iš pensijos ir nori apsigy
venti lietuviškam pastate. Ji pa
sižadėjo primokėti net $130 prie 
jai nustatytos mėnesinės nuomos.

T. ir A. Bildos, dar prieš atsi- 
kraustydami, padovanojo “Ramby- 
no” salių apstatymui įdomią ir 
vertingą sofą, 4 kėdes ir dirbtu
vei stalą. Visus šiuos baldus P. 
Vaitekūnas, suradęs nuo pamaini
nio darbo laisvo laiko, atgabeno 
“Rambynan” be atlyginimo.

“Rambyno” valdytojų komisija 
visiems nuoširdžiai dėkoja. Ne tik 
padėka, bet ir garbė jiems! Jie 
parodė supratimą, draugiškumą ir 
sudarė galimybę lietuvių namuo
se su nuolaida apsigyventi dar 
vienam kitam lietuviui.

Pensininkė
KOVO VYRŲ A KOMANDA nu

galėjo stiprią komandą iš “DO- 
FASCO” sausio 18 d. 66:58. Kovo 
žaidėjai: E. Tirilis 18, R. Bartinin- 
kas 12, R. Šiūlys 8, R. Bumelis 4, 
B. Butkevičius 4, R. Otto 2, R. But
kevičius 14, L. Stanaitis 2, T. Sta
naitis 2, A. Šeštokas. R.A.Š.

Edmonton, Alta.
DVIGUBA SUKAKTIS. KLB Ed- 

montono apylinkės valdybos ir 
Lietuvių namų valdybos pastan
gomis š. m. vasario 18 d. Lietuvių 
namuose įvyko iškilmingas Vasa
rio 16 ir Lietuvių namų trisdešimt
mečio minėjimas.

Iškilmę pradėjo pirm. Algis Du- 
daravičius. Po trumpo įžanginio

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas" A 
atstovas) (/V.

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton,.. Ont, L9C 2M3 

žodžio jis jautriai padeklamavo 
J. Rymanto eilėraštį “Tėviškės 
namai” ir pakvietė paskaitai Juo
zą Popikaitį. Pastarasis pabrėžė 
dvigubą pobūvio sukaktį — 66-tą- 
sias Lietuvos nepriklausomybės 
ir 30-tąsias Lietuvių namų meti
nes. Tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
mirusieji Edmontono Lietuvių 
namų statytojai, rėmėjai, šėrinin- 
kai. Toliau jis išryškino Baltie
čių federacijos veiklą — “Baltic 
American Freedom League” incia- 
tyva 1983 m. birželio 14 d. Baltie
čių laisvės diena buvo paskelbta 
JAV-se. Baltiečių memorandumą 
bei prezidento Reagano Baltie
čių dienos paskelbimo tekstą 
perskaityti kalbėtojas pakvietė 
Rimą Lukavičiūtę, kuri ir toliau 
dalyvavo programoje, pranešinė
dama jos eigą. Kalbėdamas apie 
Lietuvių namų sukaktį, paskaiti
ninkas apibūdino jų užuomazgą, 
planus bei statybą, kun. B. Jurk- 
šui vadovaujant, 1952-1954 m. Kun. 
Bronius Jurkšas buvo tikras šių 
namų iniciatorius bei pionie
rius, nuoširdžiai talkinamas Jono 
Kairio, senosios imigracijos tau
tiečio, mirusio 1975 m. Jurgis Ka
rosas ir Jonas Kirdeikis, jn., bu
vo statybos darbų vykdytojai-vado- 
vai. Pabrėžęs, kad Lietuvių namai 
iki šiol tarnauja kaip tautinio, 
kultūrinio b'ėi religinio gyveni
mo centras plačiuose Albertos plo
tuose, kalbėtojas baigė savo pa
skaitą šiais žodžiais. “Seniau čia 
reguliariai laikomų lietuviškų 
pamaldų metu būdavo tariami 
maldos žodžiai: ‘Dieve, kuris lei
dai tautas ir įdiegei joms laisvės 
troškimą’. Taip! To įgimto lais
vės troškimo skatinami, tikėkime 
ir dirbkime, kad šie namai ir to
liau būtų mums ta gaivinanti lie-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8
Telefonas: (705) 673-9595 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 aLKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 18 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................  6% nekiln. turto pask............ 10'/«%
santaupas.......................... 7'/s% asmenines paskolas......12'/s%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas........................ 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............ 9'/?% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.............. 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.............9'/4% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.................. 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.

tuviška oazė ir kartu tvirtovė Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymui”.

Latvių draugijos “Imanta” var
du sveikino Robertas Walde. Me
ninės programos dalyje moterų 
grupė padainavo tris dainas. Tau
tiniais drabužiais apsirengusios
— Lina Urbonienė, Marija Gudjur- 
gienė, Lidija Gudjurgytė, Ona 
Druteikienė, Adelė Šiugždinienė, 
Petrė Balutienė ir Ona Popikai- 
tienė gražiai ir darniai sudaina
vo “Tėviškėle, tėviškėle”, “Stoviu 
aš parimus”, “Ariau, ariau”. Jų dai
nos buvo palydėtos gausiu daly
vių plojimu. Dainų turinį anglų 
kalba apibūdino Lidija Gudjur
gytė. Programos pabaigai Fryda 
Karputytė gražiai padeklamavo 
tris eilėraščius z— “Eglė žalčių 
karalienė”, “Muziejaus sodelis” 
ir “Lietuvos vėliava”.

Baigminį žodį tarė pirm. A. Dū- 
daravičius, dėkodamas programos 
dalyviams bei visiems atsilankiu
siems.

Po programos buvo suneštinė 
vakarienė. Veikė bufetas. Šo
kiams grojo trijų asmenų orkest
ras. Šokių pertraukos metu bu
vo renkamos aukos Edmontono 
Lietuvių namų išlaikymui. Da
lyvavo per 80 asmenų. Dobilas

Calgary, Alta.
PAMALDOS LIETUVIAMS. Š. 

m. balandžio 8, sekmadienį, 4.v.p. 
p., Šv. Onos šventovėje bus Gavė
nios pamaldos lietuviams. Išpa
žinčių bus klausoma pusvalandį 
prieš pamaldas. Jas laikys kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Otavos. 
Jisai, siunčiamas Kanados lietu
vių katalikų kunigų vienybės, lan
kys lietuvių bendruomenes Kana
dos vakaruose. Kalgario ir apy
linkės lietuviai kviečiami daly
vauti tose pamaldose ir po jų su
neštinėse vaišėse. Ta proga bus 
paminėta šv. Kazimiero, Lietuvos 
globėjo, 500 metų mirties sukak
tis su atitinkama programa, ku
rioje dalyvaus ir jaunimas. Smul
kesnes informacijas teikia Kęstu
tis Dubauskas tel. 252-0694. Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. JONAS KORSAKAS stai

giai mirė 1984 m. vasario 23 d., su
laukęs 75 m. amžiaus. Gimė Lie
tuvoje 1909 m. vasario 23 d. Ka- 
nadon atvažiavo 1950 m.

Giminių Kanadoje ir Amerikoj 
neturėjo. Lietuvoje liko pusseserė 
Emilija Valentienė. Laidotuvėms 
rūpinosi E. G. Rugieniai. Palaido
tas iš šv. Kazimiero šventovės 
Delhi. Pagerbdami jo atminimą 
paaukojo Tautos fondui: $10 — G. 
Rugienius, J. Vitas; $5 — B. Gu- 
dinskas; “Tėviškės žiburiams” $20
— Jonas Mačiulis, $10 — Petras Ma-
siulis. J. Vitas,

TF įgaliotinis

JA Valstybės
Deimantinė gen. Lietuvos kon

sulo Niujorke Aniceto Šimučio 
amžiaus sukaktis vasario 11 d. 
paminėta Brukline, mažojoje 
Kultūros židinio salėje. Pagerb- 
tuves suorganizavo LB Niujor
ko apygardos pirm. A. Vakselis 
su kitais iniciatoriais. Dalyviai 
buvo sukviesti laiškais. Konsu
lą A. Simutį salėn atviliojo Lie
tuvių moterų federacijos Niujor
ko klubas, pasikvietęs jį į savo 
susirinkimą ir pobūvį. Tik tada 
paaiškėjo, kad jokio moterų su
sirinkimo nėra, o tik pobūvis, 
skirtas pačiam konsului A. Si
mučiui. Pagerbtuvių vakarui 
vadovavo Romas Kezys. Meninę 
programą atliko “Harmonijos” 
kvartetas, vadovaujamas Vikto
ro Ralio. Sukaktuvininką svei
kino: kun. P. Baltakis, OFM, Tė
vų pranciškonų vardu įteikda
mas dovaną — gintarinį Birutės 
kalną Palangoje, karo mokyklos 
aspirantų vardu sveikino Vacys 
Butkys, “Vienybės” — J. Valai
tis, Maironio mokyklos — N. 
Ulėnienė. Atsiminimais dalijosi 
dr. J. Ulėnas ir dr. P. Vileišis. 
Visi vakaro dalyviai sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Aktorius V. Žu
kauskas įsijungė anekdotais ir 
Vytautės Žilinskaitės feljeto
nu “Ideali žmona”. Vaišes su sa
vo talkininkėmis buvo paruošusi 
E. Kezienė.

A.a. Valerija Vaivadaitė-Tys- 
liavienė, ištikta širdies prie
puolio, mirė savo namuose Bruk
line vasario 18 d. Velionė buvo 
gimusi 1914 m. gruodžio 18 d. Fi
ladelfijoje. Po I D. karo tėvai ją 
nusivežė Vilniun, kur ji gyveno 
iki 1927 m., lankė Vytauto D. 
gimnaziją. Grįžusi į JAV, studi
javo prekybos mokslus ir fortepi
joną Filadelfijos konservatori
joje. Ištekėjusi už poeto ir žur
nalisto Juozo Tysliavos, dirbo 
“Vienybės” administracijoje. Po 
jo mirties 1961 m. perėmė “Vie
nybės” leidybą ir redagavimą. 
Atsisveikinimas su velione įvy
ko vasario 20 d. Palaikai buvo su
deginti krematoriume. Urna su 
pelenais galės būti palaidota 
šeimos kapinėse Filadelfijoje 
arba Vilniaus Rasų kapinėse, 
kurios yra priglaudusios jos vy
ro J. Tysliavos pelenus, jeigu 
bus gautas okupacinio režimo 
sutikimas. Paliko sūnų Juozą 
Natangą, brolį Antaną Vaivadą, 
seseris Oną Vaivadaitę, Eleną 
Vainiūnienę, “Vienybę” redaga
vusį vyrą Joną Valaitį.

Jurgis Janušaitis, Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas, ruošiasi išvykti iš Čikagos. 
Ten jis su dalininku J. Mažeika 
turėjo “Paramos’'’ parduotuvę. J. 
Janušaitis savo dalį jau perlei
do J. Mažeikai, o pats balandžio 
pradžioje visam laikui persikels 
Floridon. Atsisveikinimas su 
išvykstančiu J. Janušaičiu ren
giamas kovo 17, šeštadienį, 7.30 
v.v., Jaunimo centro kavinėje. Či
kagos lietuviai neteks darbš
taus spaudos darbuotojo.

Britanija
Metinis DBLS Boltono skyriaus 

susirinkimas įvyko sausio 28 
d. Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad pernai buvo penki su
sirinkimai, du pobūviai. Sky
rius aktyviai dalyvavo baltie
čių karnavalo rengime, prisidė
jo prie Baltiečių komiteto su
organizuoto sibirinių trėmimų 
minėjimo, kuriame Mišias atna
šavo kan. V. Kamaitis. Skyriaus 
valdyba taipgi surengė ekskur
siją į Lietuvių dieną Wolver- 
hamptone. Šių metų veiklai per
rinkta ta pati valdyba: pirm. 
A. Vaines, sekr. P. Gabrilavi- 
čius, ižd. H. Silius, narė S. Ke- 
turakienė. Revizijos komisijon 
išrinktos O. Eidukienė ir M. Pau- 
liukonienė.

Brazilija
Brazilijos lietuvių sąjungos 

metinis narių susirinkimas Sao 
Paulo mieste įvyko sausio 29 d. 
Valdybos vardu visus pasveiki
no pirm. Aleksandras Bumblis, 
finansinę apyskaitą pateikė ižd. 
Albina Ambrozevičius. Išjos pa
aiškėjo, kad 1983 m. gruodžio 31 
d. sąjungos iždas turėjo 2.610.674 
kruzeirus. Ši suma laikoma Ban
co Real taupomoje sąskaitoje. 
Sąjungos valdyba susilaukė 
priekaištų dėl neproporcingo 
pašalpų paskirstymo 1983 m. Ji 
taipgi buvo skatinama surasti 
daugiau naujų narių, nes pernai 
mirė 10 senų narių. Naujoji val
dyba šiemet nebuvo renkama. 
Metinis susirinkimas užbaigtas 
moterų paruoštomis vaišėmis.

Olandija
Olandijos televizija keliolika 

dienų prieš Vasario 16-ją rodė 
dokumentinį rež. P. Verhoeffo 
filmą iš serijos “Tėvynės nete
kę”, susietą su Lietuva ir iš jos 
pasitraukusiu žydų kilmės žur

nalistu įsaku Kaplanu, turinčiu 
jau 78 metus amžiaus. Filman 
buvo įjungtas kun. J. Petrošiaus 
atvežtas iš Lietuvos gautas rank
šluostis su jin įaustu Tautos 
himnu. Jį sugiedojo grupė Olan
dijos ir Belgijos lietuvių. Buvo 
parodyta vaizdų apie sovietinę 
Lietuvos bei kitų Baltijos res
publikų okupaciją. Rež. P. Ver- 
hoeffui kalbantis su I. Kaplanu, 
taip pat buvo rodomi Lietuvos 
vaizdai. I. Kaplanas, pokaryje 
grįžęs okupuoton Lietuvon, re
zistencinėje veikloje nedalyva
vo, vertėsi tik žurnalisto darbu. 
Tačiau jis buvo suimtas ir nu
teistas kalėti 15 metų už kaž
kokius nebūtus suokalbius. Jį 
išlaisvino tik Stalino mirtis. 
Atrodo, suėmimas buvo susietas 
su Sovietų Sąjungoje siautėju- 
siu antisemitizmu. Prieš kele
tą metų I. Kaplanas buvo išleis
tas aplankyti savo sesers Pary
žiuje. Jis atsisakė grįžti ir apsi
gyveno Olandijoje. Dabar jis 
dirba Amsterdamo R. Europos 
institute prie ten ruošiamo “Di
sidentų žodyno” lietuviškosios 
dalies. Nors okupuotoje Lietu
voje vengė rezistencijos, jai 
dabar atsilygina trigubai, orga
nizuodamas lietuviškas dainas 
dainuojantį olandų jaunimą, 
garsindamas Lietuvos kančias.

Šveicarija
Rašytojas Edzardas Schape- 

ris, didelis baltiečių bičiulis 
ir jų teisių gynėjas, mirė Berne 
sausio 29 d., sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Velionis gimė Rytprū
siuose, bet 1930 m. apsigyveno 
Estijoje ir dirbo “United Press” 
žinių agentūros korespondentu, 
suartėdamas su Lietuva, Latvi
ja ir Suomija. Kai 1940 m. prasi
dėjo sovietinė Baltijos respub
likų okupacija, E. Schaperis pa
sitraukė Suomijon. Ten jis įsi
jungė Suomijos kariuomenėn, 
dalyvavo kovose prieš invazi
ją pradėjusią Sovietų Sąjungą. 
Vėliau išvyko Švedijon ir 1947 
m. atvyko Šveicarijon, tapo jos 
piliečiu. Friburgo universite
tas jam suteikė garbės doktora
tą, o Brigo miestas jį paskelbė 
garbės piliečiu. Savo kūriniams 
rinkosi temas iš Baltijos šalių 
gyvenimo, gynė Sovietų Sąjun
gos pamintas Baltijos tautų tei
ses, ypatingą dėmesį skirdamas 
Lietuvai. Jis kūrė radijui skir
tus vaidinimus, skaitė paskai
tas, rašė straipsnius spaudai. 
Jo rašiniai pasiekdavo žymiuo
sius Šveicarijos, V. Vokietijos 
ir Austrijos dienraščius. Kele
rius metus prieš mirtį praleido 
Berne, dažnai susitikdamas su 
mūsų diplomatu dr. A. Geručiu; 
domėdamasis lietuviškais rei
kalais.

Vokietija
VLB Miuncheno apylinkės val

dyba vasario 11 d. šio miesto bei 
apylinkių lietuvius pakvietė į 
Vasario 16 minėjimą. Svečių ei
lėse buvo žymioji Bavarijos ope
ros sol. Lilija Šukytė, astrofi
zikas prof. dr. Vytenis Vasyliū- 
nas, pasižymėjęs vargonų muzi
kos koncertais, bei grupė kita
taučių veikėjų. Juos visus pa
sveikino apylinkės valdybos 
pirm. inž. R. Hermanas. Paskai
tininku buvo pakviestas Vytau
tas Bernotas iš Memingeno. Jis 
ragino visus dalyvius kasdien 
svajoti apie laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą, nes ir Vasario 
16-ji išaugo iš tokių svajonių, 
kurioms tada nesimatė realaus 
pagrindo. Svajonių betgi nepa
kanka — reikia patiems dirbti 
ir aukotis Lietuvai. Meninei 
programai buvo skirtas dviejų 
dalių estradinės muzikos kon
certas, atliktas sol. Nelės Pal- 
tinienės, kurią elektroniniais 
vargonėliais palydėjo jos vyras 
Arvydas Paltinas, dirbantis mu
zikos mokytoju Vasario 16 gim
nazijoje. Jiedu yra neseniai at
vykę iš okupuotos Lietuvos, jau 
koncertavę kai kuriose JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijose, 
kur vėl koncertuos šį pavasarį. 
“Kubilą” ir “Gyvatarą” pašoko 
Miunchene veikianti “Ratuko” 
grupė, vadovaujama Kristinos 
Pauliukevičiūtės. Minėjimas 
baigtas suneštinėmis vaišėmis. 
Vasario 19, sekmadienį, Vasa
rio 16-jai skirtos pamaldos bu
vo laikomos Ludwigsfelde. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. Antanas Bunga, atvy
kęs iš Bad Wiorishofeno. Pa
moksle jis jautriai prisiminė 
buvusį savo kurso bičiulį kun. 
A. Svarinską, jau trečią kartą 
įkalintą Lietuvos okupantų. 
Maldos buvo skaitomos už Lie
tuvos vaikus, jaunimą, motinas, 
persekiojamus kunigus bei ki
tus veikėjus, žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus. Visi ap
gailestavo, kad sol. L. Šukytė 
netikėtai turėjo išvykti, nega
lėjo dalyvauti pamaldose ir pa
giedoti. Ji tai pažadėjo padary
ti kita artimiausia proga.

o r



11 dienų BAVARIJA, AUSTRIJA IR KALNAI 
Kelionė A-1: gegužės 19-29........ $1,549
Aplankysime: Miuncheną, Spitzingsee, Zalcburgą, 
Vieną, Insbruką ir Kristaus kančios vaidinimą 
Oberammergau vietovėje

10 dienų PILYS, KATEDROS IR REINAS
Kelionė B-2: birželio 30 —liepos 9............. $1,579
Keliausime: Reino upe per Ruedesheimą, Heidelbergą, 
Viurcburgą, Niurnbergą, Rotenburgą, Zalcburgą, 
Miuncheną į Kristaus kančios vaidinimą Oberammer
gau vietovėje.

5 dienos ILGŲJŲ SAVAITGALIŲ KELIONĖS
Jei keliausite po Europą arba baigsite lietuvių išvyką 
Frankfurte, galėsite pasinaudoti galimybe per tris 
ilguosius savaitgalius vykti į Miuncheną ir Kristaus 
kančios vaidinimą Oberammergau vietovėje.
Kelionė D-5: birželio 22-26; kelionė D-6:
liepos 20-24; kelionė D-7: rugpjūčio 17-21 .....  $439
Nakvosime dvi naktis Oberammergau ir
dvi naktis Miunchene.
Visos kelionės — “Lufthansa” lėktuvais iš JFK ir 
Bostono. Kainos — JAV doleriais.

Dr. Vinco Kudirkos šeštadieninės mokyklos Otavoje mokinukai “nykštukai”, dalyvavę kalėdinės eglutės vaidi
nime. Iš kairės: Rasa Augaitytė, Aleksas Čeponkus, Linutė Augaitytė ir Andrius Čeponkus

Reikia ir spaudos, ir skaitytojų renesanso

w
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Žiburėliai^
‘mūsų.' mažiesiems'^

Kas yra malda?
Rašo Toronto Maironio mokyklos trečio skyriaus “teologai”

Dėl brošiūrų ir išsamesnių informacijų kreiptis į

Bolfic Tours 
293 Auburn St.

Newfon. A4A 02 1 č>č>, USA.
Tel. (617) 965-8080 arba (617)969-1190

1984 METŲ KELIONĖS LIETUVON
9-18 dienų kelionės, Įskaitant 11 dienų Lietuvoje 

Išvykstama iš Montrealio
Speciali 13 dienų kelionė — 11 naktų Lietuvoje 
(Du pilni savaitgaliai su giminėmis ir draugais). 
Kelionė 314: kovo 14 — kovo 26 ..................
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio

9 dienos LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 427: balandžio 27 — gegužės 5 ...
Kelionė 511: gegužės 11—gegužės 19 ... 
šešios dienos Vilniuje, 1 diena Helsinkyje 
“Finnair" lėktuvais iš Montrealio

dienų LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 917: rugsėjo 17 — rugsėjo 26.....
Šešios dienos Vilniuje, dvi dienos Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš Montrealio . i

dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 507: gegužės 7 — gegužės 18 ....
Kelionė 604: birželio 4 — birželio 15........
Kelionė 101: spalio 1—spalio 12............
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
“Finnair" lėktuvais iš Montrealio
KELIONĖS IŠ JFK IR BOSTONO 

dienu Kelionė 710B: lieoos 10 —lieoos 27 ......

$1,295

$1,225
$1,325

10

12

18

$1,355

$1,385
$1,551
$1,385

$1,999 
Kelionė 814B: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 31 $1,999 
Vienuolika dienų Lietuvoje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, dvi — Helsinkyje 
"Finnair” lėktuvais iš JFK

17 dienų LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 508B: gegužės 8 — gegužės 24 .... $1,769 
Kelionė 612B: birželio 12 — birželio 28  $1,899 
Kelionė 918B: rugsėjo 18 — spalio 4.......  $1,829
Šešios dienos Vilniuje, keturios — Rygoje, 
trys — Varšuvoje, viena — Frankfurte 
“Lufthansos" lėktuvais iš JFK ir Bostono

13 dienų LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
Kelionė 429: balandžio 29 — gegužės 11 ... $1,699
Penkios dienos Vilniuje, penkios — Romoje, 
dvi — Maskvoje
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

12 dienų LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 500A: gegužės 8 —gegužės 19 .... 

‘Kelionė 612A: birželio 12 —birželio 23......
‘Kelionė 710: liepos 10 — liepos 21..............
‘Kelionė 807: rugpjūčio 7 <—rugpjūčio 18 ....

Kelionė 918A: rugsėjo 18 — rugsėjo 29 ....
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
viena — Frankfurte
“Lufthansos" lėktuvais iš JFK ir Bostono 

‘Oberammergau ir Miunchenas (pasirinktina 
penkių dienų kelionė) ......................................

$1,379
$1,649
$1,649
$1,649
$1,489

$439
12 dienų LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 710A: liepos 10 — liepos 21 .......... $1,639
Kelionė 814A: rugpjūčio 14 — rugpjūčio 25 $1,639 
Kelionė 904: rugsėjo 4 — rugsėjo 15.........  $1,639
Šešios dienos Vilniuje, dvi — Maskvoje, 
dvi — Leningrade, viena — Helsinkyje 
“Finnair” lėktuvais iš JFK

11 dienų LIETUVA IR LENKIJA
Kelionė 925: rugsėjo 25 — spalio 5............ $1,279
Šešios dienos Vilniuje, trys — Varšuvoje
“Alitalia” lėktuvais iš JFK

Dėl brošiūrų ir išsamesnių Informacijų kreipkitės į

Boltic Tours
293 Auburn St.

Newton, MA 02166, USA
Tel. (617) 965-8080 arba (617)969-1190

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
kimas. Ar Jonas įmetė 30 ar 32 
krepšius, yra statistika. Bet 
kad Jonas buvo linksmas jau
navedys, ką tik išlaikęs advo
kato egzaminus, aukštas, liek
nas kanadietis, mėgstantis 
baltą vyną ir operetes, pada
ro jį gyvą ir straipsnį įdomų.

Rimtis savo vietoje reikalin
ga, bet šalia jos dar yra ir ki
tos nuotaikos, kurių minėti 
nevenkime. Lietuviams humo
ras nėra svetimas, tik savotiš
ko dirbtinumo prislėgtas. Gal 
todėl neturime nei gerų kome
dijų, nei komikų, o tik ašaras, 
dūsavimus ir raudas. Su jomis 
mes neprilaikysime savo jau
nimo, kuris natūraliai įieško 
šviesos, džiaugsmo, žvilgsnio 
į rytojų ir natūralaus jį supan
čio gyvenimo pripažinimo.

Reportažai
Protokoliškas konferenci

jų nutarimų spaudoje skelbi
mas yra nereikalingas, jei jo 
nelydi gyvas reportažas, ku
riame išryškėja kalbėtojų ir 
dalyvių nuomonės, skirtumai 
ir kokiu nors klausimu balsa
vimo procedūra. Tai demokra
tijose yra ypatingai brangina
ma. Priešrinkiminių vajų bro
šiūrose visada išvardinama, 
kaip ir už kurį įstatymo pra- 
vedimą balsavo kongreso atsto
vas, senatorius ir pan. Mūsų 
balsavimų duomenys laikomi 
paslaptyje, todėl ir balsuoto
jų apatija yra suprantama, nes 
kandidatai neskelbia nei savo 
užmojų, nei nusistatymo būsi
mų ar esamų projektų srityje. 
Tenka pasitenkinti spėlioji
mais ir paskalomis. Čia spauda 
galėtų pasitarnauti, reikalau
dama iš mūsų visuomenės ren
kamų visuomenininkų viešo ir 
atviro pasisakymo, o jų gran
dioziniai sprendimai, nešą 
plačioms mūsų visuomenės 
masėms darbų vykdymo atsa
komybės ir finansavimo naš
tą, turi būti iš anksto pateikia
mi per spaudą.

Reportažai, kuriuose rašo
ma, kad buvusi “įdomi paskai
ta”, “aukšto lygio” koncertas, 
“puikios vaišės”, nepasako 
nieko. Ilgos pavardžių eilės 
neskatina skaitytojo susido
mėti turiniu. Jis įdomus tik 
tam, kurio pavardė figūruoja. 
Pokalbių nuotrupos, publikos 
įspūdžiai, atlikėjų išvaizda 
ir jų asmeniško gyvenimo fak
tai patį įvykio aprašymą pa
daro gyvesnį ir įdomesnį.

Beletristika
Periodika neturėtų vengti 

beletristikos atkarpose, kad 
ir dvasiai, ir akims būtų ma
loni atgaiva. Visiškai natūra
lu, kad jaunimas nesidomi 
spauda, nes jam nėra įdomios 
vyresniąją kartą jaudinančios 
temos. Tai nėra tipiška vien 
lietuviškam jaunimui. Namuo
se tik gerokai paūgėję vaikai 
perverčia gaunamus vietinius 
žurnalus, kartais paseka spor
to žinias ar žinomų savo mėgs
tamų aktorių bei dainininkų 
gyvenimo sensacijas. Prisi
menu ir aš savo dienas Lietu
voje, kai į mūsų namus atei
davo dideli spaudos kiekiai 
iš Lietuvos ir iš užsienio. Skai
čiau knygas su dideliu noru, 
bet spauda manęs nedomino. 
Jau būdama vyresnėse gimna
zijos klasėse, aš su dideliu 
susidomėjimu pradėjau skai
tyti “Lietuvos aido” atkarpoje 
spausdintą Earle Stanley 
Gardner kriminalinio romano 
vertimą. Jaunimo spaudą pa

vartydavau ir visada perskai
tydavau arba feljetonus, ar
ba noveles ir peržiūrėdavau 
nuotraukas. Augant, bręstant 
ir mokantis, keičiasi skonis 
ir platėja informacijos reika
lingumo akiratis. Todėl iš sa
vo spaudos privalome reika
lauti, kad ji būtų gyvesnė, 
įdomesnė, turiningesnė. Štai 
vos pradėjome Šv. Kazimiero 
metus, o jau kiekviename mū
sų laikraštyje rasime po vie
ną, du ir daugiau straipsnių 
ta tema. Minėjimai dar nepra
sidėjo, bet istorinėmis, enci
klopedinėmis žiniomis esame 
pamažu persotinami. Būkime 
atviri: ne tik jaunimas, bet ir 
vyresnieji už mėnesio ar riet 
kelių savaičių straipsniais 
ta tema nebesidomės ...

Šeimos pasaulis
Esame rimti ir į>er savo rim

tį nematome pro šalį riedančio 
gyvenimo, kuris yra turtingas 
išgyvenimais ir gyvenamojo 
krašto nuotaikomis, įtakojan
čiomis beveik kiekvieną mūsų 
žingsnį. Kai nagrinėjame sa
vo jaunimo lietuviškumo išlai
kymo problemas, nebandome 
įžiūrėti savo gyvenamų kraš
tų aplinkos faktorių, kurie taip 
pat nelieka be įtakos mūsų 
jaunimui nulietuvinti. Ir tai 
nėra jokia specifinė politinė 
akcija, o tik realaus gyveni
mo aplinkos jaunimui statomi 
reikalavimai. Paskutiniuoju 
metu televizija* laikraščiai 
ir žurnalai yra perkrauti in
tensyvia vaikams pritaikytų 
kompiuterių pirkimo propa
ganda. Tačiau pasigirsta bal
sų, kad nereikia pasiduoti rek
laminiam spaudimui, suinten
syvinti šeimoje santykius tarp 
tėvų ir vaikų, rasti jiems dau
giau laiko, bet nejieškoti dar 
naujų priemonių vaikams iš 
šeimyninio gyvenimo išskirti.

Būtų labai įdomu ir vertin
ga spaudoje pamatyti diskusi
jas ir šiuo klausimu, nes jau
nimo ir prieauglio turime, o 
tėvai ne visada randa mūsų 
spaudoje tą moralinę atsparą, 
kurios įieško ir kuri jiems yra 
gyvybiškai reikalinga, nors 
jos negalima būtų įrikiuoti į 
mūsų įprastinę lietuviškų te
mų sampratą. Analizuojant pa
vojus ir nuosmukius, reikia 
šaknų jieškoti toli ir giliai, ne
kaltinant vien tėvų ar paties 
jaunimo, skaitytojų ar žurna
listų, tuo būdu lengviausiai 
nusikratant už ateitį atsako
mybės, nutarus, kad “nieko 
padaryti negalima”.

Humoras ir patarimai
Šalia rimties jieškokime 

humoro, šalia konferencijų nu
tarimų spausdinkime feljeto
ną. Šalia mokyklose mažėjan
čio moksleivių skaičiaus sta
tistikų iškeikime tuos indivi
dus, kurie jau eina savo tėvų 
tradicinėmis pėdomis, pavel
dėję ir supratę Lietuvos lais
vės bylos svarbą. Kadaise ne
leistini vestuvių aprašymai 
dabar jau darosi populiarūs, 
o jų nauda nemenka, nes jau
nos lietuviškos šeimos į savo 
gyvenimo istorijos albumą 
įdės visus savo vestuvių ap
rašymus. Ir tai gali būti aks
tinu statyti naują lietuviškos 
šeimos gyvenimo tvirtovę.

Sveikintinas yra bandymas 
įvesti specialistų patarimų 
skyrių, kaip pvz. advokatų, 
socialinės draudos žinovų, 
gydytojų. Jų turime apsčiai. 
Praplėsdami turinį ir siaurin
dami nusidėvėjusį šabloną, 

nenustosime rimties, bet tap
sime gyvesniais, įdomesniais 
ir naudingesniais.

Būtinas suaktualėjimas
Mūsų spaudai yra būtinas 

renesansas, kad išsilaisvin
tume iš sustingimo, tuo pa
traukdami skaitytojus ne vien 
lietuviško įsipareigojimo idė
ja, bet ir apeliuotume į jį kaip 
į asmenį, kuriam norime teikti 
malonumą ir džiaugsmą jo kuk
liomis laisvalaikio valando
mis. Reikia jieškoti metodų 
sukelti norą skaityti. Neveng- 
tina įtikinti skaitytojus, kad 
prenumeratos atsisakymas yra 
pati žemiausia savo nuomonės 
pareiškimo priemonė. Laisvo
je spaudoje tepasireiškia skir
tingos nuomonės, gerbiant 
oponentą, bet ir su juo oriai 
diskutuojant. Tiek “liaudies”, 
tiek vieno asmens “diktatūra” 
yra pavojingi dalykai. Ne kont
roversijos skaitytojas turi bi
joti, bet draudimo pareikšti 
savo nuomonę viešai. Ne vien 
spaudai reikalingas renesan
sas, bet ir jos skaitytojams, 
nes ne visi yra priaugę prie 
demokratinės laisvos spaudos 
principų.

Nauja jaunimo 
vasaros stovykla

Neringa — stovykla!, jauni
mas — Kazimieras! Šiais žo
džiais galėtų nuskambėti pir
masis stovyklinis vasaros šū
kis. Visa lietuvių išeivija mi
ni šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktį, o “Neringos” sto
vyklai (Vermont kalnuose) su
eina 15 metų. Tai būtų galima 
pavadinti sukaktuviniais “Ne
ringos” metais. Šią vasarą šio
je stovyklavietėje bus pradėta 
nauja stovykla jaunuoliams, 
baigiantiems gimnaziją ir pra
dedantiems studijas (17-20 me
tų). Tai didelis užmojis mažam 
Putnamo seselių vienetui. Ta
čiau drąsą teikia pasitikėji
mas žmonių parama bei šv. Ka
zimiero, jaunimo globėjo, už
tarimas.

Numatyta stovykla bus rug
pjūčio 12-25 d.d. Iš visų stovyk
lautojų bus prašoma pilno įsi
jungimo į programą, tvarkos, 
taisyklių laikymosi ir lietu
vių kalbos! Vadovybė stengsis 
paruošti turiningą bei vertin
gą programą, kad visi galėtų 
ne tik smagiai laiką praleisti 
krikščioniškai lietuviškoje 
aplinkoje, bet ir šį tą naujo 
patirti. Registruotis šiuo ad
resu: “Neringa”, ICC, Putnam, 
Ct. 06260. USA. arba skambinti 
tel. 1-203-928-5828. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Malda yra šventa. Malda yra, 
kai tu kalbi su Dievuliu. Jis 
tau neatsako, bet Jis vis tiek 
su tavim kalba. Reikia Dievu
liui melstis rytais, prieš visus 
valgius ir naktį. Malda yra la
bai gera. Malda gali paprašyti 
Dievulį ko nors, atsiprašyti 
arba pasakyti, kad Jis yra la
bai geras tau. Yra viena malda 
Dievuliui ir kita malda Mari
jai. Kai priimi pirmą Komuni
ją, Dievulis ateina į tavo šir
dį. Kai eini išpažinties, pasa
kai Dievuliui visas savo nuo
dėmes, kad Jam buvai negera. 
Išpažintis yra malda.

Vilija Karkaitė

Malda yra pasikalbėjimas su 
Dievu. Galima melstis visur, 
pavyzdžiui, šventovėje. Yra 
prašymo, garbinimo, atsiprašy
mo ir dėkojimo maldos. Reikia 
melstis, kai sunku, Galima 
melstis visada. Reikia melstis, 
nes Dievas mus myli. Mes turi
me melstis, kai ką nors blogo 
padarome.

Vaiva Underytė
Yra daug maldų. Viena mal

da, kurią aš moku, yra “Tėve 
mūsų”. Gali kalbėti maldą bet 
kur, tik negalima, kai dainuo
ji, neri po vandeniu, miegi. Aš 
visada kalbu šias maldas: “Tė
ve mūsų”, “Sveika Marija”, 
“Garbė Dievui Tėvui” ir “Amži
ną atilsį”. Prašymo malda yra, 
kai prašai Dievą, kad Jis pa
dėtų, pavyzdžiui, kąi tavo ma
ma serga. Atsiprašymo malda 
yra, kai atsiprąšai, kai ką nors 
negerai padarai. Aš ir mano 
brolis Edvardas meldžiamės 
kiekvieną vakarą.

Rimas Pečiulis
Malda yra pasikalbėjimas 

su Dievu. Maldų rūšys yra: gar
binimo, padėkos, atsiprašymo 
ir prašymo. Reikia melstis vi
sur: lauke, namuose, šventovė
je. Kada reikia melstis? Visa
da. Kam reikia melstis? Reikia 
melstis, nes Dievas mus myli.

Daina Batūraitė
Kai eini gulti, meldies ir kai 

atsikeli iš ryto, pasimeldi. Gali 
melstis bet kur. Gali melstis už 
žmones, kuriuos myli: už ma
mą, tėvelį, draugus. Kai mel
dies, jauties labai gerai. Tavo 
širdis atsidaro ir daug gerų 
jausmų ateina.

Antonija Laurinavičiūtė
Gali pasimelsti, kai tau yra 

sunku. Arba gali tik Dievui 
pasakyti, kad Jį myli taip, kaip 
Jis tave myli. Gali melstis tik 
mintimis. Nereikia maldą kal
bėti garsiai, nes Dievas žino, 
kad tu meldies. Malda yra ge
ras dalykas.

Dalia Baliūnaitė
Kai meldies, kalbi su Die

vu, Marija, Jėzumi ir Šventąja 
Dvasia. Gali melstis kada tik 
nori — iš ryto, dieną ir vaka
re, kai eini gulti. Kartais 
žmonės meldžia sveikatos, o 
kartais, kad Dievas duotų stip
rybės.

Ramunė Gaižutytė
Negali melstis bet kur, bet 

gali melstis bet kada. Yra mal
dos, kurios prašo, ir yra mal
dos, kurios dėkoja. Yra labai 
geras dalykas pasikalbėti su 
Dievu, nes tada turi su kuo kal
bėtis.

Loreta Genytė
Malda yra, kai kalbi su Die

vu lyg per radiją. Malda mes 
dėkojame Dievui už visa tai, 
ką Jis mums padarė. “Tėve 

JULIJOS PRANAITYTĖS piešinys Maironio mokykloje Ontario Toronte

mūsų” malda prašo, kad nebū
tų smurto. Malda yra svarbi 
katalikams, nes kai meldžia
si, jie jaučiasi gerai ir tada 
jie pasidaro drąsūs atsistoti 
prieš smurtą, baimę ir mirtį. 
Dievas mėgsta žmones, kurie 
su Juo kalbasi!

Sebastian Gringham
Malda yra pasikalbėjimas 

su Dievu. Tai laikas, kai ne
kalbi su kitais. Kai meldies, 
prašai, atsiprašai, ačiū sakai. 
Maldą kalbi iš ryto, prieš pie
tus, pusryčius ir vakarienę. 
Prašai Dievą, kad būtum geras 
ir daug kitų dalykų. Pasakai 
Jam, kad Jį labai myli. Daug 
žmonių po maldos būna geres
ni.

Julija Pranaitytė
Malda yra padėkojimas Die

vuliui. Kai kas nors serga ir 
nori, kad išgytų, kalbi maldą. 
Kartais negali gauti to, ko no
ri iš Dievulio. Pavyzdžiui, jei 
nori būti mokytoja, kai dar esi 
maža, Dievulis tau nepadės, 
todėl kad turi būti užaugus. 
Dievulis mus globoja ir visada 
yra mūsų širdyse.

Aleksandra Kušneraitytė
Pasikalbėjimas su Dievu 

yra malda. Yra atleidimo mal
da, prašymo malda, atsiprašy
mo malda ir dėkojimo malda. 
Galima visur melstis — namuo
se, prieš einant gulti, iš ryto, 
lėktuve, lauke ir t.t. Bet svar
biausia — melstis šventovėje. 
Mes meldžiamės, nes reikia 
prašyti Dievą, kad būtume ge
ri. Ir kai mirsim, Dievas pasa
kys, ar galim eiti į dangų, ar 
ne.

Darius Viskontas
Kai meldžiamės, padėko

jame Dievui už visa tai, ką Jis 
yra padaręs: medžius, vkride- 
nį, maistą, augalus, orą, kad 
mums davė protą galvoti, akis, 
galvą ir dar daugiau. Svarbu 
melstis, kad kai mirsim siela 
eitų į dangų ir ilsėtųsi ramy
bėje. Dievas taip pat mums 
davė širdį, kad vienas kitą my
lėtume.

Petras Steponaitis
Maldų yra visokių. Gali pa

prašyti, kad Dievas tau padė
tų ir gali pasimelsti už kitus. 
Meldies, nes Dievas tave myli. 
Jis myli, kai esi blogas, myli, 
kai esi geras ir tau padeda pa
daryti dalykus, kuriuos per 
sunku pačiai padaryti. Jis duo
da dalykus, kurių tu nori ir 
taip pat tuos, kur Jis galvoja, 
kad tau reikia.

Vilija Leknickaitė
Malda yra pasikalbėjimas 

su Dievu ir su Marija. Reikia 
melstis, kai eini miegoti, kai 
atsikeli ir kai reikia pagalbos. 
Gali Dievą paprašyti, kad kas 
nors pasveiktų.

Arvydas Slaboševičius

RUDUO
Kai ateina rudens gražios spalvos, 
ir krenta lapai nežali, 
jau žinom, kad baltuos tie medžiai, 
dideli, ilgi, maži.

Tie lapai jau seniai žaliuoja, 
ir nusibodo mums labai, 
tai jie patys nusisplavoja, 
ir šoka, kol žiema ateis.

Ir kai žiema greitai ateina, 
tie lapai jau rudi, juodi, 
po balto sniego gražia paklode, 
guli tie lapai seni, seni.

Vilija Bijūnaitė, VI skr.



6 psi. • Tėviškės žiburiai » 1984. III. 15 — Nr. 11 (1778)

Sol. NELĖ PALTINIENĖ dainuoja Miunchene Vasario 16 minėjime

Baigus olimpines žiemos žaidynes
Ne kartą buvo minimas ir lietuvių vardas

Vatikano pokalbis su Praha
Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris lankėsi Vatikane. 

Pastarojo “Rytų politika” ir Lietuva

K. BARONAS

Olimpinės žiemos žaidynės 
nuo ankstyvo ryto (kartais jau 
8 v.) iki vėlyvo vakaro stebėjau 
televizijoje. Dėkui Dievui, iš
braukti buvo “Dallas”, “Denver 
Clan” ir kt. filmai, tad netruk
domai galėjau sekti žaidynes 
ekrane.

Rašiau apie R. Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos medalių dvikovą. 
Deja, jos kaip ir nebuvo, nes 
vokiečiai aiškiai buvo prana
šesni už rusus ir jų pavergtų tau
tų atstovus — laimėjo devynis 
aukso medalius. Puikiai pasi
rodė JAV, įrašydamos į savo 
sąskaitą 4 “auksus” ir tuo bū
du pralenkdamos Skandinavijos 
sportininkus. Kvebekiečio pran
cūzo J. Boucher dėka Kanada ir 
V. Vokietija (taip pat P. Ange- 
rio dėka) atsistojo VIII vieto
je. Čia taip pat norėčiau atkreip
ti dėmesį į slovakų kilmės ka
nadietį B. Orseną, laimėjusį 
sidabro medalį dailiojo čiuo
žimo varžybose. Jis bus labai 
rimtu konkurentu pasaulinėse 
pirmenybėse kovo mėn. Otavoje 
amerikiečiui S. Hamiltonui ir 
gali jį “nuversti” nuo sosto.

Nors Lietuvos vėliava neple
vėsavo XIV žiemos olimpiadoje, 
tačiau Lietuvos vardas vokie
čių televizijos komentatoriaus 
buvo minimas daug kartų. Tai 
įvyko 10 km biatlope (čia ten
ka atlikti du šaudymus), kai var
žybas pradėjė1 "Vilniaus krašto 
sūnus Algimantas Šalna. Spėjau 
užsirašyti šiuos komentatoriaus 
žodžius: “Algimantas Šalna iš 
Kauno, Lietuvos, taigi lietuvis, 
yra geras slidininkas”. Ir vėl 
po penkių km, kai reikėjo šau
dyti gulint, televizijoje pasigir
do šie komentatoriaus žodžiai: 
“Šalna turi geriausią tarpinį 
laiką, tad lietuvis pirmauja”. 
Deja, 7,5 km stovimoje pozici
joje A. Šalnos du šūviai buvo 
“tušti”. Tokiu būdu jis “užsidir
bo” minutės baudą ir pirmaujan
čią vietą turėjo užleisti R. Vo
kietijos atstovui (baigmėje nu
galėjo norvegas). Lietuvis buvo 
penktas.

Antrą kartą mūsų tėvynės var
das buvo minimas komentato
riaus 4x7,5 km. biatlono esta
fetėje. Trečiame keitime (Kač- 
karovas-Šalna) taip skambėjo 
komentatoriaus žodžiai: “Dabar 
Kačkarovą pakeis lietuvis Al
gimantas Šalna, studentas iš 
Kauno, Lietuvos sostinės (čia 
vienintelė komentatoriaus klai
da!), taigi iš ‘Balticum”. Ir vė
liau, šaudant ar parodant ek
rane Algimantą, daug kartų bu
vo minima Lietuva ir lietuvio 
vardas. Deja, Algimantas ir vėl 
labai blogai šaudė stovėdamas 
(du šūviai “tušti”) ir gavo bau
dą. Tačiau nugalėjo Sov. Sąjun
ga, ir A. Šalna pasipuošė aukso 
medaliu.

Gerokai nukentėjo latviai, 
atstovaudami Sov. Sąjungai bob
slėjaus varžybose. Nors komen
tatorius (čia jau buvo kitas, šios 
sporto šakos žinovas) pasakė, 
kad keturvietės nariai yra iš 
Latvijos — Rygos, tačiau vėliau 
Vadino juos “sovietrussen”, ne
žiūrint aiškiai girdimo latviš
ko skaičiavimo, išjudinant bob
slėjų iš stovimos pozicijos, duo-

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša knygas bei 
žurnalus. Savininkas - lietuvis. 

Telefonas 625-2412
P. O. Box 1343, Postal Stalon “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6 

dant jau nuo pat pradmės greitį. 
Latviai buvo tik šešti. Geriau 
pavyko Ekmaniui su Aleksand
rovu, užimant dvivietėje trečią 
vietą. Ketvirti buvo vėl latviai 
— Janis Kipuras ir Aivaras 
Šnepstas.

Keletą kartų atvirais laiškais 
redakcijoms iškėliau sovietų 
pavergtų tautų atstovų vadini
mą vokiškoje spaudoje “soviet
russen”. Pernai, viešint Vokie
tijos užsienio reikalų min. H. 
D. Genšeriui netolimame mies
telyje, turėjau progą su juo trum
pai pasikalbėti. Jis neturėjo 
laiko atsakyti į mano klausimus 
(tai buvo Hesseno krašto rinki
mų vajaus metu) ir paprašė jam 
tuos klausimus pateikti raštu. 
Taip ir padariau, prašydamas, 
kad ateityje vokiška informaci
ja nevadintų sovietinių sporti
ninkų rusais, nes lietuvių, lat
vių, estų, gruzinų, armėnų ir 
t.t. kalba, tikyba, kultūra, pa
pročiai skiriasi nuo rusų. At
sakymas (sutrumpintai): “Nėra 
galimybių, nes mūsų informaci
ja naudojasi spaudos laisve”.

Grįžkime prie olimpinių žai
dynių. Vokiečiai gan plačiai 
rašė apie kraujo “dopingą”, var
totą Suomijos atstovų. Kas gi 
yra tas “kraujo dopingas”? Ke
turias ar šešias savaites prieš 
rungtynes paimamas sportinin
ko kraujas. Jis užkonservuoja
mas ir vėl įleidžiamas sporti
ninkui dvi dienas prieš varžy
bas “pilnas” arba tik raudonų 
rutulėlių (eritrocitų) pavida
le. Tuo būdu sportininkas gali 
įtraukti daugiau deguonies ir 
būti ištvermingesnių. Buvo mi
nima suomė Hemalainen, laimė
jusi slidžių varžybose net tris 
aukso medalius. Suomijos būsti
nėje buvę rasti kraujuoti rank- 
šluoščiai. Kiek čia tiesos, pa
rodys ateitis.

Keturioliktoji žiemos olim
piada nuėjo jau į istoriją. Už
darymo iškilmėse šalia Graiki
jos, Jugoslavijos vėliavų buvo 
iškelta 1988 m. olimpiados ren
gėjo — Kanados vėliava.

Jau dabar klevo lapo kraštas 
pradėjo paruošiamuosius dar
bus. Numatomi ir kandidatai, 
ypač norint sugrąžinti praras
tą autoritetą ledo ritulyje. Ne
žinau, ar pavyks Kanadai susi
grąžinti prarastą garbę, nes Sov. 
Sąjungos “sputnikus” bus labai 
sunku įveikti. Tiesa, stebėda
mas netolimame Mannheime 
kanadiečių rungtynes prieš vo
kiečius (pralaimėta 5:4)ir vė
liau televizijoje jų žaistas Gar- 
misch-Partenkirchen bei Rosen- 
heime (abejos pralaimėtos 4:0 ir 
7:0) lažybose nebūčiau už Ka
nadą Sarajeve “dėjęs” net ir pfe- 
nigio. Tačiau Jugoslavijoje jau
nuoliai gerokai pasistengė ir 
bronzos medalis buvo lengvai 
pasiekiamas. Deja, žiūrėdamas 
jų rungtynes su švedais dėl tre
čios vietos, susidariau įspūdį, 
kad “Milchgesicht” žaidėjai jau 
mintimis skraidė aplink tėvų, 
savo merginų namus, atlikdami 
vasario 19 d. 10 v.r. tik uždėtą 
jiems pareigą: žaidė be jokio 
entuziazmo, aštrių puolimų, 
gražių derinių. O tos visos sa
vybės buvo žaidžiant prieš Sov. 
Sąjungą (pralaimėjo tik 4:0). 
Tad ir nemanau, kad Kremliaus 
atstovus pavyks nugalėti Kal- 
garyje, nemanau, kad-' sovietų 
profesionalus įveiks NHL žai
dėjai šį rudenį Kanados taurės 
žaidynėse, dalyvaujant dar Če
koslovakijai, Suomijai, Sov. 
Sąjungai, Švedijai ir V. Vokie
tijai. Tikiu V. Tichonovui, pa
reiškusiam, kad Kanados “grec- 
kių” Sov. Sąjungoje yra gera 
šimtinė. Tai jis dar kartą įrodė 
Sarajeve.

Ir užbaigsiu mažu biatlono 
komentatoriaus humoru, matant 
Kostarikos atstovą prie šaudyk
los: “Jis galėtų laimėti biatlo- 
ną, jeigu į skydus galima būtų 
mėtyti kokoso riešutus”. Kosta
rikos atstovas baigė varžybas, 
rodos, paskutiniuoju.

Š. m. kovo 1 d. UPI (United 
Press International) žinių 
agentūra pranešė, kad popie
žius Jonas-Paulius II siunčia 
vyskupą Luigi Poggi į Prahą 
katalikų būklei Rytų Europo
je aptarti. Esą vyskupas Poggi, 
svarbiausias Vatikano diplo
matas Rytų Europos reika
lams, tikisi iš sovietinės val
džios išsiderėti K. Bendrijai 
Lietuvoje ir Čekoslovakijoje 
kaikurių nuolaidų.

Vatikano ryšys su komunis
tinių kraštų valdžiomis per 
Čekoslovakijos sostinę nėra 
naujiena.- Š. m. sausio-vasa
rio laidoje lenkų žurnale “Kul
tūra” buvo išspausdintas D. 
Morawskio straipsnis “Vati
kano ostpolitik”, kuriame ra
šoma, kad 1983 m. gruodžio 2 d. 
popiežius Jonas-Paulius II ir 
kardinolas Casaroli priėmė 
Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministerį Chnoupeką. Tai 
buvo staigmena, nes iki to lai
ko Vatikanas turėjo ryšį tik 
su tikybiniams reikalams įstai
ga Prahoje.

K. Bendrijos būklė Čekoslo
vakijoje yra labai sunki. Iš 
trylikos vyskupijų tik trys tu
ri vyskupus. Kunigų kolabo
rantų organizacija “Pacem in 
terris” kišasi į K. Bendrijos 
vidaus reikalus ir griauna kar
dinolo Tomašeko autoritetą. 
Komunistinė spauda smarkiai 
puola popiežių už draudimą 
kunigams dalyvauti “Pacem in 
terris” organizacijoje ir už 
tremtyje esantiems čekams 
ir slovakams vyskupų pasky
rimą. Pernai buvo suimtas kun. 
Stefan Padolinsky už “truk
dymą” valstybei kontroliuoti 
K. Bendriją. Kaip ir Lietuvo
je, taip ir Čekoslovakijoje yra 
pogrindžio spauda. Vienuolės, 
sąlygų verčiamos, irgi ima 
veikti slaptai.

Apie Lietuvos reikalus “Kul
tūra” rašo: “Prie konkrečių, 
nors ir kuklių, laimėjimų Ry
tų politikos srityje reikia pri- 
skaityti vyskupų paskyrimus 
Latvijoje ir Lietuvoje. Tai ne
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būtų buvę įmanoma be tylaus 
Maskvos sutikimo. Dar vis yra 
atvira Vilniaus vyskupo Ste
ponavičiaus byla, kuris yra 
daugiau kaip 25 metai ištrem
tas už savo vyskupijos. Mask
vos laikysena ir toliau yra 
dviveidė. Teikiamos nuolai
dos priskirtinos specifinei 
logikai, paremtai palankiais 
mostais tarptautiniam Apaš
talų Sosto autoritetui. Tos nuo
laidos betgi netrukdo sovie
tams uždrausti Kauno vysku
pui Poviloniui dalyvauti si
node ir teisti kunigus. 1983 
m. gruodžio 3 d. Vilniaus tri
bunolas už “priešvalstybinę 
veiklą” nuteisė kun. Tamkevi- 
čių 7 metus kalėti priverčia
mo darbo stovykloje. Jis buvo 
Tikinčiųjų teisėms ginti ko
miteto narys ir buvo labai po
puliarus bei gerbiamas jauni
mo”.

Tame pačiame straipsnyje 
“Kultūra” nagrinėja K. Bendri
jos būklę Vengrijoje, Bulga
rijoje ir Rumunijoje.

Sunku būtų pasakyti ką vysk. 
Poggi galėtų išsiderėti Lietu
vai. Prieš keletą metų Lietu
voje buvo kalbama, kad Vati
kanas bandė atgauti Vilniaus 
katedrą tikintiesiems.

Vilniaus katedra Lietuvai 
yra labai svarbi. Čia, Šventa
ragio slėnyje, prasidėjo Lie
tuvos krikštas kurio 600 metų 
sukaktis bus minima 1987 m. 
Ten, prie katedros durų, buvo 
randamas besimeldžiantis šv. 
Kazimieras; ten sunkias savo 
pareigas ėjo arkiv. J. Matulai- 
tis-Matulevičius.

Dabar katedra yra paversta 
paveikslų galerija ir koncertų 
sale. Nei vienam, nei kitam 
tikslui ji nėra tinkama. Beveik 
pusė paveikslų yra pakabinti 
labai aukštai, jų stiklai bliz
ga ir sunku yra surasti tokią 
vietą, iš kurios jais būtų gali
ma pasigrožėti. Katedros akus
tika tinka rimtai, religinei mu
zikai. Greitesnio tempo muzi
ka “prapuola” tarp kolonų. J.B.

Nuo 1971 metų daugiakultūriškumas
daro pažangą dideliais 

žingsniais
KLAUSKITE EDJ TOUSSAINTĄ. 

Edžio Toussainto šokių grupė 
gastroliavo visoje Kanadoje ir 

buvo sutikta entuziastingais 
plojimais.

Ir kas tame žygyje nuostabaus?

Daugiau informacijų teiraukitės 
artimiausioje valstybės sekretoriato * 
įstaigoje arba rašykite:
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Ottawa KIA 0M5
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Eddy Toussaint, minėto sambūrio 
direktorius, yra uolus narys 
vienos tautinės grupės, kuri 

aktyviai prisideda prie 
kultūrinio Kanados augimo.

Daugiakultūriškumas... 
tai tikrovė!

Canada

Šv. Kazimiero sukakties iškilmės Čikagos katalikų katedroje 1984.11.25. Dalyvavo apie 2000 lietuvių. Mišias at
našavo kardinolas J. BERNARDIN. Iškilmes surengė ALRK Federacija Nuotr. J. Kuprio

Lietuviai užpildė Čikagos katedrą
Iškilmingas Mišias atnašavo vietos kardinolas Bernardin su trimis vyskupais 

ir 20 kunigu. Giedojo trys chorai

JUOZAS ŠLAJUS

Specialiai pasamdytų auto
busų eilės vasario 25-tos šešta
dienį Čikagoje, prie Švento 
Vardo katedros, atgabeno iš ar
timųjų bėi užmiesčio parapi
jų bei LB apylinkių atvykusius 
lietuvius atšvęsti šv, Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties. 
Katedra buvo pilnutėlė lietu
vių.

1 v.p.p. katedroje Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
pirm. adv. Saulius Kuprys 
trumpu žodžiu pradėjo iškil
mes. Esą prasminga visiem 
prisiminti Kazimiero šventu
mą ir jo pavyzdingą gyvenimą. 
Jis yra mums, sektinas pavyz
dys, ypač nuskriaustųjų ir žmo
gaus teisių gynime. Tad šian
diena kartu ir liūdime, nes 
šv. Kazimiero globojama Lie
tuva yra pavergta, jos tikintieji 
skaudžiai persekiojami už ti
kėjimą, kuris buvo mūsų Šven
tojo pagrindinis gyvenimo ke
lias. Skatino su didesniu uo: 
lumu siekti vertybių, kurios 

veda mus ir mūsų tautą per 
kančią į garbę ir laimėjimą.

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos (Marquette 
Parke) choras, jau pasižymė
jęs savo religiniais koncer
tais, prieš iškilmingąsias Mi
šias giedojo melodingąją Dam
brausko giesmę “Dieve, lai
mink mūsų brangią tėvynę Lie
tuvą”, Ambraso giesmę į šv. 
Kazimierą ir kt. Chorui diri
gavo muz. Antanas Linas, var
gonais akompanavo Marija 
Mond,eikaitė-Kutz.

Žemai, dešinėje altoriaus 
pusėje, giedojo seselių kazi- 
mieriečių choras Pociaus 
“Šventas Kazimierai”, sese
lės M. Bernadetos “Uždek mū
sų širdis” ir kitas giesmes. Čia 
esančiais antraisiais vargo
nais akompanavo sesuo M. 
Theresa Papsis. Be to, fleita 
čia pritarė Anna Belle O’Shea.

Kardinolui Bernardinui su 
16 vėliavų (prieky šv. Kazimie
ro vėliava) ir gausia kunigų 
palyda artėjant prie altoriaus, 
abu chorai ir visi žmonės gie
dojo Naujalio “Dievas mūsų

prieglauda”. Kardinolas sim
patišku žvilgsniu sveikino taip 
gausiai susirinkusius lietu
vius. Dalyvavo ir daug jaunimo.

Asistuojamas trijų vyskupų 
ir per 20 kunigų, kardinolas 
Bernardin angliškai pradėjo 
iškilmingas šv. Mišias. Evan
geliją lietuviškai skaitė Ne
kalto Prasidėjimo (Brighton 
Park) klebonas prel. Damazas 
A. Mozeris. Skaitinius iš Šv. 
Rašto atliko Darius Polikai- 
tis ir seselė kazimierietė. 
ŠMMG parapijos (Marquette 
Park) klebonas kun. Antanas 
Zakarauskas lietuviškai at
giedojo Tikinčiųjų maldą..

Kardinolas Bernardin pasa
kė prasmingą pamokslą, pri
taikytą šv. Kazimiero sukak
čiai. Užjaučiančiai paminėjo 
persekiojamus tikinčiuosius 
lietuvius ir kenčiančią tautą 
dėl laisvės suvaržymo. Peržvel
gė šv. Kazimiero biografiją ir 
paminėjo, kad jo tėvas valdė 
Lenkiją ir Lietuvą.

Šv. Mišių aukas nešė gen. 
Lietuvos konsule J. Daužvar- 
dienė, kazimieriečių vyr. se
suo M. Joanella ir du jaunuo-
liai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais.

Šv. Mišių eigoje ŠMMG para
pijos choras pagiedojo Beet- 
hoveno “Sandus”, G. F. Ran
delio “Alleliuja”, Bizet “Ag
nus Dei” ir kitas giesmes. So
lo giedojo Margarita Momkie- 
nė. Užbaigiant giedojo abu 
chorai ir visi dalyviai Sasnaus
ko “Marija, Marija”.

Sol. Bernardas Prapuolenis 
giedojo giesmes bei joms va
dovavo, sėkmingai įjungdamas 
visus dalyvius.

Taip Čikagos lietuviai šia 
manifestacija pradėjo Šven
tojo Kazimiero metus.

Lituanistikos
seminaras Amerikoje

Vienuoliktas lituanistikos se
minaras įvyks š. m. rugpjūčio 
5-19 d.d. netoli Akrono mies
to, Ohio valstijoje, JAV. Per 
dvi savaites numatyta pateikti 
mažiausiai dešimt kursų iš lie
tuvių kalbos, literatūros, isto
rijos bei kitų kultūros sričių.

Kasmet ruošiami seminarai 
taikomi vidurinį mokslą bai
gusiam jaunimui. Per pasta
ruosius dešimt metų juose yra 
dalyvavę apie 300 lietuvių jau
nimo. Per tą laiką yra dėstę 
25 lektoriai, kurių daugumas 
profesoriauja JAV bei Kana
dos universitetuose.

Šiuo metu baigiama sudary
ti šios vasaros programa. Ne
trukus numatyta skelbti kursų 
bei lektorių sąrašus, regis
tracijos informaciją. Taip pra
neša ruošos komisija, kuriai 
vadovauja Mindaugas Pleškys 
iš Čikagos.

Interesantai prašomi kreip
tis raštu į PLJS Ryšių centrą, 
5620 S. Claremont, Chicago, 
IL 60636, USA. Ant voko pra
šoma pažymėti “Lituanistikos 
seminarui”. RS

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos "video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu 
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.



Lietuvos problemos universitete
Kun. Prano Dauknio disertacija “Lietuvos Katalikų Bendrijos 

priešinimasis religijos persekiojimui”
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O KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
1984 m. vasario 3 d. Šv. To

mo Akviniečio universitete 
Romoje kun. Pr. Dauknys ap
gynė disertaciją apie religi
jos persekiojimą Lietuvoje ir 
gavo teologijos daktaro laips
nį. Šią disertaciją jis parašė 
anglų kalba, gyvendamas Aus
tralijoje ir redaguodamas sa
vaitraštį “Tėviškės aidai”. Di
sertacijos gynime dalyvavo ir 
visa eilė lietuvių, juoba, kad 
jos tema lietė Lietuvos proble
mas ir buvo gvildenama akade
minėje plotmėje.

Disertacijos rašymui bei jos 
gynimui vadovavo žymusis do
mininkonas profesorius Jor
dan Aumann, asistuojamas 
dviejų profesorių — amerikie
čio domininkono P. Clancy ir 
vietnamiečio domininkono 
Phan Tan Thaw. Pirmasis yrą 
gimęs bei augęs Čikagos Mar
quette Parke ir daug girdėjęs 
apie lietuvius, antrasis — trem
tinys iš sovietinio Vietnamo.

Disertacijos gynėjui kun. 
P. Daukniui jie pateikė kele
tą klausimų kuriuos jis nuo
sekliai ir įtikinamai gvilde
no. Prof. Aumann pagyrė diser
taciją kaip gerą istorinę ap
žvalgą, kuri jam padėjusi su
prasti šių dienų problemas 
Lietuvoje, ir pateikė šiuos 
klausimus: kodėl tarp lietu
vių ir lenkų įsigalėjo nesan
taika; kodėl rusai nori sunai
kinti katalikų religiją ir su
rusinti lietuvius; ar lietuvių 
tautos kultūra yra glaudžiai 
susijusi su katalikybe ir ar ga
lima būtų ją vadinti šimtapro
centine religine kultūra; ar 
persekiojimo teologija negali 
būti politikos mokslo dalimi; 
kas yra persekiojimo teologi
jos pagrindas?

Prof. P. Clancy pateikė šiuos 
klausinius: K. Bendrija riboja
si moraline bei socialine sri
timi, kodėl tad nesiremti šia 
teze, aiškinant įvykius; ar Ro
mo Kalantos susideginimas 
nėra nuodėminga savižudybė?

Kun. Pr. Dauknys, aiškino, 
kad subjektyvine prasme R. 
Kalantos susideginimas buvo 
ne įprastinė savižudybė, pa

Pagerbta psichologė Šidlauskaitė
DANUTĖ DANIENĖ

Venta yra gerai žinomas var
das ne tik Otavoje, bet ir pla
čioje Kanadoje psichologijos 
profesorių, studentų ir visų 
tų, kurie darbuojasi su vaikais. 
Ventos vardu psichologė dr. 
Agota Šidlauskaitė prieš 25- 
rius metus pavadino savo sody
bą. Joje daugelį metų buvo Ota
vos universiteto “Child Study 
Centre” vaikų stovykla — 
“Camp Venta”, o dabar — rezi
dencinė vaikų mokykla “Venta 
Preparatory School”.

1983 m. spalio 27 d. dr. Ago
tai Šidlauskaitei buvo įteik
tas aukso medalis už svarbų 
įnašą vaikų gyvenimo kokybės 
pagerinime (Children’s Ser
vice Award). Medalį įteikė On
tario provincijos gubernato
rius John B. Aird parlamen
to rūmuose Toronte.

Dr. A. Šidlauskaitė nuo 1951 
m. iki pensijos (1979 m.) pro
fesoriavo Otavos universiteto 
psichologijos fakultete. Kaip 
vaikų psichologijos specialis
tė, ji, šalia akademinio dar
bo, didelę energijos dalį sky
rė pritaikomajai psichopeda- 
gogikai. 1953-1965 m. ji padė
jo pagrindą Otavos universite
to vaikų tyrimo centrui (Child 
Study Centre). Kaip šio centro 
įsteigėja, dr. A. Šidlauskaitė 
buvo jos direktore iki pensijos 
datos.

1981 m. rugsėjo mėnesį dr. A. 
Šidlauskaitė įsteigė savo gy
venvietėje (Carp, Ont.) “Venta 
Preparatory School”. Šioje mo
kykloje ji tęsia tą patį psicho- 
pedagoginį darbą. Mokyklos 
siekis yra talentų gelbėjimas 
(“saving talent”). Valdžios mo
kyklose didelė dalis labai ga
bių vaikų pasimeta, neišmoks
ta sistemingai dirbti arba nu
siteikia prieš mokslinimąsi. 
Šiuo metu 30 tokių mokinių gy
vena ir mokosi po Ventos stogu.

Prieš priimant, visi kandi
datai yra patikrinami. Gabu
mai, asmenybės sąranga ir tė
vų bendradarbiavimas yra pa
grindas, pagal kurį nustatoma 
moksleivio korektyvinė ar pre- 
ventyvinė programa. Mokslei
viai priimami 6-12 metų am
žiaus. Mokyklos programa api
ma dešimtį skyrių. 

žeidžianti Dievo įsakymą, bet 
pasiaukojimas už didžiąsias 
vertybes bei savo tautą, pagal 
Šv. Rašto žodžius: “Nėra di
desnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti” (Jn 15,13).

Sekančią dieną naujajam 
daktarui buvo surengtos pa- 
gerbtuvės lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijoje.

Disertacija yra išspausdinta 
ir pavadinta “The Resistance 
of the Catholic Church in Li
thuania Against Religious Per
secution”.

Pažymėtina disertacijos de
dikacija: “Atminti 600.000 lie
tuvių, ištremtų į Sibiro 'kon
centracijos stovyklas, kalė
jimus, dešimtims tūkstančių 
nužudytų, nukankintų, KGB su
šaudytų tautiečių; sąžinės ka
liniams; visiems lietuviams 
katalikams, jų kunigams ir vys
kupams sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, kurie, turėdami 
gyvą tikėjimą, herojiškai, su 
neįveikiama drąsa, kovoja už 
religijos laisvę, Jėzaus Kris
taus tiesą ir Lietuvos prisikė
limą, kad. ji šviestų bei spin
duliuotų tarp kitų tautų kaip 
žėrinti žvaigždė, skelbianti 
beribę Kristaus meilę bei Jo 
gailestingumą”.

Ši disertacija pasitarnaus 
ne tiktai kaip mokslinė studi
ja, bet ir kaip geras informa
cijos šaltinis kitataučiams, 
norintiems susipažinti su da
bartinėmis Lietuvos proble
momis. E. Putrimas

Kun.PRANAS DAUKNYS, apgynęs 
daktaro disertaciją Romoje

Mokyklos patalpose gali gy
venti 24 mokiniai, dienos me
tu prie jų gali prisijungti dar 
21 mokinys. Mokykloje dirba 
per 30 asmenų, įskaitant psi
chologus, socialinius darbuo
tojus, mokytojus, virėjus, raš
tinės tarnautojus. Mokykla 
gauna Ontario švietimo minis
terijos paramą, turi geras pa
talpas, gimnastikos salę, mu
zikos kambarį ir 1.1.

1983 m. birželio mėnesį iš
ėjo pirmoji Ventos laida: pen
ki mokiniai baigė dešimtį sky
rių ir puikiai tęsia mokslą: 
du valdžios gimnazijose, o trys 
— privačiose mokyklose.

Dr. A. Šidlauskaitė yra daž
nai kviečiama su paskaitomis 
ne tik Kanadoje, bet ir JAV-se, 
Europoje. Taip pat studentai, 
vaikų psichologijos darbuoto
jai ir tėvai kartais gauna pro
gą išgirsti jos turiningas pa
skaitas daktarės sodyboje.

Dr. AGOTA ŠIDLAUSKAITĖ, vai
kų psichologijos specialistė, prie 
Otavos įsteigusi specialią vaikų 
mokyklą

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan

gelikų reformatų žurnalas, 1983 
m. gruodis, 55 nr. Redaguoja Pet
ras Bružas, administruoja Jonas 
Palšis, 5718 S. Richmond St., Chi
cago, IL 60629, USA.

Jonas Minelga, ŽIOGAS MUZI
KANTAS. Eilėraščiai vaikams, 
gausiai iliustruoti Dianos Kizlaus- 
kienės. Išleido JAV Lietuvių Bend
ruomenės švietimo taryba. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė (3001 
West 59th St., Chicago IL 60629, 
USA). Chicago, 1983 m., 70 psi. 
Kaina nepažymėta.

Toronto Stepo Kairio muzikinio vieneto kanklininkės Klaipėdos atvadavimo metinių minėjime. Iš kairės: A. Sen- 
džikaitė, G. Šaltmiraitė, A. Zavytė. Jos dalyvavo meninėje programoje Nuotr. B. Tarvydo

Taupi sminganti žodžio strėlė
Naujoji Kazio Dradūno poezijos knyga "Prierašai"

HENRIKAS NAGYS

Žemės valgymu prisiekiu šventą 
neapykantą —

Ji galioja prieš ir po mirties. 
Žemė vedasi mane kaip įkaitą 
Lūpom nebylėm, velėna prie 

širdies.
Žemės valgymu prisiekiu amžiną 

ištikimybę —
Ji galioja prieš ir po mirties.
Žemė skelbia su manim vienybę 
Lūpom nebylėm, velėna prie

širdies. (Prierašai, 26 psl.)
Pasigirsta gailių užuominų 

(kartais net priekaištų), kad, 
štai, taip vadinamieji ŽEMI
NINKAI aptilo, gal pavargo, 
gal išsisėmė, gal. . . Keista, 
kad tie balsai priklauso daž
niausiai gerokai jaunesniems 
už mus, šūktelėjusiems arba 
įmantriai pasišvaisčiusiems, 
bet, deja, daugeliui jų jau vi
siškai nutilusiems arba vos 
girdimų tik retai, tik keliais 
posmeliais. Tiesa, kritikų tai 
netrūksta. Trūksta betgi ra
šančiųjų ką nors, kuriančiųjų.

Sutikęs parašyti recenziją 
apie naująjį Bradūno rinkinį, 
nemanau bristi nei į semioti
kų, nei objektyvistų, nei be
jausmių knibinėtojų daržus 
bei darželius, nes nepažįstu 
tųjų karalysčių pakankamai ir 
dėlei to visiškai nesigailiu. 
Nemanau, kad suskaičiavęs 
veiksmažodžius, daiktavar
džius, būdvardžius ir t.t. bei 
surašęs (dažnai tiktai sau pa
čiam tesuprantamas) lygtis bei 
formules, užklotas mistifika
cijos skraiste, jau ir griebsiu 
už pačios poezijos šerdies. 
Jeigu taip būtų (tegul ir įmant
riai) įmanoma, gal nebereikė
tų nei pačios poezijos? Papras
tų paprasčiausiame ketureily
je užrašytam arba išdainuo
tam prieš kelis tūkstančius 
metų kur nors Kinijos impera
toriaus rūmuose, paprastoje 
nomado palapinėje arba ir dū
minėje senlietuvio landynėje 
(o gal ir girioj) yra TAI, kas pa
daro poeziją poezija ir vien
kartine, ir nemirtinga. Ir ta
sai fenomenas nėra nei suskai
čiuojamas, nei kebliom sche
mom išlukštenamas, nei ašt
riausiu intelekto peiliuku iš- 
mėsinėjamas. Dėkui Dievui ir 
poezijai!

Po šios įžangos imu į rankas 
Kazio Bradūno “Prierašus”, 
atsiverčiu, skaitau puslapį 
po puslapio, žodį po žodžio, 
eilėraštį po eilėraščio ir randu 
juose gyvą, skaidrų, taiklų, 
sultingą, išnešiotą ir brandų, 
nugludintą (sąmonės ir pasą
monės upės) žodį. ŽEMININ
KAI tebegyvi. ŽEMININKAI 
dar turi daug ką pasakyti. Vie
ni dažniau, kiti rečiau. Gi Bra
dūno poezijos žodis, frazė, 
įvaizdis nuolat tobulėjo: at
vėrė vertikaliąsias ir horizon
taliąsias dimensijas. Ne tik
tai todėl, kad vis meistriškiau 
pavaldė poetas savo nuolat ir 
nuolat kondensuotesnę poe
tinę medžiagą (arba duotybę) 
bet taip ir todėl, kad sugebė
jo savo eilėse atverti tas, jau 
anksčiau minėtas, savybes ir 
dimensijas, kurias galime va
dinti visokiais vardais ir nė 
vienu neapsakyti, bet kurias 
jaučiame visa esybe pulsuo
jant beveik kiekviename eilė
raštyje.
Ką reiškia mirti, nežinia.
Dar tik kaip kūdikis žaidžiu 
Tavo dangum, mano žeme 
Ir gimstančiu žodžiu.
Kurin mirtis neįsivėlė — 
Niekas nežino dar, kas ji... 
Bet kam gi Tu tą purų smėlį 
Šitaip skubėdamas kasi? (21)

Reikėjo drąsos paimti Švent
raštį, jau parašytą keleriopai 
perkeltine kalba, beveik du 
tūkstančiu metų kartojamą, ti
riamą, išnarstytą ir išnagri
nėtą tikinčiųjų, netikinčių, 
abejingųjų, ir atsiliepti į pa
rinktas ištraukas savo nuosavu

Poetas KAZYS BRADŪNAS, iš
leidęs naują poezijos rinkinį 
“Prierašai”

balsu, savo aidu, savo jautriu 
žmogiškuoju klausimu arba ir 
mokytinio nuolankumu. Mes 
labai gerai žinom kaip nelai
mingai kyšo eilėraščiuose viso
kie nemirtingųjų miestų, kūri
nių, genijų vardai, dažniausiai 
tuštokai teliudijantys rašan
čiojo tariamą (arba ir tikrą) 
erudiciją, kuri, geriausiu at
veju, užantspauduoja enciklo
pedinį poeto bagažą, retai te- 
reikalingą poezijai, neužsiimi- 
nėjančiai keliolikos išrinktų
jų nuosava nuosavųjų adora
cija.

Bradūnas išvengia tokios ka
balistikos, nes jis visada kal
ba tiktai savo burna. Ir pirmo
joje knygos dalyje, palydėda
mas eilėm Šventraščio žodį, 
Bradūnas kalba nekaltos nuo
stabos ir gilaus tikėjimo žo
džiu. Tie jo žodžiai nenori nei 
prilygti, nei perfrazuoti, ne
trokšta jie taip pat nieko pa
taisyti, pagerinti arba mistifi
kuoti. Neužlieja jie žodžių tva
nu. Jie tenori būti kuklūs poe
tiški “post scriptum”: štai, per
skaičiau jus, jūs ištikote ma
ne kaip stebuklas ir tenoriu 
atsiliepti kaip užgauta styga. 
Toks mano aidas. Atleisk, pri
imk, išklausyk ir atleisk. Tik 
tiek. Esu vienas iš Tavo liudi
ninkų, Tavo veido neregėju
siųjų, negirdėjusiųjų Tavo 
balso liudininkų. Štai mano 
liudijimas. Asmeniškas, nes- 
Tu gi kalbėjai mums kiekvie
nam atskirai. Ir Genezėje ir 
Evangelijose.
Plaunu akis dangaus šviesa, 
Bet plaštaką dedu prie 

žemės —
Tebusiu kaip laukų rasa, 
Pabirusi, o surinkta saulelės.
Kaip varpa bręstanti kviečių, 
Jau gliaudoma praeinančiojo 

pirštų,
Jau tarpe džiaugsmo ir kančių 
Gyvybės plazma žody “mirštu".

(43 psl.)
Krėtė saugumiečiai nenuro

dę savo pavardžių. Paėmė Ma
ceinos knygą “Niekšybės pa
slaptis” (“LKB Kronika”, 56 
nr.).
Pati knyga
Savo vardu
Prieš mirtį ištarė 
Žudikų pavardę: 
Niekšybė.
Kur bėgate
Su Kaino ženklu kaktoje, 
Su įrašu:
Niekšybė. (59 psl.)

Kitoks Bradūno žodis tre
čiajame rinkinio skyriuje 
(“Prierašai prie Lietuvės Ka
talikų Bažnyčios Kronikos”). 
Jeigu “Prierašuose prie Ge
nezės” ir “Prierašuose prie 
Šv. Jono” poetas tiktai atlie
pė aidu, tiktai palydėjo nuo
staba, įžvalga ir meile, tai tre
čiajame jis ir kaltina, ir smer
kia, ir drebia tiesą jos bijan- 
tiesiems į akis. Nenuostabu to
dėl, kad Bradūnas, (Brazdžio

nis, Landsbergis, Raila, Vis
vydas, šias pastabas rašantis 
ir dar vienas kitas išeivijos 
kultūrinio gyvenimo atstovas) 
nėra nei Kazakevičiaus, nei 
Petronio globotinių sąraše, 
nesiūloma išleisti jų poezijos 
ar raštų rinkinio, pavardės nu
tylimos, jei tiktai įmanoma, 
tarsi raupsuotųjų ir šiaip jau 
bandoma išbraukti juos iš lie
tuvių raštijos. Tarsi jie tai ga
lėtų padaryti! Juk pati “Kroni
ka” yra geriausias įrodymas, 
kokie jie bejėgiai. Tauta at
skiria prisiplakėlius nuo nesi- 
lankstančiųjų. Ir ne Petroniai 
nulems lietuvių literatūros są
rašą bei likimą. Tai ypač noriu 
pabrėžti šiandien, kai jau yra 
gerokas skaičius parsiduodan- 
čiųjų okupanto valdininkams, 
tardami užsitikrinsią sau rau
doną (?) amžinybę.
Gerumų jau gana, Justinai, 
Reikia teisybės,
Kurios tu pasakyti negali.
Leliumais nepridengsi melo ir 

niekšybės,
Nuo jų poezija toli.

(Eil. skirtas sovietinės Lie
tuvos rašytojui Justinui Mar
cinkevičiui; ten pat, 62 psl.).

Kitame Kazio Bradūno rinki
nyje taikliai nukaltas termi
nas “raudono buržua” limpa, 
deja, ne tiktai Lietuvoje par- 
sidavusiems eilių bei prozos 
gamintojams. Turime jau ir čia 
panašių kapitalistinio pilvo 
gėrybių garbintojų, operuo
jančių plačiai ir įžūliai įvai
riais labai skambiais titulais 
bei institucijų pavadinimais. 
Tarptautiniai vandenys ir gė
rybės masina! Nuo tokių (ir 
Lietuvoje, ir čia) Bradūnas 
stovi be galo atokiai. Taip ir 
dera poetui, kurio šaknys ke
rojas! tikroje žemėje, išlaikiu
sioje visas dimensijas: žem
dirbio, gyvo iš žemės ir per 
žemę, kartų kartų prakaitu ir 
krauju užanspaudavusio savo 
amžiną ištikimybę jai; žmo
gaus, gyvo tiktai gamtoje ir 
per ją, išgyvenusio nuo sau
jos smėlio ligi giliausios mis
tikos praeinamumo ir nepraei
namumo savo egzistencijos te- 
reną. Bradūnas nesutelpa nei 
į rėmelius, nei į rėmus. Taip, 
jis tiki ir Dievu ir Žeme — ir 
labai dažnai sunku atskirti, 
kur yra toji trapi riba.
Mums Dievo jie nepavogė — 
Dievo pilna dvasia.
Gal kraujas, o gal žemuogė 
Šilų samanose?
Vis tiek visata didelė, 
O grūdu paberta.
Tik Žemė, ta paklydėlė, 
Bučiuota, apverkta,
Ar jo sėjos verta ? (63 psl.)

Baigia savo rinkinį Kazys 
Bradūnas begalinio tikėjimo 
išpažinimu, be kurio ir mes 
nė vienas turbūt neišsilaiky
tume. Nei Lietuvoje, nei (jei 
taip pasirinkome) čia:

PATI APVAIZDA PASIRŪ
PINS, KAD TIKROJI IŠTIKI
MYBĖ TRIUMFUOTŲ (“LKB 
KRONIKA”, 56 nr.).
Ateina didelė epocha 
Ir laiką perlaužia pusiau.

' Jau vynuogės aukojimui 
prinoko,

O kraujas laša dar tamsiau.
Ir niekas jau sudrumst negali 
Tų apeigų rimties.
Dedu ir savo donio dalį 
Šalia gyvybės ir mirties.

(75 psl.)
Kazio Bradūno naujasai ei

lėraščių rinkinys manęs ne
apvylė. Radau jame tą patį 
vienkartinį poezijos pasisa
kymą, tą pačią taupią ir smin
gančią žodžio strėlę, kuri at
veria autentiško pergyvenimo 
gelmę. Be tuščiažodės butafo
rijos ir pseudointelektuali- 
nės bravūros, Bradūno poeti
nis credo yra ir skaidrus, ir 
nesenkantis, ir gaivinantis 
kaip motinos žemės šaltinis.

Viešosios Ontario Kingstono 
bibliotekos vadovybė pakvietė 
dail. Antaną Tamošaitį surengti 
jos galerijoje dailės parodą. Bus 
išstatyti 25 tapybos darbai ir 66 
grafikos “ex libris”. Paroda bus 
atidaryta kovo 19 d. ir truks iki 
balandžio 13 d.

Dešimtasis Lituanistikos insti
tuto suvažiavimas įvyks 1985 m. 
lapkričio mėnesį drauge su Moks
lo ir kūrybos simpoziumu greičiau
siai Čikagoje. Jau dabar pradeda
ma jam ruoštis. Lituanistikos insti
tutas šiuo metu turi 138 narius ir 
4 garbės narius.

Čikagos “Margutis” kovo 25 d. 
Jaunimo centre rengia koncertą, 
kurio programą atliks keturi me
nininkai iš V. Europos: čikagie- 
čiams jau girdėti hamburgiečiai 
— sol. Vilija Mozūraitytė, smui
kininkas Michael Collars, pianis
tė Raminta Lampsatytė-Collars ir 
pirmą kartą. Čikagoje pasirody
siantis pantomimas Zigmas Bane
vičius iš Paryžiaus.

Dail. Alfonsas Dargis, gyvenan
tis ir kuriantis Ročesteryje, lai
mėjo JAV LB kultūros tarybos 
1983 m. dailės premiją, kurios 
mecenatas yra JAV Lietuvių fon
das. Tą $1.000 premiją jam pasky
rė dail. V. Vizgirdos sudaryta 
vertintojų komisija, kurion, be 
jo paties, įsijungė trys dailinin
kai: tapytojai B. Murinas, A. Va- 
leška, V. Ignas JAV-se ir skulpto- 
rius-vitražistas J. Bakis Kana
doje. Komisijos pranešime pabrė
žiama, kad premija paskirta vien
balsiu nutarimu, įvertinant dail. 
A. Dargio ilgaamžį kūrybinį dar
bą, jo brandžios ir savitos kūry
bos įnašą į lietuvių dailės lobyną. 
Lauretas yra gimęs 1909 m. birže
lio 12 d., šiemet švęsiantis dei
mantinę amžiaus sukaktį. Kauno 
meno mokyklos teatro dekoracijų 
studiją yra baigęs 1936 m., tobu- 
linęsis Vienos meno akademijo
je 1936-40 m., scenovaizdžių kū
rėju dirbęs Vokietijos teatruo
se 1940-51 m. Reiškėsi taipgi ta
pyboje, spalvotuose medžio rėži
niuose, grafiką jungdamas su ta
pyba.

JAV LB Detroito apylinkės val
dyba' sausio 14-15 d.d. surengė 
okupuotos Lietuvos dailininkų 
tapybos darbų parodą Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos kul
tūros centro parodų salėje. Jai 
buvo gauti 22 kūriniai iš dr. Alek
so Zotovo rinkinio — gamtovaiz
džiai, natiurmortai, portretai, 
teminės kompozicijos. Kaip tie 
paveikslai buvo įsigyti, paaiški
no dr. A. Zotovo dukra Andrėja. 
Jie atstovavo dailininkams: Leo
nardui Gutauskui, Leonardui Tu- 
leikiui, Broniui Uogintui, jau 
mirusiai jo žmonai Bronei Mingi- 
laitei-Uogintienei, velioniui Al
fonsui Motejūnui, Stasiui Jusio- 
niui, Bronei Jacevičiūtei, Vincui 
Kisarauskui ir Linui Jankui. Pa
rodos lankytojai žavėjosi B. Min- 
gilaitės-Uogintienės “Vilniaus ver
bomis”, už kurių, lyg paslėpta, ma
tėsi Madona, A. Motejūno “Vil
niaus bokštais”, L. Jankaus “Dre- 
verna” (kaimas prie Kuršių ma
rių), “Gatvele Gilijoje” (mieste
lis prie Kuršių marių), L. Gutaus
ko paveikslais, kuriuose žmonės 
ir paukščiai primena pasakas.

M. K. Čiurlionio galerijos vai
dyba, prisiglaudusi prie Jauni
mo centro Čikagoje, surengė lie
tuviškųjų plakatų parodą centro 
patalpose sausio 13-29 d.d. Ją bu
vo galima lankyti tik savaitga
liais. Parodos atidaryme M. K. 
Čiurlionio galerijos pirm. dail. 
V. Lukas žodį tarti pakvietė dail. 
Algirdą Kurauską, kalbėjusį apie 
plakatų meną, kūrybines dailinin
kų sąlygas senosios bei dabarti
nės išeivijos laikais JAV ir oku
puotoje Lietuvoje. Daugiau kaip 
200 plakatų susilaukusi paroda 
turėjo tris skyrius: istorinių, da
bartinės išeivijos ir Lietuvos pla
katų. Ypatingo lankytojų dėmesio 
susilaukė istoriniai išeivijos pla
katai, prasidedantys 1908 m., at
spindintys įvairius renginius ne
tobula anų metų lietuvių kalba. 
Pokarinės išeivijos skyrius, pra
tęsęs istorinį, buvo užbaigtas šią 
vasarą įvyksiančia tautinių šokių 
švente. Nemažai plakatų turėjo 
ir okupuotos Lietuvos skyrius, 
apimantis ne tik reklamines, bet 
ir propagandines temas. Be kon
certams ir vaidinimams skirtų rek
laminių plakatų, jame buvo ir su 
propaganda susietų, propaguojan
čių kovą prieš taršą, už gamtos 
apsaugą, meninių tautos turtų sau
gojimą. Jie buvo sukurti profesi
nių šios srities dailininkų, pasi
žyminčių plačiu braižu, išradingu 
spalvų ir formų raizginiu.

Lietuvos teatro draugija akto
rių namuose Vilniuje surengė li
teratūros vakarą, skirtą 270-to- 
sioms Kristijono Donelaičio gi
mimo metinėms. Apie būrų poetą 
kalbėjo filologijos mokslų kan
didatas R. Pakalniškis. K. Do
nelaičio kūrinius skaitė aktoriai 
— K. Kymantaitė, M. Mironaitė, 
L. Noreika, S. Nosevičiūtė, T. 
Vaisieta ir F. Jakšys.

Meninių nuotraukų parodą 
“Kalnų viršūnėmis” Panevėžio 
parodų rūmuose surengė vilnietis 
Romualdas Augūnas, sutelkęs apie 
50 kūrinių. Fotografas R. Augū
nas, anksti susidomėjęs alpiniz
mu, ne kartą kopė į kalnus, susi
pažino su alpinizmo pavojais. Jo 
nuotraukos atspindi ne tik kalnų 
grožį, viršūnių didybę, bet ir al
pinistų kasdienybę, buitines deta
les. Didžiausią įspūdį parodos 
lankytojams betgi paliko kalnų 
gamtovaizdis, viršūnių nugalėjimo 
momentai.

Išeivijos dail. Viktoro Vizgirdos 
tapybos darbų ęaroda surengta 
Kaune, M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Jai sutelkta apie 100 
kūrinių iš M. K. Čiurlionio ir Lie
tuvos dailės muziejų fondų bei 
privačių rinkinių. Paroda, skir
ta dail. V. Vizgirdos amžiaus aš- 
tuoniasdešimtmečiui, apėmė be
veik visą kūrybinį jo gyvenimą. 
Iš išstatytų darbų minimi — “Viš
akio Rūdos bažnyčia”, “A. Valai
tienės portretas”, “Merginos por
tretas”, “Dail. V. Petravičiaus 
portretas” bei kiti prieškariniai 
darbai. Dail. V. Vizgirda muzie
jams yra padovanojęs ir pokari
nių savo kūrinių: “Autoportretą” 
(1970), “Dailininką ir jo thodelį” 
(1970), “Senąjį Vilnių” (1979) bei 
kitus aštuntojo dešimtmečio dar
bus. ,

Meno darbuotojų rūmuose Vil
niuje buvo suvaidintas spektaklis 
“Elegija Jonui Biliūnui”, paruoš
tas Vilniaus konservatorijos fa
kultetų Klaipėdoje. Tie fakulte
tai gyveniman išleidžia šeštąją 
režisierių laidą saviveiklinėms 
teatrų grupėms. Studijas šiais me
tais baigė 15 būsimų režisierių, 
kuriems vadovavo Petras Biels
kis. Ši grupė studijų metais pri
žiūrėjo ir globojo Plungės rajono 
Šarnęlių kaime esančią poeto Vy
tauto Mačernio tėviškę. Spektak
lyje “Elegija Jonui Biliūnui” bu
vo sukurti Biliūno, Julijos, Lai
mės vaidmenys, scenos ir apsaky
mų “Joniukas”, “Pirmutinis strei
kas”, “Brisiaus galas”, “Liūdna 
pasaka”, “Laimės žiburys”.

Kauno dramos teatro repertua
rą papildė pirmoji debiutuojan
čios dramaturges Emos Mikulėnai- 
tės pjesė “Visada tas pats”, ku
riai ji panaudojo savo apsakymų 
motyvus. Pjesė turi tik du veikė
jus — vyrą ir žmoną, senukus, gy
venančius jaunystės prisimini
mais. Tuos vaidmenis sukūrė akto
riai Vytautas Eidukaitis ir Regi
na Varnaitė, taip pat vyras ir žmo
na. Jiedu yra komikai, debiutavę 
dramos žanre. Pjesę paruošė rež. 
G. Padegimas. Muziką sukūrė 
kompoz. V. Bartulis, scenovaiz
džius — teatre debiutuojantis Vil
niaus dailės -instituto studentas 
S. Bocula. Premjeriniu spektak
liu paminėta dviguba aktoriaus 
V. Eidukaičio sukaktis — am
žiaus šešiasdešimtmetis ir kūry
binio darbo trisdešimtmetis. Sce
noje jis debiutavo Burdulio vaid
meniu A. Griciaus pjesėje “Išva
karės”. Per 30 metų yra sukūrės 
daugiau kaip 200 vaidmenų teatre, 
filmuose, televizijoje.

Kompoz. Genovaitės Vanagai
tės kūriniams skirtas vakaras bu
vo surengtas Lietuvos meno dar
buotojų rūmuose Vilniuje. Ji yra 
baigusi Vilniaus konservatorijos 
prof. J. Juzeliūno kompozicijos 
klasę, nuo 1968 m. dirba M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje, dės
tydama teorinius dalykus ir kom
poziciją. G. Vanagaitės instru
mentinės bei vokalinės muzikos 
kūriniams yra būdinga lyrinė nuo
taika, liaudiškos intonacijos jung
tis su naujomis išraiškos priemo
nėmis. Ji yra Lietuvos kompozi
torių sąjungos vaikų muzikos sky
riaus pirmininkė, daugiausia ku
rianti vaikams. Vakarui vadovavo 
muzikologė O. Narbutienė. G. 
Vanagaitės kompzicijas atliko: 
sol. B. Grincevičiūtė, sopranas, 
birbynininkas A. Smolskus, J. 
Kavaliausko vadovaujamas mote
rų choras “Eglė”, Vilniaus filhar
monijos pučiamųjų kvartetas, M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
moksleiviai D. Uscila ir J. Nefai- 
tė, šios mokyklos choro paruošia
moji grupė, jaunųjų smuikininkų 
ansamblis. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

= 90 dienų termin. indėlius....... 8 72%
— 180-185 d. termin. ind............... 83/4%

Pirmariieninic 10-3 = term, indėlius 1 metų............... 9 %Pirmadieniais iuj = term, indėlius 2 metų.............. 91/<%
Antradieniais 10-3 = term, indėlius 3 metų.............. 91/2%
Trečiadieniais uždaryta = snCc'tauoVta......................... °/°

“ oĮJtiC. IdUp. o LcĮ ................................ O /o

Ketvirtadieniais 10-8 = taupomąją s-tą..................... 73/<%
_ .... . . . _ o = depozitų-čekių s-tą................. 6 %Penktadieniais 10-8 = M
Šeštadieniais 9-1 = duoda paskolas:
_ . .. . . « on E asmenines nuo .........................111/2%Sekmadieniais 9-12.30 = mortgičius nuo.............. 93/4-i2 %

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 cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Jachtos “Meridianas” įgula, teisėjai irčempijonai “Lietuvos jūrininkų sporto tarybos regatos” 1980 m. Klaipėdoje

Buriuotojų veikla. Lietuvoje

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
8’/2% už 90 dienų term, indei. 
83/4% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
91/4% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 

10 % už pensijų planą 
9 % už namų planą 
8 % už specialią taup. s-tą 
73/«% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

QTEPHAN’S FURS
. 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda? Prieš mokėdami, pažiūrėkite į mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
---------------------- o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI) ’

B. STUNDŽIA
Prieš II D. karą buriavimui di

džiausias smūgis buvo Klaipėdos 
netekimas. Šventosios uostas Klai
pėdos neatstojo, nes buvo nepa
togus ir negilus. Šiek tiek reika
lai pagerėjo atgavus Trakus su 
lenkų ten paliktu burinių valčių 
laivynu.

Antras smūgis ištiko, kai pra
ūžusi karo audra nusinešė su sa
vimi daugumą pirmosios ir antro
sios kartos buriuotojų ir išsklai
dė juos po visą pasaulį.

Po karo likę keli buriavimo 
sporto mėgėjai turėjo viską pra
dėti iš naujo — patys mokytis bu
riavimo, mokyti kitus, gauti prie
mones, nes nei jachtų, nei jolių 
beveik neliko.

Pamažu pradėta atsigauti susi
darius jau trečiai buriuotojų kar
tai: susiorganizavo jachtklubai 
Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune, 
Plateliuose ir Nidoje. Kitose vie
tovėse yra maži būreliai prie įmo
nių Elektrėnuose, Marijampolė
je (Kapsuke). Panevėžyje. Buriuo
tojus jungia esanti prie respubli
kinio sporto komiteto buriavimo 
federacija, kurios ilgametis ir 
dabartinis pirmininkas yra med. 
prof. J. Nainys.

Daugiausia dėmesio kreipiama 
j lenktyninį buriavimą, ypač į 
olimpines klases. Jūrinis buria
vimas yra ribotas, nes reikia lei
dimo išplaukti į jūrą.

Pasižymėję, buriuotojai dalyvau
ja respublikinėse varžybose, ir 
iš jų atrenkami kandidatai į są
jungines spartakiadas.

Kaip ir kitose sporto šakose, 
kartais trūksta prieauglio, kuris 
ruošiamas jaunimo sporto mokyk
loje Klaipėdoje ir specialioje 
olimpinio buriavimo mokykloje 
Kaune. Panašių mokyklų trūksta

Vilniuje, nors ten buriuotojus 
ruošia jachtklubas Trakuose. Ma
ža buriavimo mokykla įsteigta ir 
Šiauliuose. Paminėtina, kad ir 
Kauno kūno kultūros institutas 
pradėjo ruošti buriavimo spe
cialistus.

Prieš paskutinę spartakiadą bu
riuotojai išvyko į regatas Juodo
joje jūroje. Deja, oras Sočyje pa
sitaikė šaltokas su lietumi ir šlap
driba.

Olimpinėse klasėse šiuo metu 
iškilesni buriuotojai yra K. Sa
bas, G. Mincė, A. Balčiūnas, V. 
Čabys, L. Baublys, A. Žižys, S. Bi- 
nevičius, S. Tomkvaitis, R. Lukšys.

Nusiskundžiama, kad Klaipėdo
je. nežiūrint gerų sąlygų, pilnai 
neišnaudojamos buriavimo gali
mybės. Taip pat S. Žukauskui (A. 
Vienuolio-Žukausko sūnui)' išsi
kėlus, nerodo veiklos Platelių 
jachtklubas.

Dalyvaujama ir regatose Bal
tijos jūroje. Suorganizuotoje R. 
Vokietijos regatoje pasirodė ir 
penkios jachtos iš Lietuvos: “Lie
tuva” (Klaipėda), “Galvė (Vilnius) 
“Žalčių karalienė”, “Audra” ir 
“Žalgiris” (Kaunas).

Vienoje grupėje pirmąja atplau
kė jachta “Auc(ra” (vadas I. Minio
tas), kitoje grupėje (Vl-toje) pir
ma buvo “Galvė” (vadas D. Klum
pa), IlI-je grupėje nugalėjo “Žal
čių karalienė”. Greičiausia jachta 
buvo pripažinta “Lietuva”, vad. O. 
Kubiliūno.

Šiuo metu buriavime pirmauja 
“Žalgirio” jachtklubas, kuris yra 
įsikūręs prie Kauno marių.

Iš Lietuvoje rengiamų didesnių 
regatų pažymėtinos Kuršių ir Kau
no mariose.

Į sąjunginę rinktinę iš Lietuvos 
pakliuvo tik du buriuotojai — G. 
Mincė ir K. Sabas.

Studentų ateitininkų 
pavasario kursai 

bus kovo 16-18 d.d. Dainavoje. 
Tema: “Šv. Kazimieras” ir “Stu
dentų perėjimas į jaunuosius 
sendraugius”. Registruotis nuo 
vasario 15 d. pas Algį Lukoše
vičių tel. (212) 849-6083 arba 
Ramintą Pemkutę tel. (312) 
426-2120.

Visoms studentų 
ateitininkų draugovėms 

Naujoji centro valdyba nori suda
ryti naują narių sąrašą. Prašome 
visas draugoves sudaryti sąrašą 
savo narių ir atsiųsti šiuo adresu:

Darius Kudžma 
254-20 Pembroke A ve. 

Great Neck, NY 11020, USA 
Įrašykite narių vardus, pavardes, 
adresus, telefono numerius ir 
pažymėkite kurie nariai yra va
dovai. Ačiū.

Kanados įvykiai

skolinkis

PARAMA
IM A : 

už asmenines 
paskolas nuo............ 111/z%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................101/4%
2 metų ....................11 %
3 metų ....................12 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93A%
(variable rate)

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (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 M6P1A6

GARBENS REALTOR

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St. W. 

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdŽlUS 

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SER VICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Dundas ir College) 1 elefonaS
•k Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Sarbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;

ečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 'r Janavičiai

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.w.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

(Atkelta iš 1-mo psl.)
ti JAV ir Kanados vyriausybių 
sutartą skriejančių bombų 
bandymą. Advokatai teisėjui 
F. Muldoonui aiškino, kad to
kių bombų bandymas Kanado
je pažeidžia konstitucines ka
nadiečių teises, atnešdamas 
atominio karo pavojų. Teisė
jas F. Muldoonas koalicijos 
reikalavimą atmetė. Pasak jo, 
kiekvienas kanadietis turi 
teisę siekti taikos, tačiau ne
gali remtis vien tik spėlioji
mais. Nėra jokių konkrečių 
duomenų, kad skriejančių 
bombų bandymas būtų pavo
jingas Kanadai. “Operation 
Dismantle” koalicija jau anks
čiau buvo pradėjusi lig šiol 
pralaimėtą bylą prieš Kana
dos vyriausybę, kad skriejan
čių bombų bandymas yra nele
galus, nes jis pažeidžia konsti
tuciją, kanadiečiams užtikri
nančią asmeninio saugumo tei
ses. Federaciniame teisme ta 
byla buvo pralaimėta. Dabar 
ji yra pasiekusi augščiausią- 
jį Kanados teismą.

Kvailiojančius taikos šalinin
kus, kurie sąmoningai ar ne
sąmoningai talkina Maskvai, 
specialiu vedamuoju griežtai 
pasmerkė dienraštis “The To
ronto Sun”. Krašto apsauga 
priklauso visų kanadiečių iš
rinktai vyriausybei, o ne kaž
kokioms neaiškioms grupe
lėms, besidangstančioms kons
titucinėmis kanadiečių teisė
mis. Dienraštis teisingai pa
stebi, kad Kanados valdymas 
pasidarytų neįmanomas, jeigu 
teismai patvirtintų visokių 
grupių reikalavimus, juos pri
pažindami žmogaus teisių pa
žeidimais. Tokiu atveju vy
riausybė netgi negalėtų, pa
naudoti karinių pajėgų Kana
dos apsaugai rimto pavojaus 
metu. Tokių grupių kliudoma, 
Kanada negalėtų gintis kilu

siame kare ir jai tektų pasi
rinkti kapituliaciją be kovos, 
nepriklausomybės praradimą. 
Kanada yra Atlanto sąjungos 
narė. Skriejančios bombos yra 
skirtos V. Europos apsaugai 
nuo branduolinio karo, jeigu 
jį pradėtų Sovietų Sąjunga su 
savo satelitais.

Dalį Maskvai tarnaujančių 
taikos šalininkų atskleidė Ka
nados taikos kongreso atstovų 
suvažiavimas Toronte. Kongre
sas buvo įsteigtas prieš 35 me
tus Maskvos iniciatyva, yra 
komunistinė organizacija, tu
rinti ir nesusigaudančių na
rių. Pirm. J. Morganas savo 
žodyje skatino visas taikos 
šalininkų grupes įsijungti į 
sekančių parlamento rinkimų 
vajų. Esą reikia aplankyti vi
sas rinkimines apylinkes, ska
tinti rinkėjus, kad jie balsuo
tų tik už tuos kandidatus, ku
rie yra pasiruošę Kanadą pa
skelbti laisva nuo atominių 
ginklų sritimi. Žarstydamas 
maskvinę propagandą, J. Mor
ganas, matyt, užmiršo, kad Ka
nada neturi jokių savo bran
duolinių ginklų, kad ji jau se
niai yra tokia sritis, saugumą 
užsitikrinanti JAV galybės dė
ka. Komunistinio Kanados tai
kos kongreso suvažiaviman bu
vo atvykęs taip pat komunisti
nės Helsinkyje veikiančios Pa
saulio taikos tarybos pirm. R. 
Čandra.

Skautų veikla
• įspūdingai papuoštoje To

ronto Prisikėlimo salėje kovo 4 
d. Kaziuko mugę atidarė G. Kuz- 
mienė ir K. Šapočkinas, su vė
liavomis išsirikiavus “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntams. Po atida
rymo organizuotai dalyvauta pa
maldose Prisikėlimo šventovė
je. Gausūs lankytojai mugę matė 
kitokią. Ypač visiems į akis kri
to salės gale apšviesta milžiniš
ka šv. Kazimiero vitražo kopija
— bendras vyr. skaučių ir sk. vy
čių darbas (S. Saplienė, R. Pau
lauskaitė, P. Petrauskas, A. Gvil
dys). Nauji ir įdomūs buvo drau
govių paviljonų plakatai, kuriuos 
nupiešė D. Krivaitė, A. Beržiny- 
tė, A. Senkevičius ir G. Senke
vičius. Salę papuošė S. Saplienė, 
A. Saplienė, P.' Petrauskas, P: 
Karosas ir A. Gvildys, o vienodus 
draugovių paviljonams rėmus pa
gamino S. E. Kazakavičius. Paro
dų salėje skautininkai-kės, vad. 
M. Vasiliauskienės ir V. Morkūno, 
kreipė lankytojų dėmesį į skautiš
kos spaudos, ženklų, nuotraukų ir 
skaidrių rodymą. Kavinė buvo už
imta tėvų k-to valgyklos, kurią 
suorganizavo K. Šapočkinas ir L. 
Gvildienė-Yčienė. Virtuvėje tal
kino V. Vaitkienė (vedėja), R. Be- 
kerienė, O. Balsienė, A. Pajaujie
nė, K. Janulaitienė, I. Kiškūnie- 
nė, G. Tarvydienė, P. Sukauskas, 
A. Kaminskas ir A. Worndl; kavi
nėj — D. Puzerienė, V. Mockuvie- 
nė, A. Valadkienė, R. Žilinskienė, 
E. Kaminskienė, A. Kaminskas, V. 
Kušneraitienė, D. Šakienė, I. 
Punkrienė, V. Gaputienė, D. Šalt- 
mirienė, J. Trinkienė, M. Yčas, 
T. Senkevičius. L. Saplys, J. Dam- 
baras, G. Karosas. Ačiū visiems.

• Šią vasarą vadovų-vių “Gin- 
taro-Ąžuolo” mokykla įvyks lie
pos 7-14 d.d. Kalifornijoje, “Ram
byno” stovyklavietėje. Piimami
— skautės nuo 16 m. amžiaus II 
prit. sk. pat. laipsnio, skautai nuo 
17 m. I sk. arba II prit. sk. pat. 
laipsnio. Registracijos mokestis
— $30, įmokamas iki balandžio 
30 d. mokyklų vadovams. Stovyklos 
mokestis — $60. Iš viso $90 JAV. 
Transportu pasirūpina patys. Re
gistruotis pas vadovus: v.sk. v.sl. 
V. Senkuvienę arba ps. A. Senkų, 
57 Kirk Bradden Rd. E., Toronto, 
Ont. M8Y 2E8. Tel. 233-9092.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja V. 
Nešukaičiui, parėmusiam veiklą 
pinigine auka. Č. S.

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpini m e ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A. E. LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

* Nemokamas namo įkainojimas * 
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1566 Bloor Street West Tel. 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

P ARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime [vairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

ASMENINIUS ir KOMERCINIUS

PAJAMŲ MOKESČIUS
(INCOME TAX)

patikimai ir tiksliai Jums apskaičiuos ir užpildys mokesčių 
srities patarėjas (consultant)

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — 
atsiųskite dar jų neskaitančių 
adresus. Jie gaus keletą numerių 
nemokamai.

Vladas Geringas.
Geras užpildymas visada apsimoka.

Dėl informacijos skambinkite tel. 537-3508 (lietuviškai).

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).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

/I II Ctotn Simpson's, 176 YongeSt.,nilDiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus



Aukos Bendruomenei
Vasario 16proga 1984 metais tautiečiai dosniai aukojo 

Kanados Lietuvių Bendruomenei
WINDSORO APYLINKĖ: $100.00

— P. ii* R. Kūrai; $70.00 — S. Za- 
torskis; $50.00 — V. Ignatavičius, 
C. Kuras; $40.00 — Vyt. Barisas; 
$25.00 — G. Vindašius; $20.00 — 
M. Kizis, P. Kairys, J. Giedriūnas,
R. Dumčius, K. Linkevičienė, P. Ei- 
dukas, Br. Barisas, D. Naikauskie- 
nė, A. Juškauskas, L. Leparskas; 
$15.00 — A. Tautkevičius; $10.00
— B. Balaišis, —tulienė, Kozu- 
lis, V. Badikonienė, kun. K. Si
maitis, Z. Butautas, A. Beldavs,
M. Žilinskas; $5.00 — S. Smalins- 
kas, G. Barisas, Emilija Barisas, 
V. Trapiks, Al. Barisas.

HAMILTONO APYLINKĖ: $55.00
— St. Dalius; $30.00 — P. Lataus- 
kas; $25.00 — G. Melnykas, R. J. 
Piciniai, A. Juozapavičius; $20.00
— P. Bosas, S. Rakštienė, A. Min- 
gėla, E. J. Steibliai, P. Sakalas, 
J. Astas, A. Tėvelis, V. Pilkaus
kas, B. Steponavičius, M. J. Gim
žauskai, V. E. Sakai, A. Volungė, 
A. Kamaitis, B. Mačys, A. Sauno- 
ris, E. Lengnikas; $15.00 — V. Gri- 
kietis, A. Garkūnas, A. Verbickas,
S. Matulionis, J. Liaugminas, J. 
Svilas, K. ir H.'Norkai, J. P. Sime- 
laičiai, A. Erštikaitis; $10.00 — 
V. Lukoševičienė, S. A. Šukaičiai, 
V. Perkauskas, P. Lukošius, L. 
Skripkutė, A. Paulius, K. Bungar- 
da, B. Venslovas, J. Stankus, A. 
Pauliukonienė, J. Bajoraitis; $5.00
— M. Repečka, V. Kėžinaitis, P. 
Kareckas, A. Stasevičius, M. Kve
darienė, J. Tarvydas, A. Parėštis, 
V. Čegys, V. Morkūnas, B. G. Gra
jauskai, K. Meškauskas, J. Pyra
gius, A. O., O. Stasiulis, B. Sopys,
J. Saunorienė, J. Stungevičius, K. 
Mikšys, J. Lekutis, J. Leščius, J. 
Kareckas, P. Kanopa, F. L. Ankus, 
Bevardis; $2.00 — F. Pajarskas, 
A. Gurgždys, Bevardis, W. Neu- 
manienė.

AUKOS SURINKTOS KLB VAL
DYBOS TORONTE prie Prisikėli
mo šventovės. Lietuvių namuose, 
prie Lietuvos kankinių švento
vės ir Anapilio salėje: $200.00 — 
O. Delkus, J. Uleckas ir M. Aršti- 
kaitis; $100.00 — O. D. Gustainis, 
kun. J. Staškevičius, J. Yčas, G. 
A. Sakus, G. M. Šernas; $75.00 — 
A. Brazys; $50.00 — J. Pikelis, S. 
Kuzmickas, J. B. Danaitis, E. G. 
Kuchalskis, E. I. Punkris, G. Ignai- 
tis, A. Plėnys, M. A. Empakeris, A. 
Sagevičius, D. Zulonas, V. Sinke
vičius, V. Simonaitis, V. Montvi
las, Pranciškonai, L V. Ignaičiai, 
S. V. Liuimos, dr. A. Šidlauskai
tė, J. Bataitis, .L. V.-Petrušaitis; 
$40.00 — J. Vaičeliūnas, A. M’. Bum- 
buliai, J. V. Šimkus, St. D. Valaity- 
tė-Yaeger, P. G. Stauskas, P. Ba- 
sys; $35.00 — E. K. Šlekys; $30.00
— B. J. Vaidotai, S. Čepas, A. Žilė
nas, J. Kirvaitis, J. Pargauskas, 
Ad. Ledas, J. A. Lukošiūnai, J. A. 
Puteris, O. Juodišius, A. Kazilis,
N. Preibys, H. Butkevičius, kun.

■ Pr. Gaida, V. F. Urbonai, L. B. ir 
G.P. Kurpis, Al. Banelis, Al. K. Vai
čiūnas, P. B. Saplys, B. Pabedins- 
kienė, V. Pniauskas, R. Z., P. G. B.,
K. J. Batūra.

$25.00 — A. E. Abromaitis, A. 
Saulis, Al. Mašalas, B. Pabedins
kas, A. Kantvydas, L. G. Vyšniaus
kas, B. Stalioraitis, J. • Aukštai
tis, V. Plečkaitis, A. Aperavi^le- 
nė, V. K. Stankus, J. Zubrickas, H. 
Stepaitis, P. ir V. Dalindos, A. 
Vasiliauskas, M. S. Meškauskas, 
Vyt. Sendžikas, J. Ažubalis, Lai
ma Beržinytė, VI. Šaltmiras, Vyt. 
Aušrotas, C. K. Jonys, J. Stravins
kas, J. Vėtą, K. Stirbys.

$20.00 — E. E. Miliauskai, J. 
Staškevičius, V. Kubilius, Z. O.

Girdauskas, Ig. Urbonas, A. Bysz- 
kiewicz, O. V. Jurkai, A. Jagėla, A. 
Jurkonis, E. Juzėnas, V. Melny
kas, P. L. Murauskas, V. E. Krikš
čiūnas, J. A. Jurcevičius, A. J. Em
pakeris, J. Tamulionis, Uršulė Pa
liulis, I. Meiklejohn, V. B. Vai
čiūnai, S. Vasiliauskas, S. J. Poš
ka, EI. Jaškus, A. Sakus, J. Kaspe
ravičius, G. J. Kauliai, J. M. Gu
deliai, V. O. Taseckas, Jurgis 
Valaitis, A. Krikščiūnas, K. A. Iva
nauskai, P. Raudys, Teodoras Sta- 
nulis, J. O. Razauskas, I. S. Gir
dzijauskas, Al. Šeškus, J. Petro
nis, J. Prišas, St. Sinkienė, V. Bi
liūnas, J. Repečka, dr. K. J. Liut
kus, Vytas ir Anelė Kulniai, V. Au- 
gėnas, L. Novogrodskienė, A. Va
nagas, J. Arcimavičius, K. B. Če
paičiai, V. Kuraitis, J. A. Šulcas, 
G. Maurušaitytė, B. Vaidila, J. M. 
Vaškevičius, P. Jurkšaitis, M. D. 
Tamulaitis, O. B. Berentas, P. Žiu- 
lys, B. O. Vilimai,*A. J. Venslovai- 
tis, E. Radavičiūtė, A. Baltrušaity
tė, Irena Ehlers, B. V. Saulėnas, 
Al. Banelis, M. Petrulis, K. Kon- 
kulevičius, M. Andrulevičius, P.
L. Jurėnas, Al. Šiukšta, E. Senku
vienė, J. Žakas, A. Čepaitis.

$15.00 — J. Vaškevičius, L. Ta
mošauskas, S. Mazlaveckas, J. B. 
Marliauskas, P. Skablauskas, A. 
Razlonas, S. Krasauskas, I. Šatras- 
Kabaila, A. Klupšas, G. Balčiūnie
nė, H. Adomonis, S. Grigaliūnas, 
A. ir L. Šeškus, V. Skrinskas, V. O. 
Skukauskai, V. Butkys, I. A. Že
maitis, P. Jakubauskas, V. ir K. 
Gapučiai, Al. Simanavičius, V. Jur- 
gulienė, V. Daugėlavičius, J. Rim
šaitė, A. Augaitis, D. P. Vaidila, 
J. Girėnas, J. A. Ranonis, V. Matu
levičius, J. Bukšaitis, B. J. Sriu- 
biškis, N. J. Uogintas, A. Barkaus
kas, S. J. Andrulis.

$10.00 — A. ir M. Radžiūnas, C. 
Javas, V. A. Paulionis, D. S. Kaz
lauskai, J. Šergalis, A. S. Šerga- 
lis, I. Krasauskas, J. Kušlikis, M. 
Žemaitienė, K. Činčius, V. Biršto
nas, L. Balsys, S. Petryla, K. B. Žu
tautas, A. Poškus, O. Juodviršie- 
nė, M. Gečienė, V. B. Endzelis, J.
M. Gudaitis, J. Maniuška, G. Sičiū- 
nas, S. Gečas, J. Augustinavičius, 
S. O. Dačkus, V. Marcinkevičius, 
A. Diržys, A. Drazdauskas, T. V. 
Gražulis, M. Girčienė, M. Valai
tis, S. Vaitiekūnas, J. Gegužis, A. 
Rūkas, I. Antanaitis, B. Macke
vičius, P. Kružikas, A. Martišius, 
M. ir M. Šakaliniai, E. ir A. Va- 
leška, F. Timukas, E. Žolpis, A. V. 
Ramanauskai, O. Kuschnerait, K.

• Otto, J; Jasinevičiai, • V. Kažlatls- 
kas, H. Kalendra, J. ir O. Balsiai, 
A. Bacevičius, J. Dambaras, M. F. 
Yokubynas, S. Stankevičius, O. 
Rimkevičius, J. J. Ignatavičius, 
J. Bacevičius, J. Budreika, L. Ju- 
zukonienė, A. Rinkūnas, A. Kanap- 
ka, Z. Duoba, V. Pačkauskas, A. 
Krakaitis, B. Jonaitienė, V. O. 
Anskis, M. ir E. Zabulioniai, P. 
Adomaitis, V. A. Dubickas, A. Jo
kūbaitis, L. Pilipavičius, C. Ba
lienė, L. Balsys, J. Karka, K. D. 
Batūra, A. ir M. Abromaitis, F. 
Mockus, J. Nešukaitis, J. Genutis, 
J. B. Lekas, L. V. Balaišis, A. Vaiš
vilienė, P. Jonikas, J. Strazdas, 
A. Senkus, J. Linkūnaitis, F. Kas
peravičius, J. Zenkevičius, I. Sta
siulis, S. Valickas, V. ir F. Maša
las, V. Akelaitis, V. Vaidotas, V. 
Kalendrienė, T. D. Burokai, M. B. 
Norkus, A. Sprainaitis; $7.00 — 
M. Remeikis.

$5.00 — J. Barysas, Valiulis, J. 
Kalinskis, V. Karnilavičius, S. 
Kiršinąs, J. Žiurinskas, B. O. Ston- 
čius, M. Sepulienė, B. Misevičius,

Pernai įvykusios jaunų šeimų stovyklos atžalynas Wasagoje netoli Toronto. Šiais metais šeimų stovykla rengia
ma taip pat Wasagoje, pranciškonų stovyklavietėje, liepos 28 — rugpjūčio 4 d.d. Registruoja D. Pranaitienė tel. 
762-1482 Toronte Nuotr. R. Pranaičio
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AfA 
JUOZUI BARYSUI 

staigiai mirus,
jo žmonai BIRUTEI, sūnui ir dukrai liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Irena Kaliukevičienė 
Jonas Balčiūnas

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

H. G. Chvedukai, K. Bubliauskie- 
nė, A. Pūkas, O. Banelis, J. Ali
šauskas, Puodžiukas, J. Kazlaus
kas, R. Bekeris, D. Keršienė, S. 
Kryževičius, P. Vilutis, A. Stan
kus, L. Einikis, A. Pavilonis, E. 
Davidonis, K. Ivanauskienė, J. 
Gataveckas, V. Morkūnas, Panevė
žietis, J. ir J. Ronai, A. S. Petrai
tis, A. Pažerūnas, J. Drąsutis, J. 
Budrys, B. Vitkus, M. E. Kazakevi
čius, L. Valukas,'P. Čeponkus, J. 
Varanavičius, J. Rugys, S. P. Va
liukas, L. Radzevičius, Z. Mažo- 
nas, A. Dramantas, A. L. Vaštokas, 
V. Beresnevičius, B. Trukanavi- 
čius. V. K. Naruševičius, A. Kuo
las, Z. Kučinskas, J. Šablinskas, 
V. Nausėda, V. Abramavičius, V. 
Pečiulis, L. Stasiūnas, B. ir A. 
Petkevičiai, O. Spurgaitis, M. Zei- 
kienė, Bepavardis; $4.00 — J. Za
bulionis, E. Kvederienė; $3.00 — 
S. Juškevičius, S. Banelis, J. Ja
gėla, po $2.00 — 11-ka, po $1.00 — 
3 asmenys.

Gauta paštu
$25.00 — J. Z. Didžbalis; $20.00

— A. Pranckevičius, S. Zaldokas, 
P. Gulbinskas, A. Mažulaitis; $15.00
— James Ross; $10.00 — S. Povi- 
lenskis, V. Priščepionka, E. Weir, 
V. Kutkus, A. Tautkevičius; $5.00
— A. Petryla, J. Račius; $2.00 — 
S. Jagėla; $1.00 —L. N.

KLB veiklai aukos Vasario 16-tos 
proga iki šiol surinkta: $839.00 — 
Hamiltone, $675.00 — Windsore, 
$405.00 —^Toronto Lietuvių namuo
se, $4,333.00 — Anapilyje, $1,846.00
— prie Prisikėlimo šventovės at
siųsta į KLB valdybos būstinę 
$328.00. Iš viso aukų gauta 
$8,426.00.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukojusiems. Ku
rie dar norėtų aukoti lietuvišku
mo išlaikymui Kanadoje, prašomi 
siųsti aukas j KLB krašto valdy
bos būstinę: 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8.

KLB iždininkas

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 PROGA aukojo 

Tautos fondui $1000: J. Gudins- 
kas'; $100: J. Šarapnickas, A. Stau
gaitis, J. Girevičius; $60: J. Kalai- 
nis; $50: K. Jonušas, J. Dervaitis, 
P. Šukys, A. Gverzdys; $40: A. Pau
lionis, J. Stundžienė, P. Meškaus
kas; $25: S. Janušonis, kun. K. 
Butkus; $20: Z. Jakubonis, P. Ga
brėnas, J. Žemaitis, P. Balsas, I. 
Tauteras, P. Dauginas, N. Zeli- 
ziak, S. Šetkus, J. Dainora, A. O. 
Jusiai, A. Zubrickas; $15: E. Sa
kalauskas, A. Šetikas; $10: V. Šet
kus, J. Skeivalas, J. Alonderis, J. 
O. Karaliūnai, P. Baronas, S. Gu
daitis, A. Šukys, J. Ališauskas, Ė. 
Dervaitis; $5: K. Bogušaš, S. Sla
vickas, J. Grigas.

Už taip gausias aukas nuošir
džiai dėkoju -

J. Dervaitis, 
TF įgaliotinis

Pranešame
giminėms ir pažįstamiems, kad vasario 29 dieną 

staigiai mirė JUOZAS BALTRUŠAITIS, 
sulaukęs 57-rių metų amžiaus.

Giliai nuliūdę -
sesuo GINA STUKAS su šeima ir
brolis LEONAS BALTRUS (Baltrušaitis)

Rochester, New York

Metinis “Talkos” susirinkimas
Rekordinis banko ūgtelėjimas — beveik 78.000 dolerių pelno

Metinis susirinkimas įvyko va
sario 26 d. Hamiltono Jaunimo 
Centro salėje. Valdybos pirm. J. 
Stankus pasveikino narius ir pa
prašė atsistojimu pagerbti miru
sius 14 narių. Jų tarpe — Jonas 
Mikšys, buvęs ilgametis kredito 
komisijos pirmininkas 1955-1978 
m., ir Povilas Vaitonis, buvęs pir
mosios valdybos 1955 m. sekreto
rius ir bankelio vedėjas 1974-1979 
m. Susirinkimas patvirtino pasiū
lytą balsų skaičiavimo komisi
ją: P. Kanopa, A. Grajauskas, P. 
Lukošius, K. Norkus, J. Tarvydas. 
Susirinkimui sekretoriavo ir pro
tokolą perskaitė R. Kontenis.

Valdybos pranešimus padarė J. 
Stankus ir ižd. St. J. Dalius, iškel
dami raštinės patalpų praplėti
mą — naują priestatą. Statybos 
projektas valdybos buvo gražiai 
įvygdytas ir “Talkos” raštinė ga
lėjo persikraustyti. į naujas pa
talpas lapkričio 12 d.

1983 metai baigti 18,8 mil. dole
rių balansu. Per vienerius metus 
balansas padidėjo 3,4 mil. dol. 
daugiau negu 1982 m. Procentinis 
padidėjimas 22,2% (pernai 1982 m. 
buvo 7,5%).

Narių indėliai padidėjo 3,18 
mil. dol. arba 21% daugiau, pa
siekdami 18,3 mil.'dol. Stipriau
siai augo trumpo termino 90 d. 
indėliai, kurie padidėjo 1,38 mil. 
dol. arba 59,0%, pasiekdami 3,7 
mil. (pernai padidėjo 38.8%). Ter
minuoti indėliai padidėjo 26,9%, 
registruotų pensijų taupymo pla
nas 13,8%, santaupos 8,9%, čekių 
sąskaitos 13,5%. Prie rekordinio 
kapitalo ir indėlių augimo turė
jo labai didelės įtakos valdybos 
išlaikytas per visus metus žymiai 
aukštesnis negu rinkoje mokamas 
palūkanų nuošimtis. Už kai kurias 
sąskaitas “Talkos” valdyba mokė
jo nariams iki 2% daugiau negu 
bankai ar kitos bendrovės.

Narių skaičius 1983 m. pasiekė 
2058 ir 466 skolininkus; per me
tus padidėjo 64 nariais arba 3,2% 
daugiau negu 1982 m. Vienam na
riui tenka vidurkis indėlių 8.918

dol., o vidurkis skolininkui pa
skolos 21.765 dol.

Nekilnojamo turto paskolų iš
duota 1.323.773 dol. daugiau negu 
1982 m. arba 16,3%. Asmeninių pa
skolų išduota 208.311 dol. daugiau 
arba 40%. Bendra paskolų suma 
pasiekė 10,14 mil. dol. Valdyba 
stengėsi išduodamų paskolų nuo
šimčius -laikyti rinkos lygio arba 
kiek mažesnius. Nekilnojamo tur
to jau anksčiau išduotoms pasko
loms, kurių palūkanos į dokumen
tus buvo įrašytas aukštesnės, me
tų eigoje buvo keliais atvejais 
visiems sumažintas, tuo paleng
vinant mokėjimus.

“Talka” turėjo 1983 m. pajamų 
1.795.590 dol. ir išlaidų 1.717.598 
dol. Didžiausią išlaidų dalį su
darė nariams išmokėtos palūka
nos už įvairius indėlius'— 1.414.- 
600 dol. arba 78,8% nuo visų gau
tų pajamų. Tarnautojų algoms su 
priedais išmokėta 109.285 doll ar
ba 6,09% nuo gautų pajamų. Raš
tinės administravimo išlaidos 
8,79%. Metų laikotarpyje nura
šytos 3 blogos paskolos —- 47.536 
dol., t.y. 0,46% nuo visų išduotų 
paskolų. Lietuviškai veiklai pa
remti išmokėta 9.750 dol.

Apmokėjus mokesčius ir visas iš
laidas. liko gryno pelno 77.992 
dol. Atidėjus į specialų atsargos 
fondą 53.420 dol., kuris pagal įsta
tymus visoms kredito unijoms yra 
privalomas, likęs grynas pelnas 
paliktas nepaskirstytas. Dabar 
“Talka” turi savo kapitalo, rezer
vų ir nepaskirstyto pelno 324.074 
dol.

Kredito komisijos pirm. K. Mi
leris pranešė, kad per 1983 m. bu
vo leista išduoti 259 paskolas — 
5.243.604 dol., iš kurių nekilno
jamo turto 103 paskolos 4.359.154 
dol., asmeninių paskolų 156 — 
884.450 dol.

Revizijos komisijos pirm. A. Pa
tamsis perskaitė revizijos aktą, 
kuriame pažymėta, kad viskas ras
ta tvarkoje.

Auditorius A. P. Nolan pažymė
jo, kad “Talkos” raštinės doku-

Mylimam sūnui

AfA 
JURGIUI ALEKNEVIČIUI

Vankuveryje mirus,
jo žmoną DANĄ su šeima, mielus tėvelius - VERONI
KĄ ir JURGĮ, sesutes - BIRUTĘ ir ALDONĄ su šeimo
mis, visus gimines bei artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime-
Sudbury, Ont.- Tolvaišų šeima

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B
♦

2 Jane st., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

Nemokamai viena pora džinsų 
jei, čia apmokėję muitą, 
siųsite į Lietuvą oro paštu 
siuntinį, sverianti daugiau 
kaip 6 kg. Tai galioja iki 
š. m. balandžio 30 d.

Wrangler

taSAVE0WAY 331 Roncesvalles Avė., 

PARCEL SERVICE TOVe^532-30422M8 
A DIVISION OF 547319 ONTARIO LTD. 101.304 JUHZ

Mes priimame siuntimui naujas prekes, atneštas siuntėjo į mūsų įstaigą 
Kainos siuntinių oro paštu: iki 6 kg — $50^10, 7 kg — $58,00, 

8 kg — $65,00, 9 kg — $69,00, 10 kg — $72,00. 
Banderolės (paprastu paštu): 5 kg — $19,00, 10 kg — $34,00.

Visi siuntiniai apdrausti.
Mūsų įstaiga Hamiltone: 747 Barton St. E. Tel. 544-3603

Wrangler Standartinis 
dovanų siuntinys:

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse

“All TH E

WORLD"
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

HOME Taupyk laiką ir pinigus

INCOME TAX
Didžiausia etninė mokesčių paruošimo firma 
2290 Bloor West, Toronto, Ontario,- pigios kainos — 

telefonas 769-4558

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai
Gegužės 24- 1 Rugpjūčio 16-24
Birželio 21-29 Rugsėjo 6-14
Liepos 19-27 Spalio 4-12
Liepos 9-31 Vilnius ir Ryga

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 24, liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš 
pats — norintiems galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

V. I M I SAS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

mentai, bylos ir atskaitomybė 
tvarkoma pavyzdingai.

Po auditoriaus pranešimo susi
rinkimas vienbalsiai vėl patvirti
no Nolan ir Hoecht audito,rium 
1984 m.

Į valdybą perrinkti J. Stankus 
ir St. J. Dalius trejų metų laiko
tarpiui.

Iš kredito komisijos, baigęs ka
denciją, išėjo J. Bajoraitis. Bu
vo du kanidatai — J. Giedraitis 
gavo 84 balsus, J. Pleinys 62. Iš
rinktas J. Giedraitis. Kandidatai 
į revizijos komisiją gavo balsus: 
A. Patamsis 79, dr. V. Kvedaras 
56. Išrinktas trejų metų kadenci
jai A. Patamsis. Susirinkime daly
vavo ir balsavo 146 nariai. Kaip 
svečiai dalyvavo iš Toronto — Pri
sikėlimo par. kredito kooperaty
vo pirm. dr. S. Čepas ir vicepirm. 
J. Palys.

Valdyba pasiskirstė pareigom: 
pirm. J. Stankus, vicepirm. A. Sta
nevičius, sekr. R. Kontenis, ižd. 
St. J. Dalius, narys J. Krištolaitis.

Stasys Dalius

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

4 poros džinsų (dvi — moteriškų, dvi — vyriškų) oro paštu iki 3 kg; 
įskaitant visus mokesčius ir paruošimą, kaina $225.
Siųskite užsakymus paštu su nurodymais į mūsų įstaigą Toronte. 

Pristatymas garantuotas
Patarnaujame taipogi ir kelionių į Lietuvą reikaluose

PERKATE

AR

SKAMBINKITE

431-5462
445-9469

3630 Lawrence Ave. East

A.E.LePAGE,
lllllllllllllllllllllllll

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE NAMUS?

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

Scarborough, Ont. M1G 1P6

TA O T7 Q TT17 R insurance &I yJA Fj 011 IL Lt real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS i. ... MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 ‘..r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

/NSURANCe * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO"
Anaplio žinios

— Maldininkų dalis, dalyvavusi 
šv. Kazimiero iškilmėse Romo
je, grįžo kovo 10 d. Kita dalis iš
vyko Šv. Žemėn ir grįš kovo 17 d.

— Gavėnios rekolekcijos jauni
mui Anapilyje — balandžio 7, 
šeštadienį. Vadovaus kun. Vyt. 
Pikturna iš JAV. Parapijos reko
lekcijos — balandžio 5-8 d.d.

— Kovo 10 d. susituokė Alber
tas Benotas su Nijole Puronaite.

— Šv. Kazimiero šventėje per 
11 v.r. Mišias įspūdingai giedojo 
solistės V. Žiemelytė su A. Pakal
niškyte ir parapijos choras.

— Du sekmadienius parapijos 
chorvedį J. Govėdą, išvykusį kon
certuoti, pavadavo muz. St. Gai- 
levičius.

— Mišios kovo 18, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Teklę Radžiuvie- 
nę, 11 v.r. — už a.a. Mečį ir Vero
nikų Sinkevičius.

Baltiečię karinių organiza
cijų lyga — Baltic Veterans’ 
League in Canada š. m. kovo 
17, šeštadienį, 4 v.p.p., Toron
to lietuvių namuose, rengia 
metinį atstovų suvažiavimą. 
Pagrindinę kalbą pasakys, bu
vęs Kanados krašto apsaugos 
ministeris J. Gilles Lamon
tagne. Dalyvaus keletas Kana
dos kariuomenės aukštų kari
ninkų, parlamento atstovų ir 
kitų svečių. Yra pakviesti te
levizijos ir spaudos atstovai. 
Po oficialiosios dalies bus vai
šės ir pabendravimas su atvy
kusiais iš kitų vietovių atsto
vais. Buvę kariai ir besidomin
tieji šios organizacijos veikla 
kviečiami dalyvauti.

VII-tos Tautinių šokių šven
tės rengėjų komiteto atstovai 
su pirm. dr. A. Butkum atvyks 
kovo 18 d. į Torontą bei Hamil
toną ir oficialiai pradės bilie
tų platinimą. Komiteto atsto
vai parapijose po Mišių ir Lie
tuvių namuose pardavinės bi
lietus ir teiks paaiškinimus 
apie šventės renginius.

Lietuvių katalikių moterų su
sikaupimo dienos rengiamos 
kovo 23-24 d.d. Seselių namuo
se (57 Sylvan Ave.). Prasidės 
kovo 23, penktadienį, 7 v.v. ir 
baigsis kovo Ž4, šeštadienį. 
Vadovaus kun. A. Saulaitis, 
SJ, ir seselė Igne Marijošiūtė.

Sol. Violetos Rakauskaitės 
estradinės dainos koncertas 
įvyks Prisikėlimo parapijos 
patalpose kovo 23, penktadie
nį, 8 v.v. Koncertą rengia ir 
visus dalyvauti kviečia Prisi
kėlimo par. visuomeninės veik
los sekcija. Bilietai: suaugu
siems^, pensininkams ir stu
dentams— $3.

Draudžiamosios lietuvių 
spaudos paroda, skirta paminė
ti “Aušros” šimtmečiui ir spau
dos atgavimo 80 metų sukak
čiai, bus atidaryta kovo 31, šeš
tadienį, 5.30 v.p.p., Prisikėli
mo Parodų salėje. Parodą su
daro 53 skydai su nuotrauko
mis, dokumentais ir iškarpom, 
daugiau kaip 200 retų knygų, 
kai kurios D. Lietuvos kuni
gaikštystės senienos, kaip ka
rio kepurė su didžiuliu Vyčiu, 
šiek tiek medalistikos ir kiti 
įdomūs rodiniai. Paroda buvo 
labai gerai įvertinta Čikago
je ir Klivlande. Parodą rengia 
Prisikėlimo parapijos visuo
meninės veiklos sekcija. Jos 
paruošėjas Bronius Kviklys iš 
Čikagos atskrenda kovo 29 d.

Choras “Aras” ruošiasi pa
vasariniam koncertui balan
džio 1 d. Lietuvių namuose. 
Ta proga bus loterija su pini
giniais laimėjimais. Koncerto 
ir loterijos pelnas skiriamas 
naujų uniformų įsigijimui. 
Choras pasirodys su naujomis 
uniformomis. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir tuo būdu 
paremti choro veiklą.

Kenčiančios Lietuvos politi
niams kaliniams b e i jų šei
moms paremti popietė įvyks 
balandžio 8, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., Anapilyje su tai dienai 
pritaikyta menine programa ir 
pietumis, kuriuos paruoš J. Bu- 
bulienė. Bilietus-kvietimus 
($10 asmeniui) prašome įsigyti 
iš anksto. Popietę rengia ir vi
sus kviečia dalyvauti KLKM 
dr-jos Lietuvos kankinių para
pijos skyrius ir socialinė sek
cija.

A.a. Juozo Baryso atminimui 
Petras Čiurlys paaukojo Tau
tos Fondui $25.

A.a. Onos Jonaitienės atmi
nimui p. Šimkevičienė “Tė
viškės žiburiams” paaukojo 
$10.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavėnios penktadieniais Kry

žiaus keliai ir Mišios — 7.30 v. 
vakaro.

— KLK moterų dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus susirin
kimas — kovo 18, sekmadienį, po
11.30 v. Mišių Parodų salėje. Pa
skaitą skaitys D. Bražienė apie 
odos priežiūrą.

— Susituokė Paulius-Julius 
Pakštas su Laima-Monika Žaliaus- 
kaite. /

— Kovo 8 d. palaidotas a.a. Juo
zas Račys, 84 m. amžiaus.

— Religinei šalpai surinkta 
$6,941.40. Kurie dar neįteikė sa
vo aukos, gali tai padaryti per vi
są kovo mėnesį.

— Prisikėlimo parapijos jaunų 
šeimų sekcija kviečia vedusias 
poras dalyvauti seminare “Krikš
čioniškų ir tautinių vertybių pa
žinimas”, kuris įvyks kovo 25, sek
madienį, nuo 1 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
pas seseles, 57 Sylvan Ave. Vado
vaus kun. A. Saulaitis, SJ, ir sese
lė Igne Marijošiūtė.

— Mišios vaikams — kovo 25 d., 
10.15 v.r., Muzikos salėje.

— Pirmoji išpažintis vaiku
čiams, kurie ruošiasi šiais metais 
priimti pirmąją Komuniją, įvyks 
kovo 31 d., 12.30 v.

— Religinei Lietuvos šalpai 
aukojo: J.V. Gustainis $250, A. 
Kantvydas $200; po $100 — dr. M. 
Arštikaitytė-Uleckienė, A. Basa
lykai, E.J. Čuplinskai, I. Ehlers, 
I.S. Girdzijauskai, V.I. Ignaičiai, 
O. Juodišienė, V. Matulaitis, A.J. 
Rakauskai, P. Sidaras, P. Skrups- 
kas, B. Stalioraitienė, J.A.S., N.N.

— Mišios kovo 18, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Malinauskų miru
sius, 9.30 v.r. — už Uršulę Grins- 
kienę, 10.15 v.r. — už Geležiūnų 
mirusius, už Kazimierą ir Juzefą 
Nastajus, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7 v.v. — 
už Bronių Šliaužį.

Prisikėlimo parapijos jaunų 
šeimų sekcija kviečia 

vedusias poras dalyvauti 
seminare 

“VALUES 
CLARIFICATION 

WORKSHOP” 
kovo 25, sekmadienį 1 -5 v.p.p. 
Seselių namuose, 57 Sylvan 
Avenue, Toronte. Vadovaus 
kun. A. SAULAITIS, S J, iš Čika
gos ir seselė IGNE MARIJO- 
ŠIŪTĖ iš Putnamo. Bus nagrinė
jamos krikščioniškos ir tautinės 
mūsų vertybės.

Spaustuvės 
mašinų vajus

“Tėviškės žiburių” spaus
tuvės mašinų vajui paaukojo: 
$75 — P. Vaitkūnas iš St. Paul, 
Altą; $50 — Kazys Daunys iš 
Toronto, Ont.; $40 — Viktoras 
Dumbliauskas iš Kingstono, 
Ont.; $30: G. ir V. Butkiai iš To
ronto, Ont.; po $25 — E.F. Dani- 
liūnai iš Londono, Ont., M. Ko
jelis iš Toronto, Ont., R.C. Zan
der iš Rexdale, Ont., Jonas Dal- 
motas iš Montrealio, Que.; $22
— B. Stundžia iš Toronto, Ont.; 
$20 —Jonas Deveikis iš Hamil
tono, Ont, O.J. Balsiai iš To
ronto, Ont.; po $15 — Teodora 
Čipkienė iš Montrealio, Que., 
C. Rugys iš Montrealio, Que.; 
po $10 — P. Kružikas iš Toron
to, Ont., Kazimieras Lukošius 
iš Montrealio, Que., Edvardas 
Bobinas iš Montrealio, Que.; 
$6 — Adomas Viliušis iš Čika
gos.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo narių susirinkimas
— balandžio 12, ketvirtadienį, 
1 v.p.p. “Vilnius Manor” didžio
joje salėje III aukšte, 1700 
Bloor St. W., Toronto, Ont. Da
lyvaujančių registracija pra
sideda 12 v. Nesusirinkus kvo
rumui nustatytu laiku, susirin
kimas įvyks po pusės valandos, 
kuris bus teisėtas nežiūrint 
dalyvaujančių narių skaičiui.

Nariai, norintieji susipažinti 
su apyskaitomis, gali gauti jas 
“Vilnius Manor” patalpose 
sekmadieniais ir ketvirtadie
niais nuo 1 v. iki 5 v.p.p.

Valdyba

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

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

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

RETA KULTŪRINĖ į K

VAKARONĖ
: ❖ Draudžiamosios lietuvių spaudos paroda 

Jos atidarymas — 5,30 v.p.p. Parodų salėje
; ❖ Broniaus Kviklio knygos “Lietuvos Bažnyčios” 

sutiktuvės didžiojoje salėje
Supažindins kun. dr. Pranas Gaida

: ❖ Skaidrės ir aiškinimai — aut. Br. Kviklys
Parodą bus galima lankyti ir balandžio 1, sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki 1 v.p.p.

; Visi kviečiami įėjimas — laisva auka
Rengia — Visuomeninė Prisikėlimo parapijos sekcija

"GINTARAS" SU DAINA!
Visi i "Gintaro '^plokštelės vajaus popietę!

Programoje dalyvauja “Gintaro” ansamblio dainos grupė su solistu Rimu 
Paulioniu ir tautinių šokių grupė “Grandis” iš Čikagos

Laikas: 3 v.p.p. Data: balandžio 8, sekmadienį
Vieta: Karaliaus Mindaugo menėje, įėjimas: $5.00

Toronto Lietuvių namuose Vaišės: kava ir pyragai

Lietuvių namų žinios
— Metinis LN narių susirinki

mas — kovo 18, sekmadienį, 3.30 
v.p.p., Mindaugo menėje. Regis
tracija — nuo 2.30 v.p.p.

— Hamiltono “Aukuras”, pa
kviestas LN moterų būrelio, ko
vo 11 d. suvaidino P. Vaičiūno 
dramą “Tėviškės pastogėje”. Bu
vo apie 300 žiūrovų. Rengėjos pa
vaišino aukuriečius bei svečius 
užkandžiais. Tame pobūvyje reži
sierė E. Kudabienė savo kalboje 
iškėlė būdinguosius P. Vaičiūno 
dramos bruožus. Algis Jagėla pa
rodė filmą apie 1983 m. velykinį 
stalą.

— Užgavėnių karnavalo pelnas 
$1508.98 paskirstytas pagal taš
kų sistemą vienuolikai karnava
le dalyvavusių vienetų.

— LN valdybos posėdyje kovo 
8 d. priimtas naujas narys Edmun
das Pamataitis.

Dvidešimt penktąjį šiupi
nį kovo 6 d. Prisikėlimo par. sa
lėje surengė M. Lietuvos mo
terų draugija. Jį pradėjo H. La- 
sienė, cituodama Donelaitį ir 
sveikindama susirinkusius. 
Baigiant tradicinę šiupinio va
karienę, “Lietuvos pajūrio” 
red. A. Lymantas iš Montrealio 
savo žodyje priminė kai ku
riuos epizodus iš M. Lietuvos 
praeities ir Donelaičio veik
los. J. Adomavičienė apžvel
gė M. Lietuvos moterų dr-jos 
veiklą Toronte per pastaruo
sius 25-rius metus. Draugijos 
pradininkė buvo Elzė Janku
tė, dabartinė jos garbės pir
mininkė. Jos vadovaujama 
draugija savo veiklą pradėjo 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Ilgai
niui šiupinys su menine pro
grama išpopuliarėjo, ir teko 
persikelti į didesnę Prisikė
limo par. salę. Draugija savo 
lėšomis remia Tautos fondą, 
Vasario 16 gimnaziją, “Tėviš
kės žiburius”, “Lietuvos pa
jūrį”, radijo programas ir t.t. 
Meninę dalį atliko Šernaitė, 
padeklamavusi eilėraštį, H. 
Lasienė, paskaičiusi ištrauką 
iš Donelaičio “Metų”, ir “Aro” 
choras. Pastarasis, visiems su
stojus, pagiedojo “Lietuviais 
esame mes gimę” ir padainavo 
visą eilę patriotinių bei pra
moginių dainų. Gausią laimi
kiais loteriją pravedė J. Ku- 
raitė-Lasienė. Programą pra
nešinėjo K. Dambaraitė. Daly
vavo arti 200 asmenų. Jų tarpe 
matėsi gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su Ponia, kun. P. 
Dilys, kun. E. Jurgutis, p. Ly- 
mantienė iš Montrealio ir kt. 
Visi pasigedo E. Jankutės, kuri 
dėl nesveikatos negalėjo daly
vauti, bet atsiuntė sveikini
mą. Dabartinė M. Lietuvos mo
terų dr-jos pirm, yra G. Balta
duonienė.

A.a. Juozo Račio atminimui 
religinei Lietuvos šalpai Kle
mensas ir Julija Liutkai paau
kojo $20.

Nijolei Puronaitei Lietuvių 
namuose buvo suruoštas įspū
dingas mergvakaris. Ji tik 
prieš du mėnesius atvyko iš 
Vilniaus. Nijolė yra muzikė, 
tad pati pagrojo akordeonu ir 
padainavo, o vėliau prisijun
gė per 200 dalyvių.

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 25, sekmadienį, 
3 valandą po pietų, Toronto Lietuvių 

namuose.• ■ 4 .c
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

, VALDYBA ,=

“Paramos”
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 25 dieną 
į valdomuosius“Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties: 
Walter Dauginis 
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą.

VALDYBA

ADVOKATŲ ĮSTAIGAI 

reikalinga tarnautoja 
(receptionist).

Mokėjimas rašyti mašinėle pageidaujamas, 
bet nebūtinas.

Teirautis tel. 762-7393 Toronte

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Anelė Gataveckienė tel. 
(416) 535-0164 arba Antanas 
Gataveckas tel. (416) 239-4496.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. (416) 533-8008.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliūnas.

MONTREAL
Montrealio mergaičių “Pava

sario” choras kovo 3 d. suruošė 
Užgavėnių kaukių balių AV par. 
salėje, kuri buvo papuošta dau
gybe balionų, o scena gražiai de
koruota T. Keršytės-Mickuvie- 
nės. Gaila, kad programa nebu
vo atspausdinta, todėl užtemdy
toje salėje buvo neįmanoma pasi
žymėti pranešėjos D. Piečaity- 
tės skelbiamų dainų. Pradžioje 
choras padainavo keturias dai
nas. Po jų buvo pynė lietuviškų 
liaudies dainų, tinkančių Užga
vėnių nuotaikai. Pabaigoje pa
dainavo G. A. Rossini “Kačių due
tą”, kurį publika išsiprašė pa
kartoti. Dainos skambėjo labai 
gražiai ir lietuviška tarena buvo 
pasigėrėtina. Didesnę pusę cho
risčių sudaro trečios kartos lie
tuvių kilmės arba mišrių šeimų 
mergaitės. Chorui vadovavo ir 
pianinu pritarė Mme. M. Roch. 
Chormeisterės sol. G. Čapkaus- 
kienės nebuvo — atostogauja Ba
hamose.

Po koncerto choro administra
torė J. Baltuonienė padėkojo vi
siems, prie koncerto bei vaišių 
ruošimo prisidėjusiems, ir pa
kvietė kun. J. Aranauską palai
minti stalą. Vyko puikios vaišės, 
kurių stalus aptarnavo pačios 
choristės, o virtuvėje daugiau
sia dirbo jų mamos.

Šokių metu buvo premijuoja
mos kaukės. Vertintojų komisi
jai, kurią sudarė D. Gruodienė, 
B. Nagienė ir A. Staškevičius, 
buvo sunku išrinkti iš esančių 
bene 20 kaukių tris geriausias. 
Pagaliau buvo paskelbta, kad pir
mą premiją laimėjo K. Skučas, 
antrą — L. Čičinskaitė, trečią — 
Kr. Čičinskaitė. Jiems visiems 
buvo įteiktos piniginės dovanos, 
kurias sudėjo J. Jurėnas, dr. J. 
Mališka ir K. Toliušis’.

Tiek koncertui, tiek vaišėmią 
buvo daug ruoštasi, bet mont- 
realičiai nekreipė per daug dė
mesio — į balių susirinko tikrai 
per mažas skaičius. Nuostabu, 
kad ne tik vyresnieji, bet ir jau
nimas “Pavasariui” nebuvo soli
darūs.

Dabar choras ruošiasi atlikti da
lį programos balandžio 1 d., kai 
AV parapija minės Šv. Kazimie
ro sukaktį.

Auksinio amžiaus “Rūtos” klubo 
metinis susirinkimas įvyko va
sario 22 d. Seselių namuose. Su
sirinkimui vadovavo klubo pirm. 
K. Toliušis, sekretoriavo klubo 
sekr. J. Adomaitis. Iš valdybos 
pranešimų paaiškėjo, kad klubui 
priklauso apie 160 narių ir ižde 
yra apie $21.000, kurie' daugiau
sia sutaupyti iš kiekvieną rude
nį rengiamų bazarų. Federacinė 
valdžia “Rūtos” klubą laiko ge
riausiai besitvarkančiu visame 
Montrealyje. Yra ruošiami Užga
vėnių pietūs savo nariams ir ne
tolimoje ateityje Ina Lukoševi- 
čiūtė skaitys paskaitą. Klubo na
riai jos laukia ypač po labai pa- 
vykusios kitos jaunos profesiona
lės Kristinos Kličiūtės paskai
tos, kurią skaitė prieš trejetą sa
vaičių.

Trejų metų kadenciją baigė 
klubo valdybos nariai: J. Adomai
tis ir K. Martinėnas. Jų vietoje 
išrinkti — P. Juškevičienė ir Alb. 
Baršauskas. Be jų, valdyboje pa
silieka seselė Palmira, J. Jurė-

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist" tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

nas ir K. Toliušis. Revizijos ko
misija pasiliko ta pati — M. Pa- 
kulienė, Pr. Dikaitis ir St. Mor
kūnas.

Po sklandaus susirinkimo buvo 
pasivaišinta kava ir pyragais. Klu
bo pirmininkas išvyko į Floridą 
atostogų.

St. Palaitis, miręs 1983 m. rug
sėjo 6 d., pagal testamentą pasky
rė $1000 AV parapijai.

Juozinės. Kovo 18, sekmadienį, 
po pamaldų jūros šaulių “Nerin
gos” kuopa ruošia Juozinių pie
tus su įdomia programa.

A. a. Jonas Braknys, 85 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. ir pa
laidotas vasario 28 d. Mount 
Royal kapinėse. Jo liūdi sūnus 
Jonas su šeima.

A. a. Ciprijonas Repšys, 71 m. 
amžiaus, mirė vasario 28 d. ir pa
laidotas kovo 2 d.. Mount Royal 
kapinėse. Jo liūdi žmona Lotte 
Huber ir duktė Renata. B. S.

LINDA JARMALINSKAITĖ, Teo
filės ir Antano Šmitų vaikaitė, bai-
gusi Konkordijos universitetą 
Montrealyje ir gavusi matematikos 
diplomą

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šv. 
Kazimero 500 m. mirties sukak
ties dieną iškilmingų Mišių lai
kyti mūsų kleboną atvedė tauti
niais drabužiais pasipuošusi ilga 
jaunimo procesija su popiežiaus, 
Lietuvos ir Kanados vėliavomis. 
Dvi mergaitės nešė baltas leli
jas ir raudonas rožes. Abiejose 
altoriaus pusėse sustojo jauni
mas. Tikinčiųjų maldą pasikeis
dami skaitė 12 jaunuolių. Per 
pamokslą skambėjo klebono kun. 
St. Šileikos balsas per visą šven
tovę į tikinčiuosius, o ypač į jau
nimą, skelbdamas šv. Kazimierą — 
karalaitį kaip jaunimo globėją ir 
pavyzdį. Per aukojimą 12 jauni
mo porų atnešė aukas — medalius, 
paveikslus, knygas, pašto ženk
lus, duoną ir vynuoges. Komuni
ja buvo dalinama dviem pavida
lais. Mergaitės laikė rankšluos
tį ir baltas lelijas. Choras gie
dojo šv. Kazimiero himną, maldą 
už tėvynę ir pabaigoje — šv. Kazi
miero giesmę. Po palaiminimo jau
nuoliai nuo altoriaus skaitė 12 
invokacijų į šv. Kazimierą.

Svetainėje Kazėms-iams buvo 
paruošti šampano stiklai ir išda
linta po rožę. Kalbėjo ir džiau
gėsi visi tokia gražia ir įspūdin
ga švente. — Prieš 9 metus turė
jusi širdies operaciją G. Girdaus- 
kienė paguldyta St. Gabrini ligo
ninėje.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

151®
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

I ' MONTREALIO LIETUVIŲ
II KREDITO UNIJA______

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m...............

Terminuotus indėlius:
1 metų ...................
180-364 d.............

30-179 d.............
Trumpalaikiai indėliai

$20,000 ar daugiau 
Taupomosios sąskaitos: 

specialios.......
su drauda ..............

Čekių sąskaitos: ...........

9 %
DUODA 
PASKOLAS:

8.5
8
7.5

%
%
%

7.25%
7 %
5 %

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS 
3907A Rosemont 

4.00-8.00 
2.00 - 6.00

1475 De Seve
Pirm. antr. treč............... 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir šv. Kazimiero par. salėje: 10.30 - 12.30

...
.. 1

1


