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Naujoje tėviškėje...
Lietuvių Foto Archyvas išleisdino aliuminio formato knygą 

“Palikę tėviškės namus”. Iš pirmo žvilgsnio tie žodžiai skamba lyg 
poezijoje, bet pavartęs pirmuosius lapus pastebi, kad tai leidinys, 
kuriame prabyla lietuviškos Čikagos kapinės. Jos čia prakalba ne 
prozine kasdienybės šneka, o likimine kalba. Pro skaitytojo akis 
praslenka vaizdai, kuriuose atsispindi išblokšto lietuvio likimas. 
Iškeliavęs iš gimtojo savo krašto, genamas vargo, persekiojimo, 
okupacijos, lietuvis atranda naują tėviškę, bet jau mirusių vieš
patijoje. Palikęs tėviškės namus, randa Viešpaties namus. Jei tė
viškės namai sugriauti, naujieji namai jau niekad nesugrius. Jei 
tenai siaučia priespauda, tai čia atsiveria laisvė. Jei tenai nuolat 
gresia kalėjimai ir lageriai, tai čia viešpatauja tėviška globa. Jei 
tenai skriaudžia tironai, tai čia teisia Meilės Viešpats. Jei tenai 
vieni viešpačiai, kiti vergai, tai čia nėra nei viešpačių, nei vergų, 
o tik kančioje nušvitę žmonės, kuriuos gaivina meilingas amžinasis 
Tėvas... Dėlto žymusis mūsų dainius Putinas, žvelgdamas Į nau
jąją žmogaus tėviškę, rašė: “Dabar einu į didžią tylumą, j tylumą 
palaimintą ir didžią, kur Į calūno juodą, minkštą drobę naktis visų 
mūs sielvartus suglobia. Einu į laisvę, didelę ir plačią, kuri priims 
mane kaip lauktą svečią. Pro pilkus sutemų rūkus einu pas bro
lius ir draugus” (Vivos plango, mortuos voco).

★ ★

KANADOS - # II
ĮVYKIAI Rinkimai Kvebeke

Ta naujoji tėviškė lietuviui dvelkia savotiška mistika. Kapinės 
kiekvienam žmogui yra misterija, kuri primena didįjį gyvenimo 
slėpinį, neišraizgomą jokiom filosofijom, bet lietuviui jos byloja 
tam tikru artimumu. Jam tai nėra joks baubas, gąsdinantis mirties 
šešėliais, o vieta, kur ilsisi jo artimieji. Tai jo šeimos tęsinys, jos 
dalis. Kapinėse jie negyvena fiziškai, bet iš šeimos sferos nėra 
išnykę. Jų prezencija tebėra gyva. Gyvieji šeimos nariai nuolat 
prisimena mirusius ir maldose, ir kasdieniniame gyvenime. Jie 
dažnai lanko savo artimuosius kapinėse, nenutraukia dvasinio ry
šio, kuris nesibaigia su fiziniu pasauliu. Dėlto kapinės lietuviui 
yra vieta, jungianti su nematomu gyvenimu, kurin yra persikėlę 
artimieji. Tuo būdu mirtis lietuviui atrodo ne kaip visiškas išsky
rimas, o kaip iškeliavimas į geresnį pasaulį, kuris yra čia pat. Ga
limas dalykas, tokia nuojauta plaukia iš labai senos lietuvių tra
dicijos. Jau senovės laikais lietuvių kapinės bei laidojimo vietos 
būdavo arti gyvenviečių. Gyvieji norėdavo būti arti mirusių. Toks 
nusiteikimas neišnyko ir krikščionybės laikais. Ir dabar mūsų 
tautiečiai nori išlaikyti vienybės ryšį su iškeliavm ■’į. nasau-_ 
lin. Jie stato paminklus, atžymi kapavietes kiek galint gražiau, nes 
tuo būdu išreiškia pagarbą iškeliavusiam, pabrėžia jo artimumą 
gyviesiems. Apleisti kapą reikštų užmiršti velionį, išstumti iš šei
mos atmosferos, lyg ir paniekinti. Tai ne lietuvio širdžiai.

Iš tokio lietuvių nusiteikimo plaukia ir paminklai. Lietuvių 
kapinėse ir Čikagoje, ir Toronte, ir kitur jų netrūksta. Jie pasižy
mi savo meniškumu, didingumu, gilesne mintimi. Kai pažvelgiame 
į vietines kanadiečių ar amerikiečių kapines, matome daugiausia 
labai jau kuklius paminklėlius. Jie (kitataučiai) lietuviams prie
kaištauja, kad į savo kapines investuoja perdaug lėšų, kad pinigai 
reikalingi ne įnirusiems, o gyviesiems. . . Lietuviui gi, nesusiža
vėjusiam ekonomine Amerikos galvosena, kapinių paminklai yra 
didieji jų šeimų bei artimųjų prezencijos liudytojai. Užrioglinti 
kokį akmeninį stulpelį ant kapo, įbrėžti mirusio pavardę reiškia 
žmogų paniekinti. Žinoma, niekam neateina į galvą kiekvienam 
mirusiam statydinti po mauzolėjų ar piramidę, bet dauguma nori 
mirusį laikyti pagarboje bei išreikšti ją kukliu bei tinkamu kū
riniu, kalbančiu į kiekvieną praeivį. Ypač tai pasakytina apie iš
kiliuosius tautiečius, kurių veikla siekė toli už šeimos ribų. Būda
mi gyvi, jie buvo iškilūs lietuviškosios visuomenės nariai, dirbo, 
aukojosi jos gerovei, tad ir naujoj tėviškėj — kapinėse jų vardai 
turėtų būti iškiliau atžymėti. Tuo būdu jų paminklai ir toliau kal
ba naujoms kartoms apie didžiuosius dalykus — tautos rūpesčius, 
kovas, laimėjimus ... Kai kapinėse atsiranda daug tokio pobūdžio 
paminklų, lankytojai ir po daugelio meti) pastebi, kokia buvo ta 
lietuvių visuomenė, kokį įnašą paliko. Tie paminklai kalbės net ir 
tada, kai dings visi popieriniai dokumentai. Granito liudijimas yra 
šimtmetinis. Pr. G.

I Pasaulio įvykiai Į
KRINTANTI BRITŲ SVARO VERTĖ PAMAŽU ARTĖJA PRIE $1.50,
liudydama beveik neįveikiamas ekonomines Britanijos problemas. 
Buvęs konservatorių premjeras H. Macmillanas, Britaniją valdęs 
1957-63 m., pasiūlė sudaryti koalicinę tautinės vienybės vyriau
sybę, kurion įsijungtų visos partijos. Jis daro teisingą išvadą, kad 
Britanijos nepajėgs išvesti iš ekonominio akligatvio nei dabarti
nė darbiečių vyriausybė su premjeru J. Callaghanu, nei pagaliau 
konservatoriai su savo vadove Margarita Thatcher. Tik koalicinė

Kvebeko provincijos parla
mento rinkimuose, kurie įvyks 
lapkričio 15 d., dalyvauja net 
8 partijos, tačiau tik 5 jų turi 
galimybių laimėti daugiau ar 
mažiau atstovų. Stipriausia yra 
liberalų partija su savo premje
ru R. Bourassa priešakyje. Ji 
dar galėjo valdyti dvejus me
tus, bet nutarė skelbti rinkimus 
dabar, nes jaučiasi stiprioje po
zicijoje. Be to, ji norinti gauti 
naujus gyventojų įgaliojimus 
esminiams sprendimams — 
Kanados konstitucijos perkėli
mui iš Britanijos Otavon ir 
pan. Liberalų partija ypač prie
šinasi separatizmui — Kvebeko 
provincijos atskyrimui nuo Ką- 
nados.

Antroji savo gausumu Kve- 
bekiečių Partija, vadovaujama 
R. Levesque, skelbia provinci
jos nepriklausomybės idėją ir 
ekonomines reformas. 1973 m. 
rinkimuose ji gavo apie 30% 
balsų.

Trečioji yra Tautinės Vieny
bės Partija, vadovaujama R. Bi
ron. Ji buvo beveik sunykusi, 
bet pastaruoju metu šiek tiek 
atsigavo.

Ketvirtoji yra Tautinė Liau

dies Partija, kuriai vadovauja 
buvęs liberalų teisingumo min.. 
J. Choquette. Jis bandė susi
jungti su Tautinės Vienybės 
Partija, bet nepavyko.

Dar minėtinos partijos — 
Socialinio Kredito ir Demo
kratinis Sambūris. Pirmoji sa
vo atramą turi ūkininkuose, 
antroji — Montrealyje.

Liberalų atstovų skaičių fede
raciniame parlamente iki 135 
sumažino buvusio gamtos apsau
gos ministerio J. Marchand ir 
buvusio pašto ministerio B. 
Mackasey pasitraukimas. Jiedu 
įsijungė į Kvebeko politiką ir 
bus liberalų kandidatais provin
cinio parlamento rinkimuose 
lapkričio 15 d. Abu šį žingsnį 
pasirinko dėl Kanados dvikal- 
biškumo ir vienybės. J. Mar
chand, atrodo, daugiau buvo nu
sivylęs federacinės vyriausybės 
linija, o B. Mackasey — prem
jero R. Bourassos įstatymu, 
prievarta peršančiu prancūzų 
kalbą imigrantų vaikams Kve
beke. B. Mackasey nuogąstauja, 
kad nuo liberalų gali nusisukti 
anglų kilmės kanadiečiai ir kad 
tokiu atveju rinkimus su maža

(Nukelta į 8-tą psl.)

Palikę tėviškės namus tautiečiai ilsisi ne tik Čikagos, bet ir kitų vietovių kapinėse. Nuotraukoje — Lietuvių Foto 
Archyvo leidinio “Palikę tėviškės namus“ viršelis, kuriame rymantis Rūpintojėlis išreiškia lietuvių nuotaiką

Už geležinių vartų Vilniuje
Naujausi įspūdžiai keliautojo, grįžusio iš okupuotos Lietuvos

Pernai “Inturistas” pakeitė 
kelionių į Lietuvą tvarką. Vyks
tantieji į Vilnių būtinai turi iš
būti savaitę Minske. Jie sujun
giami Montrealyje su iš Gudijos 
ar Ukrainos kilusiais turistais 
ir “Aerofloto” lėktuvu per Pa
ryžių skraidinami į Maskvą, Ten 
turi praeiti griežtą milicijos ir 
muitinės valdininkų kontrolę. 
Duotuose užpildyti lapeliuose 
reikia ne tik pažymėti atsivežti 
pinigai, bet ir pasirašyti, kad už 
netinkamą lapelio užpildymą 
būsi pagal Sovietų Sąjungos įsta
tymus baudžiamas.

Sovietų Sąjunga viešai įsipa
reigojo Helsinkyje nevaržyti as
mens teisių savo ir kitų tautų 
piliečiams, bet valdininkams pa
liko galią apkaltinti betkurį ke
liautoją nesilaikymu muilo, cen
zūros ar pinigų keitimo taisyk
lių.

Visi kraštai turi kelionių 
agentūras, stengiasi, kad atvy
kusieji išleistų atsivežtus pini
gus, ilgiausiai išbūtų kelionėje 
ir išsivežtų apie kraštą geriau
sius įspūdžius. Sovietų Sąjungoj 
“Inturistas” yra ne tik turistus 
kviečianti, bet ir juos kontro
liuojanti įstaiga. Reikia tik ste
bėtis, kad pasitaiko vykstančių 
net po kelis kartus, nors kiek
vienas tik išlipęs iš lėktuvo pa
junta, kad atvyko į policijos ir 
diktatūros kraštą.

Maskvos aerodrome laikoma
si europietiško aptarnavimo, bet 
Vilniuje atvykusieji surenkami 
į autobusą už geležinių vartų. 
Pasitinkantieji turi laukti iki 
geležiniai vartai bus atidaryti, 
nors turistams aerodrome yra 
skirta didelė salė, bet nėra at
skiro įėjimo.

“Gintaro” viešbutyje nejau
čiama, kad turistų būtų laukta. 
Tuojau perspėjama, kad negali
ma išvykti iš Vilniaus, o ko nors 
paklausus, atsakoma: “negali
ma, nesakome, nežinome”. Sve
čių giminių viešbutyje antplūdis 
yra varžomų pasimatymų pasek
mė: neleidžiama iš miesto išvyk
ti, neturima pakankamai viešbu
čių, neleidžiama privačiai pas 
pažįstamus apsistoti. “Inturis- 
to” patvarkymas turėti restora
nuose rezervuotą turistams sta
lą padeda su savaisiais pabend
rauti.

Kelionė po miestą vienam be
veik neįmanoma. Taksį susirasti 
iš anksto neužsisakius taip pat 

nelengva, šoferiai turi išpildyti 
planą (parvežti dienos uždarbį, 
nuvažiuoti nustatytą kilometrų 
kiekį). Miesto autobusų linijos 
nevietiniam nėra aiškios, ypač 
kai negalima gauti Vilniaus 
miesto plano.

Gatvėse girdėti rusų kalba, 
taip pat restoranuose. Milicijos 
gatvėse neperdaugiausia. Su ne
silaikančiais tvarkos susitvarky
ti milicija turi pagalbininkus 
“draugovininkus”. Turistų kont
rolei panaudojamas telefonas, 
viešbučio tarnautojai, durinin
kai ir "tipeliai”, kurie turi teisę 
užeiti į restoraną ir nieko neuž
sisakę sėdėti prie stalo (nega
lima tik ant stalo užmigti) ir ste
bėti atsilankančius.

Vilniaus centre yra “doleri
nė” krautuvė. Dėl jos kartais 
tenka atsisakyti ir nebepamaty
ti Katedros požemių, etnografi
nio muzėjaus, kuris turėtų būti 
būtinai aplankytas, nes niekur 
kitur tokių senosios Lietuvos 
rodinių nebeteks matyti. Taip 
pat reiktų nepraleisti nepama
čius Vilniaus universiteto bib
liotekos senųjų raštų salės ir 
ten esančių pirmųjų spausdintų 
lietuvių kalba knygų.

Penkios dienos Vilniuje pra
bėga kaip viena. Išleista didelė 
suma pinigų ir štai vėl būtinai

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Vatikano atstovo kelionė
Spalio vduryje Rumunijoje 

lankėsi ypatingas Vatikano pa
siuntinys arkivyskupas Luigi 
Poggi, pagarsėjęs savo diploma
tinėmis kelionėmis Lenkijoje ir 
Vengrijoje. Jo naujausias vizi
tas ir pokalbiai Bukarešte visų 
pirma rodo šv. Sosto susirūpi
nimą sunkia ir nenormalia Ka
talikų Bendrijos būkle Rumu
nijoje. Dar pernai popiežius 
Paulius VI savo kalėdinėje kal
boje, pasakytoje kardinolų ko
legijos nariams, paminėjo Ru
muniją tarp tų kraštų, kuriuo
se tikintieji slegiami ilgalaikių 
sunkumų. Popiežius tada išreiš
kė viltį, kad Helsinkio dvasia 
palengvins išspręsti šias proble
mas.

Ar pavyko?
Tuo tarpu sunku pasakyti, ar 

pavyks ką nors teigiamo šiuo 
reikalu arkivyskupui Poggi lai
mėti Bukarešte. Nutylėti savo 

reikia vykti į Minską. Kai į Ry
gą keliaujantieji gali pasilikti 
Rygoje 15 dienų, pamatyti Bal
tijos pajūrį, pabūti ir apsipirkti 
Maskvoje, lietuviškas “Inturis
tas” padeda dolerius rinkti Gu
dijai, perleidžia gudams paro
dyti sovietų valdžios laimėji
mus prieš vokiečius.

Tautos Sovietų Sąjungoj nėra 
lygiai vertinamos. Mokesčiai ir 
privalomi gaminiai bei deficiti
nės prekės pirmoj eilėj skiria
mos “saviems žmonėms” — ru
sams, o kitiems — kas liko.

Tikro vaizdo, kaip žmonės ten 
gyvena, turistas, nemokėdamas 
kalbos, nesužino, nepergyvena 
kasdieninių rūpesčių, netvarkos 
kolchoze, fabrikuose, nesusidu
ria su nenugalimomis kliūtimis 
ir nesurandamais kaltininkais. 
Todėl nenuostabu, kad į viską 
numojama ranka ir jieškoma 
užsimiršimo gėrime, kurio ne
sunkiai galima gauti kiekvieno
je krautuvėje (bet ne alaus). Yra 
optimistų, kurie tiki, kad laikai 
keičiasi, kad visur daroma pa
žanga, bet tos pažangos turistai 
Lietuvoje neranda (pvz. geležin
kelio stotyje), nes Maskva savo 
valią diktuoja, o partiečiai ne
drįsta pasakyti, kad kitur geriau 
tvarkomasi. Turistas 

laimėjimus ar nesėkmes — tai 
juk diplomatų dorybė. Netenka 
abejoti, jog betkoks Vatikano ir 
Rumunijos santykių pagerėji
mas įmanomas tik tiek, kiek 
Bukarešto valdžia yra linkusi 
atsisakyti savo ligšiolinio susta- 
barėjusio nenuolaidumo. Tik 
pasikeitusi laikysena galėtų su
švelninti regimą prieštaravimą 
tarp praktiškų valdžios veiks
mų K. Bendrijos atžvilgiu ir 
Ceaucescu kartojamų pažadų 
laikytis Helsinkio susitarimų.

Santykių pradžia
Šiokie tokie Vatikano ir Ru

munijos santykiai užsimezgė tik 
praėjus daugiau kaip 20 metų 
po karo, būtent 1968-69 me
tais, kai Bukareštą aplankė Va
tikano diplomatas mons. Gio
vanni Celi. Sekė tuometinio 
Rumunijos premjero Maurerio 
audiencija pas popiežių 1968

(Nukelta į 8-tą psl.)

vyriausybė galėtų susilaukti pramonininkų ir nuosaikesniųjų dar
bo unijų paramos. Priešingu atveju Britanijos laukia komunistų 
revoliucija arba dešiniojo sparno diktatūra. Vykdomajame darbie
čių partijos komitete premjeras J. Callaghanas bandė gauti prita
rimą vyriausybės išlaidoms su- •
mažinti, bet komiteto nariai 
13:6 balsų santykiu pasisakė už. 
socialistinių programų tęsimą. 
Pasikalbėjime su BBC televizi
jos atstovais premjeras J. Cal
laghanas prasitarė, kad Brita
nija gali būti priversta peržiū
rėti savo įsipareigojimus š. At
lanto Sąjungai ir atšaukti britų 
karius iš V. Vokietijos. Spėja
ma, kad šiuo prasitarimu jis 
siekė palankesnių sąlygų $3,9 
bilijono paskolai iš Tarptauti
nio Pinigų Fondo. Žurnalo 
“Business Week” pranešimu, 
Britanija išeities iš ekonominio 
akligatvio bandys jieškoti dar 
viena apie $10 bilijonų pasko
la, kurią tikimasi gauti iš V. 
Vokietijos, JAV, Japonijos ir 
arabų valstybių. Šie pinigai bus 
panaudoti supirkti užsienyje 
esantiems britų svarams, kurių 
masinis metimas valiutos rin- 
kon ir yra pagrindinė svaro 
kritimo priežastis. Tačiau ir di
džiulė $10 bilijonų paskola ge
riausiu atveju tik atidės Brita
nijos ekonominių problemų 
sprendimą, parūpindama dau
giau laiko. Antroji ekonominė 
V. Europos ligonė yra Italija, 
kur kaikuriems miestams jau 
trūksta pinigų tarnautojų al
goms ir esminėms gyventojų 
paslaugoms. Visiškai ištuštėjo 
Genuos, Venecijos, Neapolio, 
Palermo iždas, o Romos skola 
siekia $5 bilijonus.

KONFERENCIJA ŽENEVOJE
Rodezijos likimo problemas 

pradėjo svarstyti Ženevoje su
šaukta konferencija, kurioje to 
krašto negrų daugumai atsto
vauja keturi vadai — vysk. A. 
Muzorewa, kun. N. Stithole, J. 
Nkoma ir R. Mugabe. Du pasta
rieji yra sudarę bendrą patrio
tinį frontą. Konferencijai vado
vauja Britanijos ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms L Richar
das. Negrų vadai nori, kad val
džios perdavimą negrų daugu
mai tvarkytų ne Rodezijos 
premjeras I. Smithas, bet Bri
tanija, nes Rodezija yra jos ko
lonija, nelegaliai pasiskelbusi 
respublika. Jie taipgi atmeta 
pereinamąjį dvejų metų laiko
tarpį ir siekia valdžios perėmi
mo per vienerius metus. Pačio
je Rodezijoje pastebimi gero
kai sustiprėję negrų partizanų 
veiksmai. Kaimyninė P. Afrika 
suteikė nepriklausomybę Trans- 
kajaus respublikai, kurią suda
ro vienos genties negrai. Prem
jeru tapo genties vadas K. Man- 
tazima, tvarkęs savivaldos rei
kalus jau nuo 1961 m. griežto
je P. Afrikos kontrolėje. Nau
jąją respubliką pripažino tik 
jos įsteigėja P. Afrikos respub
lika. Kitos valstybės ir net 
Jungtinės Tautos Transkajų ir 
toliau laiko P. Afrikos koloni
ja, kuri baltiesiems rasistams 
parūpins pigią darbo jėgą.

GRĄŽINO LAKŪNĄ
Iranas grąžino Sovietų Sąjun

gai lakūną Itn. Valentiną Zasi- 
movą, kuris rugsėjo 23 d. senu 
“Aerofloto” lėktuvu nusileido 
Ahare ir pasiprašė politinės 
globos JAV. Irano šacho vy
riausybė 1974 m. yra pasira
šiusi sutartį su Sovietų Sąjun
ga, nukreiptą prieš vadinamuo
sius oro piratus. Neišduoti pa
bėgėlio sovietams Irano šachą 
prašė penki disidentai Mask
voje su akademiku A. Sacha
rovu priešakyje ir Kalifornijo
je gyvenanti Stalino dukra 

Svetlana Stalinaitė-Peters, kuri 
pati iš Sovietų Sąjungos yra pa
bėgusi 1966 m. Irano sluogs- 
niai teigia, kad prie Itn. V. Za- 
simovo grąžinimo prisidėjo So
vietų Sąjungos grasinimas rem
ti partizanus, Irane kovojančius 
prieš šacho vyriausybę. Lai
mingesnis buvo čekoslovakas 
Rudolfas Becvaras, 26 metų 
amžiaus geležinkelio tarnauto
jas, pagrobęs iš Prahos į Bratis
lavą skridusi sovietų gamybos 
keleivinį lėktuvą “Iljušin 18” ir 
privertęs pilotą nusileisti Muen- 
chene. V. Vokietijos vyriausybė 
atsisakė grąžinti pabėgėlį, nors 
Čekoslovakija teigia, kad jis 
yra įtariamas žmogžudyste. At
rodo, R. Becvaro dabar laukia 
teismas V. Vokietijoje už lėk
tuvo pagrobimą ir politinė 
globa.

BADO STREIKAS
Lenkijos ščecino mieste jau 

tris savaites badauja 40 metų 
amžiaus Marian Olendrowicz, 
reikalaudamas darbo arba lei
dimo išvykti Į JAV. Kai 1970 
m. buvo kilusios riaušės dėl 
maisto gaminių pabranginimo, 
M. Olendrowicz buvo vienas tų 
riaušių vadų. Nuo to laiko jis 
yra be darbo, nes jo įdarbinimą 
yra uždraudusi kompartija.

PROPAGANDINIS BIUDŽETAS
Maskvoje posėdžiavo kompar

tijos centro komitetas, turintis 
2«5 narius ir 140 kandidatų. 
Darbotvarkėje buvo 1976-80 m. 
penkmečio planas ir naujasis 
mudžetas 19/7 metams. Kom
partijos politbiure neįvyko jo
kių esminių pasikeitimų, išsky
rus Jakovo Itiabovo paskyrimą 
kompartijos sekretorium. Lig 
šiol jis buvo 1 kompartijos sekr. 
Sverdlovsko srityje. Spėjama, 
kad inž. J. Riabovas dabar ko
ordinuos ginklavimosi pramo
nės reikalus, kuriais ligi gegu
žės mėnesio rūpinosi D. Usti
novas, tada perėmęs Krašto ap
saugos ministeriją. Penkmečio 
planą ir naująjį biudžetą po 
kompartijos centro komiteto 
posėdžio patvirtino ir augščiau- 
siasis sovietas. Biudžetas yra 
numatęs karinių išlaidų suma
žinimą $254 milijonais. Bend
roji jų suma — $21,8 bilijono. 
Vakariečiai komentatoriai šį 
žingsnį laiko grynai propagan
dine atsvara šiemetiniam $104 
bilijonų kariniam JAV biudže
tui. Palyginimas beveik neįma
nomas dėl skirtingos rublio ver
tės, mažesnių algų karo prievo
lės atlikėjams, žemesnio atlygi
nimo ginklavimosi pramonės 
darbininkams. Be to, sovietai 
nemažą dalį savo karinio biu
džeto paslepia kitiems reika
lams numatytuose fonduose. 
Prieš kompartijos centro komi
teto ir augščiausiojo sovieto po
sėdžius Maskvoje buvo suimta 
apie 30 žydų aktyvistų, kurių 
didžioji dalis gavo po 15 parų 
kalėjimo.

SULYGINO SU ULBRICHTU
Komunistinis R. Vokietijos 

parlamentas kompartijos vadą 
E. Honeckerį išrinko šios vals
tybės prezidentu, o prez. W. 
Stophą patvirtino premjeru, pa
keitusiu H. Sindermanną, pa
skirtą parlamento pirmininku. 
E. Honeckeris vėl buvo per
rinktas ir krašto apsaugos ta
rybos pirmininku. Kompartijos 
vadu, krašto prezidentu ir ap
saugos tarybos pirmininku lig 
šiol tėra buvęs. W. Ulbrichtas.
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9 RELIGINIAME GY/EMME

Martynas Jankus 1946-1976
Trisdešimt metų, kai tautos patriarchas ir paskutinis aušrininkas ilsisi svetimoje žemėje

★ ARKIV. JURGIO MATULAI
ČIO - Matulevičiaus, MIC, beatifika
cijos byla tęsiama toliau. Liudinin
kų apklausinėjimas baigtas. Jų liu
dijimų santrauka, vadinama "Sum- 
marium”, apimanti 432 didelio for
mato puslapius, jau spausdinama Ro
moje. Baigus ją spausdinti, savo pa
stabas padarys tikėjimo gynėjas,! jas 
atsakys bylos advokatas. Kai visa me- 
džiga bu satspausdinta, bus pateikta 
kardinolų posėdžiui, kuris, vadovau
jamas popiežiaus, spręs arkiv. J. Ma
tulaičio dorybių didvyriškumą. Be 
to, beatifikacijos užbaigai reikalingi 
du nepaprasti Įvykiai — stebuklai 
(sveikatos atgavimai) arkiv. J. Matu
laičio užtarimu.

★ KRIKŠTIJAMŲJŲ KATALIKŲ 
KŪDIKIŲ SKAIČIUS gerokai krito 
JAV-se paskutiniuoju metu, anot 
Oklahoma arkivyskupijos laikraščio 
“Sooner Catholic” redaktoriaus kun. 
David Monahan. Nuo 1955 m. iki 
1975 m. tas skaičius sumažėjo 49%, 
proporcingai lyginant su bendruoju 
katalikų skaičiumi. Krikštų skaičius 
ypač sumažėjo didesnėse šiaurinėse 
JAV vyskupijose. Pvz. Bostono arki
vyskupijoje krikštai, proporcingai 
pagal tikinčiųjų skaičių, per tą lai
ką sumažėjo 59%.

★ SAVO KŪNO DALIŲ PO MIR
TIES skyrimas persodinimui į kitus 
žmones ar analominėm studijom, 
pagal St. Paul-Minnesota arkivysku
pijos K. Bendrijos teisių specialistą 
kun. John F. Kinney, yra paskutinis 
mirštančiojo meilės veiksmas žmoni
jai. Kadangi mirusiojo kūno dalys 
gali būti naudingai panaudotos ki
tiem žmonėms tik tuoj po mirties 
(pvz. inkstai — 30 min. laikotarpy
je, o akys — 4 vai. laikotarpyje), 
tai laidotuvių apeigos gali būti at
liekamos Įprastu K. Bendrijai pa
pročiu bei laiku.

★ POPIEŽIUS PAULIUS VI, kai 
bedamas savo 79 m amžiaus sukak
ties proga, pareiškė, kad reikia ko
voti už kiekvieną žmogiškąją gyvy
bę. Modernusis žmogus dažnai yra 
linkęs nuvertinti žmogaus gyvybę 
iki atsitiktinio biologinio epizodo. 
Krikščionys tačiau turi būti puose
lėtojai dieviškosios garbės, kuri spin
di kiekviename žmoguje. Jie turi di
džiuotis ir ginti kiekvieno žmogaus 
gyvybės kilnumą.

★ KATALIKIŠKOS SUTUOKTI 
NIŲ POROS, paveiktos kaikurių teo
logų progresyvinių minčių, kartais 
atsisako augšto santuokos idealo, pa
reiškė Paulius IV. Jis atmetė kaiku
rių teologų peršamą mintį, jog san
tuoka baigiasi, kai sutuoktinių tarpe 
dingsta meilė. Santuoka, anot jo, yra 
neatšaukiamas įsipareigojimas, ku
ris, sykį priimtas, nebegali priklau
syti nuo žmogaus nepastovių nuotai
kų ir besikaitaliojančių norų. San
tuoka negali būti paaukota jausmų 
bei aistrų vardan. Sunku tikėtis pa
stovios santuokos, kuri su savimi ne- 
rineša kryžiaus, nesireiškia fizinio ar 
dvasinio skausmo pavidalais. Merge
lės Marijos Draugija, kuriai popie
žius kalbėjo, yra paplitusi Prancū
zijoje, Airijoje, Anglijoje ir plinta 
JAV-te. Draugijos nariai veikia 5 
porų grupėmis, kurios nuolat bend
rauja kaip vienetas ir renkasi bent 
kartą Į mėnesį bendrai maldai. Kiek
vienas vyras su žmona taipgi pasiža
da skirti bent valandą į mėnesį per
žvelgti vedybiniam savo gyvenimui. 
Jie taipgi pasižada kas dieną bendrai 
tu savo vaikais melstis. Popiežius 
skatino draugijos narius tapti mi- 
sijonieriškomis šeimomis, savo pa
vyzdžiu skelbiančiomis Kristaus 
Evangeliją ir uždegančiomis juo ki
tas šeimas.

★ VATIKANAS Į SOVIETŲ PA
VERGTĄ ARMĖNIJĄ pasiuntė savo 
delegacija, kuri dalyvavo armėnų 
monofizitų vadovo Katholikos Vas- 
ken I 20 m. patriarchavimo sukak
ties šventėje Ešmiadzin melste. De
legacijos vadovu buvo kard. Jan Wil
lebrands. Ši armėnų Bendrija, kuriai 
vadovauja Vasken I, nuo Romos at
skyrė 451 m. Chalcedono santarybos 
metu. Tada vyko ginčas, ar Kristus 
(uri dvi prigimtis — dievišką ir žmo
gišką — savo asmenyje, ar tik vie
ną. Kurie pasisakė už vieną prigim
tį, nuo Romos atsiskyrė. Dabartinis 
armėnų monofizitų vadas rodo sim
patijų katalikams ir prieš kiek laiko 
lankėti pas Paulių VI.

★ NAUJOJI LITURGIJA NĖRA 
PILNA, kai jai nėra tinkamos ir ge- 
res muzikos, pareiškė Paulius VI sa
vo laiške, sveikinančiame Neapolyje 
vykstantį liturginės muzikos kongre
są. Esą natūralu, kad vertingos kom
pozicijos negali atsirasti greitu lai
ku, bet turi bręsti pamažu. Švento
sios Dievo paslaptys turi apšviesti 
kompozitorių mintis ir pasiekti jų 
širdies gelmes, kad įžiebtų įkvėpimo 
kibirkštį. Kūrimas liturginės muzi

kos nėra tik naujų melodijų įvedi
mas, bet ir tikėjimo paslapčių išreiš
kimas muzikos būdu.

★ LIETUVOS VYČIAI šiais me
tais turėjo 63-čiąjį metinį suvažiavi
mą Daytone, Ohio, kurio metu kalbą 
pacakė JAV vyskupų konferencijos 
pirm, arkiv. Joseph L. Bernardin. 
Jis pareiškė puikiai žinąs Lietuvos 
vyčių siekius — lietuviškos kultū
ros bei tradicijų puoselėjimą bei ka
talikybės ugdymą lietuvių išeivių 
tarpe. Etninės grupės esą atliko di
delį vaidmenį Amerikos istorijoje ir 
dabar tebėra reikšmingos. Juo dau
giau yra įvertinamos savosios kilmės 
šaknys, juo didesnė tolerancija turi 
būti rodoma kitiems.

švenčiant JAV 200 metų nepri
klausomybės sukaktį, JAV vyskupai 
bando pabrėžti kaikurias svarbias 
ir kartais pamirštamas socialinio gy
venimo sritis savo užmoju, pavadin
tu “Laisvė ir teisingumas visiems”. 
To užmojo dėka buvo surengti jau 
septyni vieši apklausinėjimai apie 
šeimą, gyvenamą aplinką, rasę bei 
tautybę, tautinius ir tarptautinius 
klausimus, šiuose apklausinėjimuose 
pasireiškė ir lietuviai — kun. Kazi
mieras Pugevičius, Simas Kudirka, 
vysk. Vincentas Brizgys ir sės. Mar
garita Bareikaitė.

Arkivykupas priminė Lietuvos vy
čiams, kad jis jau daug kartų yra 
kalbėjęs apie Lietuvą bei joje ir vi
soje Rytų Europoje įvestą sovietų 
priespaudą. Jis kartą Lietuvos ne
dalią esąs priminęs net JAV žydų 
bendruomenei. JAV vyskupų konfe
rencija esą ir toliau bandys atkreip
ti JAV užsienio politikų dėmesį į 
žmogaus teisių pažeidinėjimus kituo
se kraštuose.

įvairių kraštų valdžios pabrėžia 
žmogaus teisių svarbą bei visuotinu
mą, tačiau praktikoje nieko nedaro, 
nes kliudo nesikišimo į kito krašto 
vidaus reikalus doktrina, antra, vals
tybės dažnai žmogaus teisių klausi
mą stato žemiau ekonominių, politi
nių ir strateginių tikslų. Taip elgia
si ir JAV.

Todėl Katalikų Bendrija turinti 
kelti savo balsą minėtu reikalu. Iš 
vienos pusės yra aišku, kad reikia 
vengti atominio susirėmimo, tačiau, 
iš kitos pusės, tyla apie persekioja- 
muoius esanti peraugšta kaina už 
koegzistenciją. Jo manymu, Kat. 
Bendrija yra didelė nepanaudota jė
ga informacijų skleidime apie per
sekiojamuosius. “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika” esąs nepaprastai 
ryškus pavyzdys, kaip sunkiose sąly
gose informacijos surenkamos bei 
perteikiamos laisvajam pasauliui. Ne
svarbu kokia būtų gyvenamos vals
tybės ar Bendrijos politika Lietuvos 
atžvilgiu, žmonės turi vadovautis fak
tais ir pagal juos elgtis. O tokie lei
diniai, kaip “Kronika”, apsčiai fak
tų teikia. Nesigilinant į klausimą, ar 
verta buvo pasirašyti Helsinkio aktą, 
reikia pripažinti, kad jis jau pasira
šytas ir todėl reikia dabar juo nau
dotis kovoje už žmogaus teises Rytų 
Europoje. Vienas tokios kovos siekis 
— panaikinti nežmonišką muitą, ku
rį lietuviai turi mokėti sovietams, 
siųsdami siuntinius savo artimie
siems Lietuvoje. Katalikiškoji dokt
rina, apibūdinanti K. Bendriją kaip 
Mistinį Kristaus Kūną, yra aktuali ir 
dabar: “Jei vienas sąnarys kenčia — 
visas kūnas kenčia” (I Kor. 12). Tai
gi, negalima užmiršti kenčiančių už 
tikėjimą, neišsižadant savo tikėjimo. 
Arkivyskupas pabrėžė, kad persekio
jamų lietuvių kančia bus nuolatinis 
jo asmeninis reikalas.

★ VYSK. JOSEPH SALAS, 38 m. 
amžiaus, spėjama, buvo Kombodijos 
komunistų nužudytas, nes niekas apie 
jį jokių žinių neturi. Komunistinės 
Kombodijos prezidentas Khieu Sam- 
phan užklaustas teatsakė, kad dau
gelis žmonių žuvo ir daugelis į kitus 
kraštus pabėgo. Vysk. Salas buvo 
vyskupu konsekruotas prieš pat ko
munistams užimant Kombodiją. Už
ėmę kraštą, komunistai išžudė apie 
1 milijoną žmonių.

★ EKSKOMUNIKA NUO VIETNA
MIEČIO arkiv. Pierre Martin Ngo- 
dinh Thuc buvo nuimta po to, kai jis 
apgailėjo savo žingsnį ir atsiprašė 
Sevilijos kardinolą Jose Bueno y 
Monreale už padarytą papiktinimą 
tikintiesiems ir žalą Bendrijai. Pra
eitais metais jis buvo sudaręs schiz- 
matinę sektą, nes be Vatikano žinios 
konsekravo penkis vyskupus. Tie vys
kupai tebėra ekskomunikuoti, nes jie 
ir toliau tęsia savo schizmą bei kon
sekruoja kitus vyskupais. Dabartinis 
jų tarpe pripažintas vadovas yra ne
teisėtai konsekruotas vysk. Clemen
te Dominguez Gomez. Doktrinų kon
gregacija yra formaliai ekskomunika- 
vusi visus dabar neteisėtai jų įšven
tintus kunigus bei vyskupus.

KUN. J. STS.

A. Lymantas
Mielas mano bičiulis, buvęs 

Klaipėdos krašto jaunimo orga
nizacijos “Santara” sekretorius 
ir nepailstamas Lietuvių Ev. 
Liuteronų Bažnyčios tremtyje 
veikėjas Fricas Slenteris mane 
nuolat aprūpina įvairia Mažąją 
Lietuvą liečiančia spauda. Lei
dinių gaunu iš jo visokeriopų, 
tarp jų senų laidų knygų bei 
kitų spaudos retenybių. Taip ir 
š.m. rugsėjo mėn. gale laiška
nešys man Įteikė iš Bremeno, 
Vokietijoje, atsiųstą storesnį 
voką, kuriame radau Makso 
Avižiaus vokiečių kalba parašy
tą, 1949 m. Quellenverlag iš
leistą novelę “Anne Svarate” 
(Anikė Svaraitė) ir pageltusį 
sąsiuvinį, ant kurio viršelio ma
tyti kryžius su užvardinimu 
“MARTYNAS JANKUS, MAŽ. 
LIETUVOS PATRIARCHAS 
1858. 8. 7 — 1946. 5. 23 BITĖ
NAI — FLENSBURGAS.” Pa
sirodo, kad tai specialus 1946 
m. Flensburgo stovykloje išleis
tas leidinys mirusiam Maž. Lie
tuvos partriarchui pagerbti.

Sklaidau menkos kokybės po
karinės gamybos šapirografu 
spausdintus lapus, skaitau apie 
Martyno Jankaus gyvenimą ir 
prisimenu, kad jau praėjo 30 
metų, kai šis pagarsėjęs Prūsų 
Lietuvos veikėjas iškeliavo iš 
šio pasaulio.

Leidinėlyje rašoma, kad iš Hu- 
sumo į Flensburgą persikėlęs M. 
Jankus pradėjo silpnėti ir jau 
iš lovos nesikėlė. Mirė jis 1946 
m. gegužės 23 d. apie pusę tri
jų popiet. Trumpai prieš mirtį 
atsisveikinęs su dukra Elze, sū
numi Kristupu ir kitiems na
miškiams tyliai pasakęs “Su 
Dievu”, nusisuko į sieną ir už
migo amžinuoju miegu.

Pasak leidinėlio, kai tik sto
vykloje pasklido liūdnoji žinia, 
tautos vėliava buvo nuleista pu
siau stiebo ir dešimčiai dienų 
buvo nutraukti visok.eropi pasi
linksminimai. Kitą dieną tuo
metis Flensburgo lietuvių sto
vyklos gyventojas žurnalistas ir 
rašytojas Vladas Būtėnas aušri
ninkui Martynui Jankui parašė 
jausmingą eilėraštį, kurio leidi
nėlyje atspausdinti du posmai 
šitaip skamba:

Tu pažvelki dar. Seneli, — ten 
rytuos aušra prabrėško,

Ir prašvis ji, kaip žibintas tas 
šviesus ..,

Ir kurią užžiebęs, tartum žvakę 
vaško,

Nuėjai ilsėtis pas “Aušros” 
draugus...

Tu pažvelki dar, Seneli,'— ten 
padangė šviečia ...

Ir viršum medinių kryžių ir laukų 
Bitėnų

Jau aušros šešėliai švinta ... 
Ir nuvys erškėčiai ...

Laisvės giedruliai su knygnešiais 
ateina . ..

Nežinau kiek šio kuklaus lei
dinio egzempliorių dar liks po 
kitų 30 metų, bet tie, kurie 
kada nors domėsis mūsų didžių
jų tautos asmenybių praeitimi, 
jų darbais ar paskutinėmis jų 
gyvenimo valandomis, jame at
ras šiokių tokių autentiškų ži
nių apie aušrininko Martyno 
Jankaus paskutines gyvenimo 
dienas.

Taigi, šiemet suėjo 30 metų, 
kai šis vienas žymiausių ir po< 
puliariausių prūsų lietuvių as
menybių, Martynas Jankus, ty
liai iškeliavo į amžinybę. O kiek 
jis per savo ilgą amžių dėl lietu
vių tautos garbės ir gerovės kal
bėjęs, rašęs, kovojęs ir pergyve
nęs! A.a. prelatas Krupavičius 
kartą šitaip apibūdino Martyną 
Jankų:

“Kiek mano amžius neša, at
menu Mažojoj Lietuvoj vieną 
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varpininką, kuris be atvangos 
nenuilstamai dieną ir naktį 
skambino į mūsų tautos širdies 
varpą. Ir tas varpas skriejo 
paukščiu ir dvasia nuo Tilžės lig 
Ežerėnų, nuo Žagarės lig Suval
kų, skersai ir išilgai Lietuvos 
iš miesto į miestą, iš kaimo į 
kaimą, iš pirkios į pirkią ir kla
bino kiekvieno širdį: ‘kelk, kelk, 
lietuvi, kelk iš miego, iš sapnų, 
stok į darbą milžinų!’ Ir kilo 
Lietuva to varpininko žadina
ma, o jos širdis naujos minties 
pagauta sužadino lietuvį stot į 
darbą milžinų ir prikėlė Lietu
vą mūsų. Tas varpininkas buvo 
Martynas Jankus iš Bitėnų.”

Iškiliausias Martyno Jankaus 
politinės kovos ir gyvenimo mo
mentas buvo 1923 m., kai jis 
tapo Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto pirmininku. Jo va
dovaujamas komitetas galutinai 
paruošė dirvą ir privedė prie 
1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos 
krašte įvykusio persversmo ir 
prisijungimo prie Lietuvos. Ir 
daug tais Klaipėdos kraštui lem
tingais metais Martynas Jankus 
bei kiti veikėjai rizikavo. Bet 
jie tuo laiku vadovavosi Prūsų 
Lietuvoje pagarsėjusiu šūkiu — 
“Dabar arba niekad!” Buvo to
kios kovingos dvasios apimti, 
kad nebojo jokių asmeninių pa
vojų ir nepatogumų.

* * s|c

Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus su dukra Elze savo tėviš
kėje Bitėnuose, ši M. Glažės nuotrauka daryta prieš II D. karą

Po pavyku^įo sukilimo Mar
tynas Jankus) nepretenduoda
mas į augštas vietas, pamažu 
pasitraukė iš politinio gyveni
mo. Gyvendamas Bitėnuose ir 
garsiojo Rambyno kalno papė
dėje, jis daugiau ar mažiau bu
vo įvykių stebėtoju. Jis labai 
džiaugėsi krašte pasiektais lai
mėjimais, o ypač Klaipėdos uos
to klestėjimu. Vėliau, žengda
mas į 80-tuosius metus ir nuo 
pat jaunų dienų nepailstamai 
dirbęs savo krašto ir tėviškės 
labui, jis jautė, kad savo gyve
nimo misiją tautai buvo atlikęs, 
kad atėjo laikas ir pailsėti. Da
bar, kiek dar jėgos leido, dirb
davo paprastus ūkio darbus, o 
laisvesniu laiku jį matydavo bal
tu lininiu švarku ir lazda pasi
rėmus} bekopiantį su atvykusia 
ekskursija į Rambyno kalną ir 
ekskursantams beaiškinantį šios 
garbingos lietuvių šventvietės 
ypatingą reikšmę gilioje seno
vėje.

O tų ekskursijų, ypač vasaros 
metu, buvo be galo. Tada ir jo 
dukrai Elzei tekdavo nemažai 
darbo — reikėjo svečius paglo
boti ir pavaišinti. Ji tai su dide
liu nuoširdumu ir meile atlik
davo.

Martynui Jankui labai prie 
širdies būdavo mūsų karių atsi
lankymai ir ekskursijos. Kai jų 
visas būrys kieme išsirikiuoda
vo ir Martynui Jankui tekdavo 
“priimti paradą”, tai prieš iš
eidamas iš namų jis namiškiams 
ir svečiams dažnai su dideliu 

pasididžiavimu sakydavo: “Čia 
mano vaiskas (kariuomenė)!” 
arba “Einu dabar savo vaisko 
pažiūrėti.”

::: Sc sj:

Martynas Jankus, didelis sa
vo tautos mylėtojas ir už ją 
kovotojas, nepripažino jokių 
naujų ir svetimų politinių “die
vų”. Kai jis po Klaipėdos kraš
to netekimo buvo sovietų oku
pacijos Kaune užkluptas, kaiku- 
rie vietiniai komunistų veikė
jai mėgino jam įkalbėti, kad ir 
jis, kaip žinoma lietuvių asme
nybė, nors vienu kitu palankiu 
žodžiu užsimintų apie tuo metu 
Lietuvoje prievarta įvestą reži
mą. Bet Martynas Jankus griež
tai atsisakė tai padaryti. Per
daug jis didžiavosi ir nuo jau
nystės laikų didelėje pagarboje 
laikė didingą Lietuvos praeitį, 
jos senus papročius ir senovės 
religiją, kad pataikaudamas ga
lėtų ką nors teigiamo pasakyti 
apie 1940 m. vasarą taip žiau
riomis ir nežmoniškomis formo
mis pasireiškusį lietuvių tautai 
prievarta užkartą svetimą poli
tinį režimą.

sic >įs

Šiandien ir savame krašte gy
venanti naujoji lietuvių tautos 
generacija mažai arba nieko ne
žino apie savo tautos didvyrius. 
Nežino ji ir apie Martyną Jan

kų bei apie kitus iškilius prū
sų lietuvių veikėjus. O jei rei
kalui verčiant kas parašoma ar 
pasakoma, tai dažniausiai iškrai
poma arba tik sučiauptom lū
pom prasitariama. Pvz. R. Žiugž
da, kaip ir mums iš prieškari
nių laikų pažįstami bei nacių 
dvasioje išauklėti politikuojan
tys vokiečių mokslininkai, nesi
gilindamas į praėjusių laikų 
prūsų lietuvių veikėjų rūpes
čius, nuotaikas, kovas, nusivyli
mus ir laimėjimus, — prasilen
kia su istorijos tiesa ir kas kelis 
puslapius krauna Maskvai neuž
tarnautus nuopelnus už jos di
delius “rūpesčius” (!) Klaipėdos 
krašto byloje. Sis marksizmo-le- 
ninizmo-metodologijos pagrindu 
parašytas veikalas nors ir yra 
priverstas 3 kartus paminėti 
Martyną Jankų, bet nemėgina 
išryškinti jo asmenį bei vaidme
nį 1923 m. sukilimo metu. Tik 
V. Mickevičius-Kapsukas ir Z. 
Aleksa-Angarietis (Klaipėdos 
krašto perversmo metu niekad 
negirdėti vardai), pasak Žiugž
dos, nuo pat 1923 m. sausio 
mėn. įvykių pradžios skyrę di
delį dėmesį (!) Klaipėdos klau
simui ir likimui (psl. 8) .. . Bet 
kiek svarus ir krašto likimui 
lemiantis minėtų asmenų dėme
sys buvo, Žiugžda taip ir nepa
sako.

* * *
Prieš kurį laiką gavau iš Lie

tuvos nuotrauką, vaizduojančią 
paprastą žvyro kelią su žydin
čiomis lauko gėlėmis apaugu
siais pagrioviais, žemesniais ir 
augštesniais krūmokšniais. Pa
viršutiniškai užmetus akį, nuo
trauka, atrodo, nedaug ką pa
sako: kelias kaip ir daugelis ki
tų kelių, kurių apsčiai užtinka
me Klaipėdos krašte. Tačiau 
šiuo žvyro keliu iš toliau atke
liavusiam ir nuotrauką padariu
siam keleiviui einant sparčiau 
suplaka širdis, kai jis ant pa
griovyje stovinčio kelrodžio 
skaito vietovės pavadinimą — 
“B i t ė n a i”.

Taip, iš tikrųjų, tai ne šiaip 
sau kelias, vedantis į buvusią 
Martyno Jankaus tėviškę. Ir jei 
šis grubus kelias galėtų prabil
ti, tai jis mums galėtų' papasa
koti apie visus tuos keliautojus, 
kurie juo tautos reikalais yra 
ėję ar važiavę į Bitėnus. Jis 
mums papasakotų apie legendi
nius anų laikų knygnešius, ku
rie, mėnesienoje ar tamsios

(Nukelta į 3-čią psl.)

Staigiai mirus Britų Kolumbijoje 

a + a Edvardui Jakavičiui, 
jo liūdinčių motina MARIJĄ JAKAVIČIENĘ, 

"Tėviškės Žiburių" talkininkę, nuoširdžiai 
užjaučiame —

Kun. Pr. Gaida J. Kaknevičienė
Vyt. Kastytis S. Andrulienė
Vyt. Balčiūnas G. Kaknevičienė
K. Rusinas St. Prakapas

A+A
Edvardui Jakavičiui

Britų Kolumbijoje mirus, seseriai SOFIJAI RO- 
ŽAITIENEI ir jos šeimai liūdesio valandoje 

reiškiame nuoširdžiausių užuojautų —
A. A. Bukauskai A. A. Laurinaičiai
D. M. Regina J. Paulikaitis

A+A

Edvardui Jakavičiui
mirus, didžiam liūdesyje likusių MOTINĄ, seserį 

ROŽAITIENĘ su šeima ir kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

M. J. Vaškevičiai E. Zakaržauskienė

Kilniam Mažosios Lietuvos sūnui
Mažosios Lietuvos Draugijos Čikagoje pirmininkui

a + a Martynui Purvinui
mirus, jo seseriai GERTRŪDAI ir svainiui JUOZUI 

DIČPETRIAMS bei giminėms reiškiame gilių 
užuojautų —

V. Anysienė Elzė ir Ėdė Jankutės
B. J. Armstrong M. A. Kybrancai
G. Buntinienė E. P. Šernai

G. J. Slavėnai

Tauriam lietuviui,
Mažosios Lietuvos Draugijos pirmininkui

a+a Martynui Purvinui
mirus Čikagoje, jo seserį, mūsų mielų narę GERT
RŪDĄ ir jos vyrų JUOZĄ DIČPETRIUS bei visus 
gimines giliai užjaučiame ir su jais liūdime —

Mažosios Lietuvos Moterų Draugija Toronte

A+A 
Martynui Purvinui

Čikagoje mirus, jo sesutei GERTRŪDAI DIČPET- 
RIENEI, jos vyrui bei kitiems artimiesiems nuo
širdžių užuojautų reiškia —

Marija ir Antanas Iškauskai

A+A
Gertrūdai Lumbienei

amžinybėn iškeliavus, jos vyrų VYTAUTĄ, sūnus ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime —

Jonė ir Stasys Paketurai 
Rodney, Ontario

A+A
Gertrūdai Lumbienei

atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliame liūdesy liku
sius — jos vyrų VYTAUTĄ, sūnus — VIRGINIJŲ 
su žmona ir GEDIMINĄ nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

J. B. Lukšiai 
Tillsonburg, Ontario

A+A
Aušrai - Marijai Sapijonytei

pabaigus šių žemiška kelionę, mielų mamų BRO
NĘ ir visus likusius gimines-artimuosius nuošir

džiai užjaučia —

Sofija Cirtautienė Marija Chockevičienė
Jolanta ir Mykolas Kiziai

Antanui Navickui
mirus, liūdesyje likusių žmonų ELĘ, dukterį DALIĄ 
su vyru, sūnų EDMUNDĄ bei visus jų gimines 

nuoširdžiai užjaučia —

D. Kairienė R- O. Rožanskai

A. D. Kūrai J- L. Virkiečiai



Dvidešimt antrosios Kanados Lietuvių Dienos koncerto užbaigos momentas Montrcalyje. Nuotraukoje matyti meninę programą atlikę jaunimo ansambliai, 
chorai, jų vadovai, solistai, muzikai bei chorvedžiai, organizatoriai. Rengėjų vardu visiems padėkos žodį taria pirm. J. Šiaučiulis Tony’s Photo Studio

DISKUSINĖS MINTYS

Kas padės Lietuvai?
M. STONYS

Didžioji lietuvių inteligentijos 
dalis bėgo nuo komunistinio ru
so todėl, kad nenorėjo būti iš
vežta ir Sibire badu numarinta. 
Bėgo į Vokietiją, o po karo iš
siskirstė po platų pasaulį. Di
desnioji dalis pasirinko JAV ir 
Kanadą. JAV-se susispietė per 
20.000 lietuvių. Jie čia rado 
daug organizacijų, lietuviškus 
laikraščius, lietuviškas parapi
jas ir politinę instituciją — 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Nusivylimas
Naujieji ateiviai manė, kad 

ALTa yra pajėgi įtaigoti JAV 
vyriausybę rūpintis nepriklau
somos Lietuvos atstatymu. Me
tams bėgant ir ALTai nerodant 
didesnio aktyvumo Lietuvos rei
kalu, naujieji ateiviai (tada 
tremtiniais vadinęsi) ėmė steig
ti savo organizacijas, sudarinėti 
komitetus, komisijas ir patys ei
ti į politinę areną. Tai padaryti 
nebuvo lengva: buvo pririšti 
fabrikuose duojiai pelnytis, ne
mokėjo anglų kalbos, neturėjo 
pilietybės ir pažinčių JAV val
džios aparate. Nusivylimas AL 
Ta buvo ir tebėra didelis.

Lietuviai pasijuto labiausiai 
nusivylę, kai Simas Kudirka, 
įšokęs j amerikiečių laivą, buvo 
prievarta grąžintas sovietų val
džiai. Lietuvių sąjūdis kilo spon
taniškai, be ALTos žinios ar pa
raginimo, ir įsisiūbavo tiek, jog 
privertė JAV vyriausybę pada
ryti mažą žingsnelį į priekį — 
ištraukti Simą Kudirką iš Le
nino koncentracijos stovyklos ir 
atsiimti kaip savo pilietį. Tas 
įvykis mums parodė, kad JAV 
vyriausybė gali, jei nori, padėti 
pavergtai lietuvių tautai. Deja, 
trūksta to noro, nes niekas rim
tai nespaudžia ir vienbalsiai ne
reikalauja.

Dar didesnis nusivylimas JA 
V-bių vyriausybe ir ALTa buvo 
prieš metus, kai prez. G. For
das, H. Kissingerio paragintas, 
pasirašė Helsinkio dokumentą. 
Ir ne tik pasirašė, bet dar bal- 
tiečiams paaiškino, kad tas do
kumentas bus naudingas ir pa
vergtai lietuvių tautai. ALTa tą 
patį pakartojo. Tuo būdu ji nu
ėjo Kissingerio nurodytu keliu, 
kuris mums nėra ir nebus pri
imtinas.

Didysis noras
Didysis mūsų noras, dar iš 

Lietuvos atsivežtas, prašyti ir 
reikalauti didžiąsias vakarų vals
tybes nuolatine akcija, nuolati
niais reikalavimais spausti So
vietų Sąjungą pasitraukti iš oku
puotų Baltijos ir kitų valstybių 
nėra nei miręs, nei pamirštas. 
Jis niekados nebus pamirštas, 
kol Lietuva, Latvija ir Estija 
bus vėl laisvos ir nepriklauso
mos valstybės. Pokario lietuviai 
ateiviai atvyko j JAV ne vien 
sau duonos ir pastogės jieškoda- 
mi — jie atsivežė pasiryžimą pa
dėti išvaduoti savo pavergtą 
kraštą — Lietuvą. Todėl ir da
bar lietuviai rems pinigais, dar
bu ir moraline pagalba tik tas 
lietuvių organizacijas, kurios 
neišleis iš akių to didžiojo lie
tuvių troškimo.

• Talka spaudai yra pagalba tau
tai

iVimonę television 
f'l I t'V/l Savininko* — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"stereo" ir kitos rūšies aparatus.

Kas turėtų padėti?
Kai JAV vyriausybė nori iš

laikyti laisvą Izraelį, pila jam 
bilijonus dolerių. Kodėl JAV 
vyriausybė negalėtų padėti pa
vergtoms Baltijos valstybėms, 
nuolatos paspausdama Sovietų 
Sąjungą? Tai kainuotų daug ma
žiau, negu Izraelis. Jei Kissin- 
geris vyksta į Pietų Afriką ir no
ri jos valdžią priversti, kad juo
dųjų piliečių teises sulygintų su 
baltųjų, tai kodėl jis negalėtų 
nuvykti į Maskvą ir pasakyti, 
kad mažuma ateivių rusų ne
spaustų daugumos Lietuvos gy
ventojų lietuvių, kad rusai ne
verstų lietuvių katalikų priimti 
rusiško ateizmo ar brukamos ru
sų kalbos? Tai galėtų padaryti, 
nes JAV vyriausybė Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažįsta. Tai nebūtų kišimasis 
į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus. Tikrai humaniška JAV 
vyriausybė galėtų tai padaryti, 
bet ji tyli.

Kaip prašnekinti JAV krašto 
vyriausybę? Reikėtų surasti ar 
juokdarį, ar rūstų politiką ir nu
siųsti pas tą tylinčią pasakų ka
ralaitę. Gal reikėtų pasiteirauti 
pas žydus ir sužinotų kodėl JAV 
vyriausybė tokia klusn>Žydų no
rams bei reikalavimams. O gal 
reikėtų pasamdyti tarpininkais 
žydus ir pradėti su JAV vyriau
sybe “politinės prekybos” po
kalbius?

Kodėl nesikreipti į Kinijos 
Liaudies Respubliką, kad ji kal
bėtų už mus Jungtinėse Tauto
se ir daug tiesos pasakytų Mask
vai? Duokime jai medžiagos, ir 
ji taikliai panaudos ją prieš rau
donąjį kolonizmą, prieš rusišką 
imperializmą, prieš grobuonišką 
Sovietų Sąjungą. Panaudokime 
Kiniją, nes ir ji yra nuskriausta 
to paties rusiško imperializmo, 
nes ir jos daug užgrobtų žemių 
valdo "taikioji” Sovietų Sąjun
ga.

Taip pat organizuotai ir kar
tu su kitų pavergtų valstybių at
stovais turime reikalauti per 
Vakarų valstybių vyriausybes ir 
Jungtines Tautas, kad nerusiš- 
kų tautų būtų atsiklausta plebis
cito keliu, ar jos nori savo ne
priklausomų valstybių, ar sutin
ka pasilikti rusų tautos nustelb
tomis ir prievartaujamomis so
vietinėmis respublikomis Sovie
tų Sąjungoje.

Galimybių yra daug, bet jos 
visos turi prasidėti mūsų orga
nizuotų lietuvių pastangomis, 
neišskiriant nė ALTos. Visi su
tartinai turime žengti žingsnį po 
žingsnio, belsti į kiekvienas po
litinių pilių duris, kol jos atsi
darys. Prisimintina, kad tylin
čiam niekas nieko nepasiūlė ir 
nedavė. Neduos ir mums, jei ne
prašysime ir nereikalausime. 
Reikalauti reikia nesustojant ir 
nepailstant, kol būsime išklau
syti.

Jei mes būtume turėję stiprią 
ir aktyvią politinę organizaciją 
1955 m. ir visų pavergtų tautų 
tremtiniai vieningai būtume sa
vo gyvenamo krašto vyriausy
bes spaudę, gal šiandien visų 
pavergtų tautų situacija būtų 
visai kitokia, daug šviesesnė. 
Deja, už pavėlavimą turime 
brangiai mokėti.

Tragiškos metinės
Lapkričio 5 d. suėjo vieneri metai nuo 

Mindaugo Tamonio, 
drąsaus ir tauraus lietuvio, mirties.

"Nebelinguos daugiau tarp Vilniaus mūrų augšta jo 
stovyla . . . Vienas iš pirmųjų iš mūsų kartos, tos kartos, 
augintos po koro ir be Dievo. Be Dievo, kur. jis taip pat 
vienas iš pirmųjų surado. Ir kaip tik tada, suradęs, jo žo
džiais 'Tiesq, Gėrį ir Grožį', metė iššūkį sistemai, kurioje 
matė tiesioginį Blogio įsikūnijimą“ (Žodžiai artimųjų 
draugų atsisveikinime).

1974 m. pavasarį M. Tamonis parašė pareiškimą, ku
riuo atsisakė prisidėti prie restauravimo paminklo tarybi
nei armijai. Tuo užsitraukė okupanto nemalonę ir tų pačių 
metų vasarą buvo uždarytas j psichiatrinę ligoninę, kur 
buvo “gydomas“ inekcijomis ir įtaigojamas pakeisti savo 
pažiūras. Iš ligoninės išleistas 1975 m. vasarą parašė laišką 
kompartijos centro komitetui, kuriame šaukė moraliniam 
atgimimui ir maldavo religinės laisvės.

Vėl buvo uždarytas į ligoninę, vėl buvo gydomas ir 
dėlto tragiškai žuvo. Lietuvoje yra manoma, kad Mindau
gas Tamonis, negalėdamas pakelti dvasinės prievartos, 
vaistų paveiktas, -atsidūrė ant traukinio bėgių, bet tikres
nė galimybė — buvo KGB nužudytas ir paliktas ant gele
žinkelio bėgių

Tai dar viena auka prie tų tūkstančių, kurie sušalo 
vagonuose, buvo sušaudyti, paskandinti Neryje ar susi
degino. ALKT

Baltieiiai “Gulago salyne”
Trečioji Nobelio literatūros 

laureato Aleksandro Solžėnicino 
kynga “Gulago Salynas” rusų 
kalba buvo išleista 1976 m. va
sario mėnesį Paryžiuje. Ją suda
ro penkta, šešta ir septinta da
lis. Penktoji dalis apima kator
gą, šeštoji — trėmimus, septin
toji — postalininį laikotarpį.

Kaip pirmose dviejose knygo
se, taip ir šitoj autorius nema
žai dėmesio skiria baltiečiams. 
Jis gailisi jų ir, kiek pajėgia, 
guodžia.

Paminėdamas praėjusį rusų- 
vokiečių karą, nurodo, kad Ru
sija per du pirmuosius karo mė
nesius neteko beveik trečdalio 
savo gyventojų. Tą trečdalį su
darė: neužbaigtos naikinti šei
mos, įnamiai tūkstančių darbo 
stovyklų ir Pabaltijo bei Ukrai
nos kalėjimų, kuriuose dar smil
ko dūmai nuo penkiasdešimt aš
tuntojo paragrafo šaudymų.

Pereinamojoje Kuibiševo sto
vykloje daugiau kaip pusę sto
vyklos įnamių sudarė baltiečiai 
— neišsilavinę žmonės, paprasti 
ūkininkai. Pabaltijo kraštuose 
vyko antrasis valymas — trėmė 
ir Įkalino visus tuos, kurie ne
norėjo savanoriškai eiti į kol
chozus arba kuriuos įtarė, kad 
nenorės.

Autorius, matyt, baltiečius 
labai mėgsta, nes kiek toliau ra
šo: “Ypatingai artimi mano sie
lai yra estai ir lietuviai. Nors 
mes visi esame beteisiai, bet 
man gėda prieš juos, tarytum 
aš juos būčiau įkalinęs. Darbš
tūs, nesugadinti ir negrubūs, žo
dį laiką žmonės. Jie nieko nelie
tė, gyveno ramiai ir geriau už 
mus įsitaisę. Kalti tuo, kad 
mums norisi valgyti, o po mūsų 
alkūne jie gyvena ir atskiria 
mus nuo jūros”.

Iš tos pačios stovyklos patei
kia kitą vaizdelį apie baltiečius. 
Esą šiuo metu kaip tik švenčia
mas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos "išlaisvinimo” dešimtmetis. 
Kaikas iš baltiečių supranta ru
siškai. Jie verčia straipsnį savie
siems. šie gi staugia ir staugia 
iš visų savo guolių, išgirdę, kad 
pirmą kartą istorijoj jų kraštai 
gavo tokią “laisvę” ir “klestėji
mą”. Jų tėviškėse liko sugriauti 
namai, suardytos šeimos, kurios 
jau sekančiu transportu siunčia
mos į Sibirą.

Ir vėl toj pačioj stovykloj au
torius mini baraką, kuris buvo 
pakeliui į išvietę. Barako langai 
ne aklinai užkalti, bet virbalais. 

Tai šeimyniniai barakai, kuriuo
se sėdi moterys ir daugybė vai
kų. Jos visos yra Pabaltijo ar 
Vakarų Ukrainos tremtinės.

Karagandos rajone, Spasko 
stovykloje, kurioje buvo apie 
15.000 vyrų ir moterų kalinių, 
kasdien dirbdavo apie 100-120 
asmenų prie duobių kasimo įni
rusiems. Du “Studebakeriai” 
veždavo lavonus. Iš sunkvežimių 
kyšojo mirusiųjų rankos ir ko
jos. Vasaros metu ten kasdien 
mirdavo apie 60-70 žmonių, žie
mos metu — apie 100. Mirusių
jų skaičių pateikė estai, dirbą 
prie duobių kasimo. Tai buvo 
1949 m. Ketveri metai po karo, 
treji metai po Nuernbergo teis
mo. Kai karo nusikaltėliai buvo 
nuteisti mirties bausme, visa 
žmonija lengviau atsiduso, nes 
manė, kad fašistų konclageriuo- 
se įvykdyti baisumai daugiau 
niekados nepasikartos.

Kuibiševo stovykloj autorius 
pastebėjo lietuvius katalikus, iš 
vilgytos duonos ar duoninės teš
los dirbančius rožinius. “AŠ pri
sijungiau prie jų ir pasisakiau 
noris kartu melstis. Jie padėjo 
man pagaminti rožinį. Aš nau
dojau jį savo kūrybai atmintyje 
išlaikyti”.

A. Solženicinas prisimena sa
vo likimo draugą kalinį Lenin
grado estą Georgij Pavlovič 
Tenno. Jam skiria nemažai pus
lapių. Smulkiai vaizduoja lais
vės bruzdėjimus stovyklose. Su
sidarė tautiniai ukrainiečių, ma
hometonų, estų, lietuvių ir kitų 
tautybių centrai. Buvo organi
zuojami streikai ir riaušės, o 
Kengiro stovykloj — sukilimas. 
Tos lietuvės, kurios buvo kuni
gų per akliną sieną sutuoktos, 
dabar pamatė teisėtus savo vy
rus. Dabar jų vedybos, iš Dievo 
malonės, pasidarė žemiškos. Su
kilėliai išrinko iš 12-kos asme
nų komitetą. Agitacijai ir pro
pagandai vadovavo lietuvis 
Knopkis. 1954 m. birželio 24 d. 
(po 36 dienų) sukilimas ginklu 
buvo numalšintas. Maišto vado
vus teisė 1955 m. slaptai. Ne
abejotinai juos visus sušaudė, 
įskaitant ir lietuvį Knopkį.

Nemažai puslapių savo kny
goj A. Solženicinas skiria baltie
čių trėmimams į Sibirą.

Trečioje “Gulago salyno” kny
goje autorius pabrėžia, esą tero
ras vyksta Sovietų Sąjungoje to
dėl, kad rusų tauta neturi vi
suomeninės minties ir nusista
tymo. la.
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Martynas Jankus 1946-1976
(Atkelta iš 2-ro psl.)

nakties glūdumoje nesuradę 
pašalinių takų, šiuo žvyro keliu 
yra žygiavę į Jankaus spaustu
vę lietuviškų kalendorių, malda
knygių ar laikraščių paimti. Jis 
papasakotų apie prislėgtus ir 
caro žandarų jieškomus politi
nius lietuvių pabėgėlius, kurie, 
slaptai peržengę sieną ir atsidū
rę Prūsų Lietuvoj, išvargę eida
vo šiuo keliu, kad Jankų namuo
se surastų pirmąjį prieglobstį, 
kūniško ir dvasiško pasistiprini
mo tolimesnei savo emigracinei 
kelionei į Ameriką. Jis papasa
kotų apie didelį lietuvių mylė
toją garsųjį kalbininką dr. Sau- 
erveiną-Girėną bei kitus žino
mus Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos veikėjus, kurie visokio
mis priemonėmis juo yra kelia
vę pas Martyną Jankų į Bitėnus 
gyvybinių tautinių reikalų ap
tarti.

Jis taipgi prisimintų ir žiau
rius kazokų raitelių būrius, ku
rie 1914 m. rudenį atjoję į Bi
tėnus suėmė Jankų šeimą ir ją 
išvarė į Rusijos gilumą. Jis pa
pasakotų, kaip pirmajam pasau
linių! karui pasibaigus, išvargu
si, bet sieloje ryžtinga ir nepa
laužta Jankų šeima po didelių 
vargų grįžo į savo numylėtą tė
viškę. Jis papasakotų, kaip Klai
pėdos kraštui pradėjus gyventi 
bendru lietuvišku gyvenimu į 
Rambyno kalną ir Martyno Jan
kaus ūkį šiuo šiurkščiu žvyro 
keliu važiavo prezidentai, mi
nisterial, kariuomenės vadai, 
svetimų valstybių diplomatai.’. .

Bet laikas bėgo ir krašto vei
das keitėsi. Taip ir šiandien Bi
tėnuose keleivio niekas daugiau 
nuoširdžiai nebepasitinka, ne
laukia ir nepavaišina. Gražūs 
Jankaus sodybos pastatai nu
griauti, o buvę pamatai augšta 
žole ir krūmokšniais apaugę. 
Tik apžėlusioje kiemo aikštelė
je stovi du nedideli kuklūs stul
peliai su varpeliu ir lenta, pri
menančia aušrininko tėviškę, 
šis taurių lietuvių pastatytas 
kuklus paminklėlis, žinoma, toli 
gražu neprilygsta ištaigiesiems 
ir sunkiems paminklams, kurie 
šiandien masiškai valdžios sta
tomi komunistinio režimo įvedi
mo Lietuvoje pradininkams ir 
garbintojams.

Sakoma, kad lietuvis nuo se
novės yra linkęs savo skausmus, 
džiaugsmus ir nuotaikas per
duoti bei išreikšti lyrika. Taip 
ir mūsų minėtasis keliautojas, 
padaręs šią nuotrauką ir užbai
gęs savo kelionę į Bitėnus, iš
reiškia savo jausmus šiomis 
kukliomis eilėmis:

šilais apsikaišiusi Bitė srovena 
Vingiuoja pro Jankaus sodybą . . . 
Žvelgiau, kur kadais šis švietėjas 

gyveno,
Ir širdį kaip replėm sugnybo.

Takai knygnešių jau seniai čia 
užžėlę

Ir žmonės kiti įsikūrę.
Tas pats tik Nemunas slenka per 

smėlį,
I’ro Tilžę į Baltijos jūrą .. . 

gt ,
Martyno Jankaus laidotuvių 

dalyviui, po 30 metų vėl susto
jusiam prie urną dengiančios ir 
dažnus žvarbius Baltijos jūros 
vėjus patiriančios granito pa
minklinės lentos Flensburgo ka
pinėse, Vokietijoj, atsiveria 
skaudus mūsų garbingųjų tau
tos darbuotojų likimas ir skau
di ironija. Martynas Jankus bei 
kiti Maž. Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto nariai 1920-1923 m. 
patriotiniais atsišaukimais įro
dinėjo, kad kaip slovakai, čekai, 
lenkai ir kitos svetimųjų galiū
nų valdomos Europos tautos, 
taip ir Mažosios bei Didžiosios 
Lietuvos lietuviai turi teisę pa
sinaudoti JAV prezidento Wil- 
sono tautų laisvės apsisprendi
mo dėsniais. Tuo pačiu metu ir 
toje pačioje Amerikoje suklai
dinti mū/j tautos broliai ir se-

Mažosios Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus kapas Flensburgo kapi
nėse V. Vokietijoj Nuotr.Fr. Skėrio

serys, save “pažangiaisiais” pa
sivadinę, piestu stojo prieš bet- 
kurią nepriklausomybės idėją 
Lietuvai ir visomis jiems priei
nančiomis išgalėmis kovojo už 
tai. kad Lietuva jau tuomet pri
klausytų sovietams ir taptų ma
žai žinoma Maskvos valdoma 
bolševikine respublika. Kai 
Martynas Jankus bei daugelis 
nepriklausomos Lietuvos kūrė
jų kėlė ir garsino garbingąją 
Lietuvos istoriją, apeliavo į lie
tuvio savigarbą ir svetimiesiems 
įrodinėjo, kad Lietuva pati su
geba tvarkyti savo politinius, 
ekonominius ar kultūrinius rei
kalus, tai jau minėtųjų lietuvių 
veikėjai varė pragaištingą ir 
mūsų tautą juodinančią propa
gandą — esą Lietuva nėsugeba 
ar nepajėgia pati nepriklauso
mai gyventi, jai būtinai reika
linga maskolių globa. Dabar to
kių apakintų ir Maskvos impe
rialistinių užmačių keldirbių 
urnos atvežamos ir iškilmingai 
pasitinkamos okupuotoje Lietu
voje, ant gražiųjų ir augštųjų 
Dzūkijos ar Žemaitijos augštu- 
mų paliekami jų pelenai, jiems 
statomi paminklai. Tuo tarpu 
daugelis tikrai žymių ir nusipel-

Kelias, vedąs į garsiąją Martyno Jankaus tėviškę — Bitėnus. Nuotrauka 
daryta 1969 metais ten užklydusiu tautiečio — Bitėnų gerbėjo

Dar kartą prašome pagalbos
Mes, Lietuvos laisvės kovoto

jai — Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, savo prasiveržimo pro 
geležinę uždangą šešerių metų 
sukakties proga kreipiamės į vi
so laisvojo pasaulio lietuvių vi
suomenę, į visas lietuviškas or
ganizacijas ir į kiekvieną brolį 
bei sesę lietuvį, paaiškindami 
savo dabartinę padėtį ir prašy
dami visokeriopos paramos.

Mūsų prasiveržimas lėktuvu 
pro geležinę uždangą 1970 m. 
spalio 15 d. buvo akivaizdus iš
reiškimas visos lietuvių tautos 
protesto prieš sovietų okupaci
ją, plačiai išgarsinęs Lietuvos 
vardą bei vargą Turkijoje, o 
taip pat ir visame pasaulyje. So
vietų imperija dėjo didžiausias 
pastangas mus susigrąžinti ir 
sunaikinti kaip pavergtų žmo
nių laisvės siekimo simbolį. Ta
čiau turkų patriotų ir laisvojo 
pasaulio lietuvių broliškos pa
ramos dėka mums pavyko iš
tverti šešerių metų kovą Turki
joje ir š.m. rugpjūčio 24 d. pa
siekti laisvus Amerikos krantus.

Mes esame įteikę politinės glo
bos prašymus, norėdami likti 
laisvoje Amerikoje, kol tėvynė 
Lietuva yra okupuota, ir kaip 
galima našiau bei prasmingiau 
prisidėti prie demokratijos gy
nimo, lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo pastangų. 
Tačiau sovietiniai okupantai ne
atsisakė savo kėslų susigrąžin
ti ir sunaikinti du lietuvius po
litinius pabėgėlius. Maskva jau 
pateikė Vašingtonui kelis oficia
lius protestus ir pradėjo didžiu
lį spaudimą dėl mūsų išdavimo 
Sov. Sąjungai.

Mes prašome visus lietuvius 
telegramomis ir laiškais kreip
tis į prezidentą Fordą, valsty
bės departamentą, kongreso na
rius, senatorius, kad mums bū
tų suteikta politinė globa Ame
rikoje. Mūsų padėtis dabar yra 
labai sunki — kankina netikru
mas dėl ateities, nes Maskvos 
spaudimas yra labai didelis, o 
taip pat negalime niekur dirbti, 
kol valstybės departamentas iš
spręs mūsų politinės globos 
klausimą.

Prašome lietuvių visuomenę, 
įvertinant mūsų dabartinę keb
lią padėtį, paremti mus auko
mis, kurios padėtų mums sėk
mingiau tęsti laisvės žygį ir vyk
dyti patriotinius įsipareigojimus 
lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo darbuose. Aukos įga
lintų mus artimiausiu laiku iš- 

nusių mūsų tautos sūnų, tarp jų 
ir Maž. Lietuvos patriarchas — 
Jankus, anas paskutinis aušri
ninkas ir savo viengenčių tauti
nės sąmonės žadintojas, dėjęs 
Maž. Lietuvai atgimimo pama
tus, turi šiandien ilsėtis sveti
moje žemėje, šimtus mylių nuo 
savo numylėto Rambyno kalno.

* * *
Martynas Jankus per visą sa

vo amžių nuolat ragino tvirtai 
tikėti i tautos prisikėlimą. Jo ti
kėjimas 1918 ir 1923 m. išsi
pildė. Neabejojame ir mes, kad 
kada nors ateis tas metas, kai 
grius grandioziniai paminklai 
tų, kurie žodžiais, darbais ar 
raštais juodino savo pačių tau
tos garbę, žemino jos sugebėji
mus ir tokiu būdu padėjo kalti 
savo tautai vergijos ir prievar
tos grandines. Tada mūsų tau
tos sūnūs ir dukros pasirūpins, 
kad tauriųjų tautos veteranų ir 
kovotojų palaikai grįžtų į tėvy
nę galutiniam atilsiui. Jų tarpe 
grįš ir buvusio prūsų lietuvių 
politinio veikėjo, aušrininko, 
lietuviškų raštų leidėjo, spaus
tuvininko bei ištikimo Ramby
no kalno sargo patriarcho Mar
tyno Jankaus palaikų urna.

leisdinti knygą apie lietuvių ko
vas prieš okupantus nuo 1941 
m. iki 1970 m., konclagerius Si
bire, pirmą pasaulio istorijoje 
sėkmingą sovietų lėktuvo nu
kreipimą ir šešerių metų odisė
ją Turkijoje- Knyga, išleista lie
tuvių ir anglų kalbomis, plačiai 
pasitarnautų Lietuvos laisvės 
siekimo garsinimui. Mes taipgi 
norime kaip galima greičiau ap
lankyti visas lietuvių kolonijas, 
liek daug padėjusias mums per 
tuos šešerius kovų ir bandymų 
metus Turkijoje. Mes tvirtai ti
kime, kad su visų lietuvių pa
galba bus laimėtas ir šis naujas 
kovos tarpsnis visos lietuvių 
tautos labui.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Pranas ir Algirdas Bražinskai
Adresas: P,. A. Bražinskas, 
54 Coral Street, Worcester, 
Mass. 01604, USA

PAVYZDYS LAIŠKO 
JAV PREZIDENTUI

Dear Mr. President,
Your honorable action of granting 

political asylum to two escapees from 
Soviet occupied Lithuania, Pranas 
and Algirdas Bražinskas, will truly 
show that the United States is still 
defending its principles of liberty 
and justice for all in this Bicenten
nial year.

Respectfully yours,
(parašas)

JOSEPH BERGER, autorius knygos 
“Nothing but the Truth”, kurioje 
aprašė savo vargus Sibiro koncent
racijos stovyklose, susitikimus su 
lietuviais ir kitų tautybių žmonėmis. 
Ši nuotrauka daryta 1952 m., kai 
buvo išleistas iš Taišet koncentraci
nės stovyklos

Nuotr.Fr
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® PAVERGTOJE TETOEJE
POILSIAUTOJŲ LIEPTAS
Taip kauniečiai vadina naująjį til

tą per Nemuną, skirtą tik pėstie
siems, sujungusį “Žalgirio” stadijo- 
ną su Panemunės pušynu. Sis 395 
metrų ilgio ir 6 metrų pločio tiltas 
remiasi į gerokai augštesnį dešinį 
Nemuno krantą prie stadijono ir pa
laipsniui žemėdamas pasiekia Pane
munę, peršokdamas geležinkelio bė
gius. Tilto augštis — 20-26 metrai. 
Projektą paruošė leningradiečiai, o 
jį įgyvendino Rygos statybos tresto 
IV valdyba. Poilsio mėgėjų nuotai
ką drumsčia kaikurie paaugliai, ap
žergę dviračius ir net motociklus. 
Jie siautėja Panemunės šile, nors 
jame uždrausta važinėti. Dalis vyres
niųjų per tiltą Panemunei! keliauja 
su buteliais kišenėse. Po tokios jų 
viešnagės pušyne lieka kamščiai, bu
telių šukės ir konservų dėžutės.

CENTRINĖ AIKŠTĖ
Klaipėdoje baigiama platinti ir 

įrengti centrinė šio miesto aikštė, 
kuriai yra duotas Tarybų aikštės pa
vadinimas. Pertvarkymo planus yra 
paruošęs architektas V. Čekanaus
kas, apdovanotas Lenino premija. 
SpaFo revoliucijos metinių proga 
čia bus atidengtas paminklas Leni
nui, sukurtas jo vardo premijos lau
reato skulptoriaus G. Jokūbonio. 
Pastarasis, kadaise davęs Pirčių- 
piams lietuviškos “Motinos" statulą, 
dabar vis labiau garsėja Lenino 
skulptūromis. I aikštės pertvarkymą 
yra Įsijungęs ir gausus talkininkų 
būrys — įmonių tarnautojai, darbi
ninkai, moksleiviai. Šioje aikštėje 
bus rengiamos demonstracijos sovie
tinių švenčių progomis, įteikiami do
kumentai komjaunuoliams.

LIETUVOS MIŠKAI
Miškininkų dienos proga Eg. Ba- 

leisis “Valstiečių Laikraščio" 112 
nr. paskelbė pasikalbėjimą su miš
ko kultūrų ir miško apsaugos val
dybos viršininku Steponu Mykolai
čiu bei jo pavaduotoju Vytautu Že- 
koniu. Jų teigimu, Lietuvoje dabar 
yra apie 2 milijonus hektarų miš
kų, kurie užima 26% visos terito
rijos. Ateityje miškais numatoma 
apsodinti 30% Lietuvos ploto. Tris 
ketvirtadalius miškų prižiūri valsty
biniai jų ūkiai, ketvirtadalis priklau
so sovehozams bei kolchozams. Lai
komasi griežtos taisyklės: iškirsti 
leidžiama tik tiek miško, kiek jo pa
sodinama. Miškininkų valdos pama
žu plečiasi, nes mišku palaipsniui 
tampa kaikurie krūmynai, vandens 
telkinių pakrantės, statesni šlaitai, 
nors dalį miško atima tiesiami ke
liai, žvyrduobės, augantys miestai. 
Kvalifikuotus miškininkus ruošia 
Žemės Ūkio Akademijos miškų fa
kultetas. A. Kvedaro vardo miškų 
ūkio technikumas Girionyse, kur 
taip pat yra mokslinio tyrimo insti
tutas ir miško tyrimo stotis. Sveti
mų kraštų medžiais nesižavima. Iš 
jų tėra aklimatizuotas maumedis. 
Daigynai gauna tvirčiausių ir svei
kiausių Lietuvos medžių sėklas, ku
rių dėka susilaukiama gero atžalyno. 
Kovai su miškų gaisrais yra įsteigta 
ipeciali tarnyba. Jos darbuotojai ap
rūpinti atitinkamomis priemonėmis, 
radijo ryšiu. Bendrų pastangų dėka 
šiemet didžiausiame gaisre nukentė
jo tik 14 hektarų miško. Problemą 
sudaro miškų gyventojai briedžiai ir 
elniai, mėgstantys jaunuolynus. Dėl 
jų skaičiaus vyksta nesutarimas tarp 
miškininkų ir gamtos apsaugos ko
miteto darbuotojų. Kaikur tų žvė
rių yra perdaug, o kaikur jų ga
lėtu būti daugiau. Joniškio apylinkė
se nuolatinę kovą tenka vesti su el
niais. Gilintos saugotojai miško jau
nuolynus pataria aptverti, nesėti žvė
rių mėgstamų kultūrų pamiškėse, 
bet kyla klausimas — kuo tada mai
tinsis briedžiai ir elniai?

VEDYBOS IR SKYRYBOS
Savaitraštis “Literatūra ir Menas” 

keliuose numeriuose paskelbė estų 
akademiko Gustavo Nano straipsnį

“Priverstinės (o gal ir kelrodės) 
mintys apie santuoką iš meilės", pa
lietusį vedybų ir skyrybų problemas. 
Remiantis 1974 m. duomenimis, 
kiekvienam šimtui santuokų skyry
bų teko: Estijoje — 38,6, Latvijo
je — 49,6, Magdano srityje — 72,9. 
Jo straipsnyje daug kas pasigedo 
Lietuvą liečiančių duomenų. Juos jis 
pateikė “Literatūros ir Meno” spalio 
9 d. laidoje rašiniu “Taigi, kaip Lie
tuvoje?" Pasirodo, skyrybų skaičiu
mi Lietuvą vis dar yra pralenkusi 
Estija ir ypač Latvija, kur skyry
bomis baigiasi kas antra santuoka, 
bet skyrybų skaičius pastoviai auga 
ir Lietuvoje. Šimtui' vedybų čia bu
vo skyrybų: 1950-54 m. — 3,42; 1955- 
59 — 5,93; 1960-64 m. — 9,47; 1965- 
69 m. — 18,55; 1970 m. — 23,13; 
1971 m. — 23,49; 1972 m. — 26,18; 
1973 m. — 28,17. Vilniuje iš šimto 
santuokų net 35 baigdavosi skyrybo
mis.

SO VIETINI A M E R ENGIN Y JE
Sovietų Sąjungos kultūros dienose 

Norvegijoje Maskva pagrindinį vaid
menį patikėjo okupuotai Lietuvai. 
Dėl šios priežasties oficialią delega
ciją sudarė: Panevėžio dramos teat
ro ir filmų aktorius D. Banionis, ku
ris taip pat yra ir maskvinio augš- 
čiausiojo sovieto atstovas; F. Stru
milas — vilniškės kompartijos cent
ro komiteto darbuotojas ir augščiau- 
siosios tarybos užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas; Z. Glebovskaja 
— kultūros darbuotojų profsąjungos 
Maskvos miesto komiteto pirminin
kė. Kultūros dienų surengimas buvo 
patikėtas Norvegijos ir Sovietų Są
jungos bičiulių draugijoms. Rengi
niai buvo pradėti lietuvių liaudies 
meno, grafikos ir meninės fotogra
fijos parodos atidarymu Moso mieste 
prie Oslo. Kalbėtojų eilėse buvo Mo
so burmistras ir norvegų-sovietų bi
čiulių draugijos pirm. B. Baraganas, 
metalistų profsąjungos sekr. 11. Ev- 
jenas, F. Strumilas, Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Norvegijoje J. Ki- 
ričenka. Koncertinę programą atli
ko: styginis Lietuvos kvartetas, liau
dies instrumentų ansamblis “Sutar
tinė", šokėjų grupė, Vilniaus ope
ros solistai E. Kaniava, G. Kaukai
tė, V. šiškaitė, kompoz. R. Žigaitis 
ir pianistas J. Bialobževskis. Jų kon
certai taip pat surengti Trondhei- 
me, Bergene, transliuoti radijo ir te
levizijos. Pagrindinis kultūros dienų 
akcentas — Norvegijos ir Sovietų Są
jungos bičiulystė, sovietinės liaudies 
ekonominiai bei kultūriniai laimė
jimai.

UŽTVARA ŠERNAMS
Daug nuostolių ūkiams Lietuvos 

pamiškėse padarydavo šernai, įpra
tę prie tradicinių baidyklių ir net 
tranzistorinių radijo aparatų muzi
kos. Šia problemą dabar, atrodo, iš
sprendė šernams nepatinkantis dvie
jų rūšių cheminis skystis, pagamin
tas Mokslų Akademijos biochemijos 
instituto organinės sintezės skyriaus 
vadovo D. Kazlausko. Veltinio gaba
lėliai, pamirkyti tuose skysčiuose ir 
išdėstyti kas 20 metrų, net kelioms 
dienoms atbaido šernus. Jų uos
lei nemalonus kvapas savo stipru
mą praranda po 5-6 dienų. Tada juos 
vėl tenka mirkyti skysčiuose. Sėk
mingi bandymai praėjusią vasarą 
buvo atlikti kaikuriuose Kėdainių, 
Anykščiu ir Varėnos rajonų ūkiuose.

PALAIDOJO KUN. J. NIURKĄ
Utenos klebonas a.a. kun. Juozas 

Niurką mirė rugsėjo 30 d., ištiktas 
širdies smūgio. Velionis buvo gimęs 
1913 m., baigęs Kauno kunigų semi
nariją, kunigu įšventintas 1937 m. 
Pastoracinį darbą pradėjo vikaru 
Užpaliuose. Vėliau vikaro ir klebono 
pareigas ėjo kitose Panevėžio vysku
pijos parapijose, kol pagaliau buvo 
paskirtas Utenos klebonu. Velionies 
laidotuvėse dalyvavo labai daug pa
rapijiečių ir net jaunimo, 152 ku
nigai. Laidotuvių apeigoms vadova
vo Panevėžio vysk. R. Kriščiūnas.

V. Kst.

Kolumbijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos surengtos stovyklos "Gintaras" da
lyviai, baigę valgyti keptą jaut). Apačioje — stovyklautojai pertraukos metu 

Nuotr. L. Kojelio
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Lietuvių Bendruomenės CAkIII
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lapkričio 13, 
šeštadienį, : 
7 v. vakaro.

© LIETUVIAI PASAULYJE

— "GYVATARO" ISLCISTUVES I AUSTRALIJĄ

Centre

• Programą atliks "Gyvataras", Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir paremti
• gros Londono "Atspindžiai" Australijon išvykstančius "Gyva t a ko" šokėjus

, .... . . . Įėjimas — $3.00, studentams — $2.00• bus šilta vakariene . . ,Apylinkės valdyba

HAMILTON™
ŠI ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 6 d., 

7.30 v.v., visi kviečiami j KLB Šal
pos Fondo Hamiltono skyriaus meti
nį vajaus užbaigimo balių-šokius. 
Programoje: abiturientų pristaty
mas, solistai — V. Verikaitis, R. 
Strimaitis ir choras “Aidas”. Po 
meninės dalies — smagūs šokiai, 
loterija, laimės staliukai ir kitos 
Įvairyoes. Dar gautas vienas laimės 
staliukas, kurį paaukojo “Concession 
Garage” savininkas P. Armonas. 
Komitetas' reiškia jam nuoširdžią 
padėką už auką šalpos reikalams.

“AIDO” RĖMĖJŲ KOMITETO or
ganizuojamai loterijai dar paauko
jo savo darbų šie menininkai: S. 
Hacevicienė, A. Totoraitienė iš To
ronto, St. setkus iš St. Catharines. 
“Aido” Rėmėjų Komitetas šiuo me
tu jau turi ZU meno kūrinių. Jau 
gautas šiai loterijai leidimas. Grei
tu laiku bus atspausdinti bilietai, 
kuriuos pradės platinti. Komitetas 
reiškia nuoširdžią padėką visiems 
lietuviams menininkams, kurie savo 
kūriniais parėmė šį didelį “Aido” 
žygį — kelionę į P. Ameriką. Ko
mitetas kviečia visus hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius įsijungti į šios 
loterijos bilietų platinimą. J. P.

BENDRUOMENĖS VALDYBA iš
siuntinėjo tautiečiams laiškus, ragin. 
dama sumokėti $8 solidarumo įnašą 
už 1976/77 metus. Kiekvienas čia 
virš 18 metų lietuvis yra prašomas 
jį sumokėti. Sumokėdami jį, mes ne 
tik tampame pilnateisiais Liet. Bend
ruomenės nariais, bet parodome ir 
savo tautinį sąmoningumą.

HAMILTONO VENGRAI paminė
jo 20 metų sukaktį 1956 m. sukili
mo Vengrijoj, kuris tada nuskam
bėjo per visą pasaulį. Prie šios de
monstracijos prisidėti buvo kviečia
mi ir Hamiltono lietuviai, ir kitos 
savo tėvynės laisvę praradusios Eu
ropos tautos. Minėjimo “Freedom 
Fight” programoje buvo prie miesto 
rotušės vėliavos pakėlimas, dalyvau
jant valdžios ir tautybių atstovams, 
eitynės į Woodlawn kapines padėti 
vainiko prie 1956 m. laisvės kovo
tojų paminklo ir sukilimo dokumen
tacijos paroda miesto rotušės vesti
biulyje. Pas save vengrai dar turėjo 
iškilmingas pamaldas St. Stephen 
šventovėje ir didžiojoje par. salėje 
minėjimą.

AV PAR. CHORAS savo tradicinį 
metų koncertą-šokius rengia pavasa
rį. gegužės 7 d., Jaunimo Centre. 
Choro pirm. Aid. Matulienei visuo
se darbuose talkins naujai išrinkti 
balsų seniūnai: sopranų — Br. Pa- 
rėštienė, altų — St. Samus, tenorų 
— J. Krištolaitis ir bosų — P. Zu- 
bas.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI- 
JOS skyrius su viešnia iš Čikagos — 
rašytoja Julija Svabaite-Gyliene spa
lio 23 d. turėjo sėkmingą vakarą. 
Skyriui pirmininkauja H. Kairienė.

GENĖ PETKŪNAITĖ ištekėjo už 
Joseph Ligaj. Jungtuvės įvyko AV 
šventovėje, o vestuvinis balius — 
Jaunimo Centre.

JULIUS MACIUKAS, ištarnavęs 
Stelco įmonėj 27 metus, išėjo į pen
siją.

KATARINA MEŠKAUSKIENĖ yra 
išvykusi į Floridą slaugyti ten su
sirgusios savo giminaitės. Tik Ka
lėdom žada grįžti į Hamiltoną.

A.a. ANTANAS NAVICKAS, 46 
m., mirė po ilgos ir skausmingos li
gos spalio 15 d., vežant į ligoninę. 
Velionis paliko didžiame nuliūdime 
žmoną Eleną, studentą sūnų Edmun
dą, mokytoją dukrą Dalią, Anglijoj

gyvenančius savo tėvus ir seserį. Du 
vakarus už mirusį Marlatt koplyčio
je buvo kalbamas Rožinis, abu vaka
rus koplyčia buvo pilna žmonių. Ant
radienį iš AV šventovės jo žemiškie. 
ji palaikai, lydint ilgai vilkstinei au
tomobilių, buvo nuvežti ir palaidoti 
Sv. Jono liet, kapinėse, Mississau- 
goje.

Velionis buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, Kisiniškių kaime, netoli Vil
kaviškio. Būdamas tik keturiolikos 
metų berniukas, bolševikams sugrįž
tant, su tėvais pasitraukė į Vokie
tiją. Po karo Vokietijoj gyveno Lehr- 
tės stovykloje ir Detmolde mokėsi 
lietuvių gimnazijoje. Prasidėjus emi
gracijai, išvažiavo į Angliją, gyveno 
Mančestery, kur 1951 m. vedė E. Pa- 
rėštytę. 1952 m. pavasarį atvyko į 
Hamiltoną, kur gyveno jo giminės. 
Susirado darbą, įsigijo nuosavus na
mus ir čia gyveno ligi pat mirties. 
Dirbo Fordo įmonėj, kurioj buvo 
ištarnavęs jau 21 metus. Savo bend
radarbių ir vadovybės buvo mėgsta
mas dėl savo linksmo ir taikaus bū
do. Ir į jo laidotuvių pamaldas bu
vo atvykęs iš Fordo pats įmonės ga
mybos direktorius su superintenden
tu. Jo liga prasidėjo gana paslaptin
gai, gydytojams negalint nustatyti 
jo negalavimo priežasties. Po ilgų 
tyrimų, nustačius diagnozę, gydymas 
jau buvo pavėluotas. Po šešių mė
nesių kepenų vėžys jam galutinai 
nutraukė gyvybės siūlą. Liūdi jo 
šeima, giminės, liūdi ir visa Hamil
tono lietuviškoji kolonija, netekusi 
tauraus lietuvio. K. M.

Delhi, Ontario
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PA

RAPIJA sulaukė naujo, energingo 
klebono — kun. Jono Staškaus. Šios 
apylinkės lietuviai džiaugiasi turėda
mi antrą kleboną. Malonu klausyti 
įdomių pamokslų su gražiu, aiškiu 
ištarimu. Jis laiko sv. Mišias .kiek
vieną sekmadienį 10 v.r. Tuoj po 
Mišių klebonui’kun. J. Staškui tenka 
skubiai važiuoti į Londoną, Ont, kur 
jis laiko Mišias 12 v. Jam reikia ap
tarnauti dvi parapijas — gana sun
ki pareiga.

Kun. J. Staškus taip pat dėsto ti
kybą Londono lieįuviskoje mokyklo
je kas antrą šeštadienį.

Buvęs klebonas kun. dr. J. Gutaus
kas, ilgai laukęs ir jieškojęs pava
duotojo, sulaukė įpėdinio. Jis perda
vė šventovę į lietuvio kunigo ran
kas. Šiuo metu ir jis padeda savo 
patarnavimais. Jis laiko kasdienines 
Mišias ir sekmadieniais 9 v.r.

L. K. MOTERŲ DR JOS NARĖS, 
rudeniui atėjus, kiekvieną sekmadie
nį po pamaldų šventovės salėje pa
ruošia kavą ir užkandžius už nedi
delį atlyginimą. Visus apylinkės lie
tuvius maloniai kviečia pasinaudoti 
jų patarnavimu.

ANTANAS GRABSTAS, 74 m. am
žiaus, palaidotas Tillsonburgo kapi
nėse š.m. rugsėjo 25 d. Gedulingos 
Mišios buvo atlaikytos St. Mary’s 
šventovėje. Visi dalyvavę laidotuvė
se buvo pakviesti pusryčiams į sa
lę. A. Grabšto šeima — vieni iš pir
mųjų lietuvių, turėję tabako ūkį šio
je apylinkėje. Vėliau igokai gyveno 
Tillsonburg miestelyje. Liko liūdin
ti žmona Apolonija Vaicikonytė, sū
nūs — Stasys su Jonu ir penki vai
kaičiai.

PRANAS PEKARSKAS, 66 m. am
žiaus, palaidotas Delhi kapinėse spa
lio 2 d. Gedulingos Mišios atlaikytos 
Sv. Kazimiero šventovėje. Pusryčiai 
įvyko salėje. Velionis buvo kilęs iš 
Debeikių parapijos. Atvažiavęs į Ka
nadą dirbo miškuose. Paskutiniu me-

Mėsos ir puikūs dešros gominiol

Skonėstoi----------
kiekvieno skoniui 'ennln^er Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .... 6% 
santaupas ..............  8 Vi %
term, depozitus 1 m. 9 Vi %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11 %

tu, gražiai įsikūręs, su žmona gyve
no Delhi. Liko liūdinti žmona Petrė 
Beleckaitė, Lietuvoje — sesuo Ste
fanija ir brolis Vacys.

RAIMUNDAS P. NEMURA vedė 
Marcy Elliott spalio 9 d. Sv. Mari
jos šventovėje Tillsonburge. Vestu
vėse dalyvavo daug giminių, drau
gų ir pažįstamų. Vaišės įvyko Straf- 
fordville Community Centre salėje, 
kur susirinko apie 300 svečių. Jau
noji pora gyvena Straffordville mies
telyje.

ELENA OBELIENIŪTĖ ištekėjo 
už Daniel Stemler spalio 9 d. Sv. 
Kazimiero šventovėje, prie lietuviš
kais audiniais ir gelsvomis gėlėmis 
papuošto altoriaus, kun. J. Staškus, 
dalyvaujant kun. dr. J. Gutauskui, 
palaimino jaunuosius naujam gyve
nimui. Vaišės įvyko Langton Com
munity Centre salėje, į kurią suėjo 
apie 250 dalyvių. Pranešėjas Karo
lis Lukošius gražiai pristatė visus, 
sėdėjusius prie jaunųjų stalo, ir tė
vus. Vėliau jis pakvietė sugiedoti 
jaunajai porai “Ilgiausių metų!”

L. J. VITAI neseniai atsikėlė iš 
Hamiltono į Tillsonburgą. Čia jie 
nusipirko gražų namą, o draugai su
ruošė įkurtuves spalio 16 d. B. V.

Calgary, Alberta
KAUKIŲ ŠOKIŲ VAKARĄ su

rengė KL Draugija Rosemount sa
lėje. Dalyvavo aaug jaunimo. Juos 
domino vaidybinės išraiškos gali
mybės. Už įdomiausią aprangą gavo 
premijas J. Yaugienė, M. Stakėnai- 
lė, V. Krausaitė, N. Baruta. Per 
šokius buvo paskelbti pirmaujantie
ji 1975-1976 m. m. moksleiviai, ku
riems įteiktos piniginės dovanos. 
Pirmaujantieji moksle buvo šie: A. 
Vanagat, V. Krausaitė, A. Šalkaus- 
kaitė, S. Snith, J. Baruta, L. Am
mon, N. Baruta. šokių vakaro pro
gramą tvarkė KL Draugijos naujai 
įsnnKtasis pirm. Ev. Ammon. Moks
leivių mokslo pažymėjimų įvertini
mo komisiją sudarė: adv. J. Snith, 
mokyt. Elv. Krasauskienė, M. Sta- 
kėnaitė. Mokinių fondui buvo su
rinkta $200, išdalinta $120, likutis 
nuo šių metų skirstymo padėtas 
banke. Uolus aukų rinkėjas buvo B. 
Yauga. Visiems aukojusiems KL 
Draugijos ir premijų skirstymo ko
misijos vardu reiškiama vieša padė
ka už moksleivių mokslo pažangu
mo skatinimą.

AUKOJO MOKINIŲ FONDUI: J. 
Stankevičiai, T. Vyšniauskai, J. Ba
tutos, A. Krausai, P. Stakėnai, Al. 
Šukys, S. Mackevich, T. Kern, L. 

' Kučinskas, E. Harrison, M. Leščins
kai, V. Kavaliauskas, H. Hadala, J. 
Karpos, K. Vaitkūnas, J. Hadala, J. 
Kuntz. F. Shewchuk, V. Barron, P. 
Venciūnas, A. Lukevich, J. Balčiū
nas, J. Snith, Kalgario Lietuvių 
Draugija, V. Grigienė, A. Macke
vich, Ev. Ammon, B. Yaugos, R. 
Vanagat, K. Yauga, S. Noreikos, 
Lethbridge lietuvių parodėlės ren
gėjai (įteikė B. Brūzga). Iš viso su
aukota $200. Aukos sekantiems me
tams taip pat mielai laukiamos. 
Ačiū. Kor.

Pompano Beachy 
Florida

JAUKUS SĄSKRYDIS. JAV LB 
Pompano Beach apylinkės valdy
bos suruoštame metiniame piknike 
spalio 3 d. rytinio Floridos Atlanto 
pakraščio lietuviai gausiai dalyva
vo. Jie suvažiavo į tai dienai spe
cialiai rezervuotą ištaigingą J. D. 
Liutermozų motelį Palm Beach. Da
lyvavo apie 100 lietuvių iš Fort Lau
derdale, Pompano Beach, Lake 
Worth, Palm Beach ir kitų greti
mų apylinkių. Gražiai paruoštos vai
šės, programėlė, turtinga loterija 
sudarė jaukią Floridoje besikurian
čio lietuviško būrio nuotaiką. Buvo 
maloni proga susitikti seniems pa
žįstamiems ir susidaryti naujas pa
žintis. Saulei nusileidus, visi išsi
skirstė dalindamiesi gražiais įspū
džiais ir linkėdami Pompano Beach 
“prieauglio”, kad kitų metų pobū
vyje dalyvautų dvigubas skaičius čia 
jau įsikūrusių lietuvių, šio pobūvio 
pelnas skiriamas paremti lietuviško 
jaunimo švietimui. B. M.

Sudbury, Ontario
SIDABRINĖ SUKAKTIS. Birutės 

ir Justo Stankų iniciatyva J. E. 
Staškų namuose, artimesniųjų drau
gų rately, staigmenos būdu buvo su
ruoštos gražios pagerbtuvės Birutei 
ir Pranui Visockiatns 25 metų vedy
binio gyvenimo sukakčiai paminėti. 
Sukaktuvininkai užaugino du sūnus 
ir dvi dukteris. Vyriausiasis sūnus 
Pranas jau yra vedęs ir dirba 1NCO 
bendrovėje kaip inžinierius. Vyres
nioji duktė Valerija studijuoja Sud- 
burio universitete, o du jaunesnieji 
mokosi gimnazijoje. Sveikinimo žo
dį tarė kun. Ant. Sabas. Sugiedojus 
“Ilgiausių metų” sveikino LB Sud- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

JA Valstybės
PREZ. G. FORDO PATARĖJAS 

tautybių reikalams dr. M. B. Kuro- 
pas rugsėjo 29 d. Baltuosiuose Rū
muose priėmė naująjį JAV LB kraš
to valdybos pirm. A. Gečį ir LB 
įgaliotinį Vašingtone A. Gurecką. 
Pusantros valandos trukusiame po
kalbyje buvo paliesta artėjanti Bel
grado konferencija, kurioje turėtų 
išryškėti Sovietų Sąjungos vykdomas 
Helsinkio susitarimų laužymas. Jam 
taipgi buvo primintas sovietinių mui
tų padidinimas ir oficialiuose JAV 
žemėlapiuose daromos klaidos su 
Lietuvos sienomis. Dr. M. B. Ku- 
ropo teigimu, JAV vyriausybė jau 
yra painformavusi Sovietų Sąjun
gos ambasadą, kad muito padidini
mas sukėlė didelį JAV piliečių su
sirūpinimą. šiuo klausiniu nėra gau
ta jokio sovietų atsakymo. Atrodo, 
jų pareigūnai pasirinko sąmoningą 
delsimo taktiką. Deja, dėl muito 
nieko negali padaryti nei JAV vy
riausybė, nei kongresas, nes tai So
vietu Sąjungos vidaus reikalas. Dr. 
M. B. Kuropas pranešė LB atsto
vams, kad prez. G. Fordas JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. A. Ma- 
čiulaitytę - Zerr įjungė į gyventojų 
surašymo komisiją. Dabar ji galės 
reikalauti, jeigu kiltų reikalas, kad 
lietuviai surašymo metu būtų įtrauk
ti į atskirą grupę, o ne būtų maišo
mi su kitomis grupėmis. Minėtoji 
komisija patvirtina klausimus, kurie 
gyventojams bus pateikti surašymo 
metu.

ALTOS PIRM. DR. K. BOBELIS 
gavo telefoninį pranešimą iš kon
greso atstovų rūmų nario E. Dcr- 
winskio, kad JAV imigracijos ir pi
lietybės įstaiga Prano ir Algirdo 
Bražinskų klausimą perdavė JAV 
valstybės departamento galutiniam 
sprendimui su rekomendacija leisti 
jiem pasilikti JAV. Amerikos Lie
tuvių Taryba prašo visus JAV lietu
vius skubiai kreiptis į valstybės 
sekr. H. Kissingerį, kad jis jiems 
suteiktų politinių pabėgėlių teises. 
Telegramos ir laiškai siunčiami šiuo 
adresu: The Honorable Henry A. 
Kissinger, Secretary of State, De
partment of State, Washington, D.C.

KUNIGŲ VIENYBĖS SUVAŽIA
VIMŲ dalyviai Čikagoje vienbalsiai 
priėmė nutarimą pasiųsti raštą Lom
žos vyskupui Sasinowskiui, prašantį 
lietuviškų pamaldų įvedimo Seinų 
katedroje. Šiuo reikalu plačiau pa
sisakė kun. V. Pikturna ir kun. V. 
Rimšelis, kuriems yra tekę susitikti 
su vysk. Sasinowskiu. Lietuviams 
paskirta šventovė esanti permaža. 
Esama vilčių, kad bus gautas vysk. 
Sasinowskio sutikimas. Pamaldų rei
kalu Romoje gyvenantys lietuviai 
kunigai pel- Vatikaną yra pasiuntę 
specialų raštą vys. Sasinowskiui.

XXXVI ALTOS SUVAŽIAVIMAS 
įvyks lapkričio 13 d. Sheraton To
wer viešbutyje, 9333 So. Cicero Ave., 
Oak Lawn, Ill. Suvažiavimo darbo
tvarkėje — valdybos ir iždo globėjų 
rinkimai, dabartinės vadovybės ir 
skyrių pranešimai, ALTai priklau
sančių organizacijų pirmininkų pa
sisakymai, veiklos gairių aptarimas.

"NATIONAL CATHOLIC REGIS
TER” laikraštis spalio 17 d. laidoje 
paskelbė Amerikos Lietuvių Katali
kų Tarnybos vadovo kun. Kazimiero 
Pugevičiaus informaciją apie dabar
tinę vyskupų būklę sovietų okupuo
toje Lietuvoje, tikinčiųjų persekio
jimus, religinių simbolių naikini
mą.

Argentina
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AR

GENTINOJE pavasario sutiktuves 
šventė rugsėjo 25 d. savo salėje Bue
nos Aires mieste. Visą programą at
liko "Žibučių” oktetas, minintis vie- 
nerių metų veiklą. Muzikinis okte
to vadovas yra dr. Jonas Simanaus- 
kas. “Žibutės" padainavo vilniečių 
kompozitorių T. Makačino, M. Novi- 
ko, V. Juozapaičio, A. Bražinsko dai
nų, papildydamos jas amerikiečių ir 
argentiniečių kompozitorių melodi
jomis. Oktetui akompanavo akor
deonistas inž. G. Kliauga, gitariste 
M. Metrikytė ir fleitistas T. Simą- 
nauskas. Su “Žibučių” laimėjimais 
pirmaisiais jų veiklos metais vakaro 
dalyvius supažindino programos va
dovai 2. Valentinaitė ir H. Levana- 
vičius. Jos ypač gražiai yra pasiro
džiusios jaunimo kongreso rengi
niuose Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Programos atlikėjoms 
padėkojo SLA pirm. Juozas Devei
kis. Pavasario karalaite buvo išrink
ta L. K. Valentinaitė, princesėmis 
— M. Metrikytė ir K. Gurskaitė. 
Gražus vakaras užbaigtas pavasari
niais šokiais, grojant “Sans Souci” 
orkestrui. Ši tradicinė SLA šventė 
susilaukė tiek dalyvių, kad daliai jų 
salėje pritrūko vietos. Iš anksto ne- 
įsigijusiems bilietų teko grįžti namo.

Urugvajus
NAUJASIS PREZ. DR. APARI

CIO MENDEZ krašto valdymą iš 
laikinojo prez. dr. Demichelli per
ėmė rugsėjo 1 d. Iškilmėje dalyva
vo užsienio valstybių konsulai bei 
ambasadoriai, kurių eilėse buvo ir 
Lietuvos atstovas Anatolijus Grišo- 
nas. Jie perdavė linkėjimus prezi
dentui dr. A. Mendez. Sekančią die
ną jo žmona prezidentūroje suren
gė arbatėlę ambasadorių ir konsulų 
žmonoms. Susipažinimo arbatėlėn 
buvo pakviesta ir Lietuvos atstovo 
žmona Liucija Grišonienė. >

JAUNIMO KONGRESO RENGI
NIAI Montevideo mieste davė $5.300

pelno, ši suma yra perduota Jauni
mo Fondui. Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugija jaunimui parū
pino specialią patalpą, kurią dabar 
puošia "Ąžuolyno” ansamblio nariai, 
vadovaujami L Kamandulytės ir A. 
B. Meškerevičiaus.

Australija
ADELAIDĖS SV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS choras gimtadienio 
proga surengė pagerbtuves savo jau
najai vadovei Nemyrai Masiulytei. 
Ji yra australų gimnazijos mokyto
ja, 111 lietuvių jaunimo kongreso 
dalyvė, Adelaidės lietuvių choro 
"Lituania” vadovės G. Vasiliauskie
nės pavaduotoja ir nuolatinė akom- 
paniatorė. Veikliąją lietuvaitę svei
kino kun. A. Spurgis, MIC, lietuvių 
“Caritas” atstovas ir parapijos tary
bos vicepirm. Karpys, įteikdami do
vanų. Sveikinimo žodį tarė ir ateiti
ninkų sendraugių pirm. A. Kubilius. 
Vaišes surengė choro seniūnės Bud
rienė ir Miliauskienė, talkinamos 
chorisčių, Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos narių ir kun. A. Spur- 
gio, MIC.

NEGAUSI HOBARTO LIETUVIŲ 
KOLONIJA turi net septynias krep
šinio komandas, kurias jungia "Per
kūno” sporto klubas, vadovaujamas 
pirm. J. Petraičio, vicepirm. A. And- 
rikonio, sekr. A. Kantvilo. Koman
doms priklauso dvi vyrų grupės, 
keturios berniukų ir viena mergai
čių. Hobarto turnyre 13-14 metų 
amžiaus berniukų komanda yra lai
mėjusi I vietą, 17-18 metų — II vie
tą. “Perkūnas” nesitenkina žaidy
nėmis vien tik Hobarte, bet savo 
krepšininkus siunčia ir Į kitus Tas
manijos salos miestus.

Austrija
AUSTRŲ KATALIKŲ žinių agentū

ra “Kathpress” demaskuoja sovietų 
propagandistų šmeižtus prieš lietu
vius išeivius. Pvz. ji neseniai pateikė 
komentarus apie vokiečių kalba lei
džiamo sovietinio žurnalo “Sovietų Są
junga Šiandien” bandymą pateisinti' 
II D. karo pradžioje įvykdytą prie
vartinį Pabaltijo prisijungimą. Lie
tuviams išeiviams žurnalas meta 
priekaištą, kad jie šį veiksmą visiš
kai be reikalo vadina smurtu. Pasak 
"Kathpress’\ agentūros, minėtasis 
žurnalas ypač aršiai puola vysk. V. 
Brizgį už tariamą bendradarbiavimą 
su nciais II D. kare. Iš tikrųjų vysk. 
V. Brizgys, būdamas Kauno arkivys
kupo metropolito pagalbininku, nie
kada su naciais nebendradarbiavo, 
bet viešai pasmerkė nežmoniškus 
okupacinės vokiečių kariuomenės 
veiksmus Lietuvoje. Katalikų agen
tūra daro išvadą, kad tikroji šių puo
limų priežastis yra vysk. V. Brizgiu 
reakcija į Sovietų Sąjungos smurto 
veiksnius, tūkstančių nekaltų lietu
vių trėmimą Sibiran. Tų kaltinimų 
Maskva jam ir šiandien negali do
vanoti.

Britanija
TRADICINIS NEGRŲ FESTIVA

LIS, rengiamas vasaros pabaigoje 
Londone, šiemet pasibaigė stiproko
mis riaušėmis, kurių metu nukentė
jo ir Lietuvių Namai — išdaužyti 
raštinės, klubo ir net keli antrojo 
augšto langai. Viena moteris buvo 
sužeista klube, o vienas jo narys — 
prie namo durų. Riaušininkai iš tuo 
metu Lietuvių Namuose apsistoju- 
•io Australijos lietuvio F. Sodalčio 
atėmė dokumentus ir sudraskė jo 
švarką.

LONDONO DARBO TRIBŪNOS 
GRUPĖ rugsėjo 18 d. surengė siin- 
poziumą “Darbiečių partija ir Rytų 
Europa". Lietuviams jame atstovą- 
vo D. Britanijos Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirm. S. Kas
paras. Kiekviena dalyvavusi tautybė 
turėjo staliukus su informacine me
džiaga, atskleidžiančia sovietų kom
partijos nesiskaitymą su religinėmis, 
pilietinėmis ir tautinėmis gyventojų 
laisvėmis. Ant lietuvių staliuko bu
vo Nijolės Sadūnaitės "No Greater 
Love”, A. Terlecko "Respect My 
Rights”, brošiūra “Lithuanian Ca
tholics Under the Knout”. Simpo
ziumo rengėjų grupės sekr. Mark 
Jenkins popietinėje sesijoje kalbė
jo apie N. Sadūnaitės teismą, ci
tuodamas jos kalbą iš knygelės "No 
Greater Love”.

KUN. DR. KAZIMIERĄ MATU
LAITĮ, MIC, dirbantį Londono lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijoje, spa
lio 5 d. ištiko dalinis kairės pusės 
paralyžius. Ligonis buvo išvežtas li
goninėn. Gydytojų nuomone, pa
sveiks, bet kažin ar beatgaus anks
tesnį sveikatos stovį. Spalio 19 d. 
kun. dr. K. Matulaičiui sukako 82 
metai amžiaus.

Vokietija
MUENCHENO LIETUVIŲ JAU

NIMO "Ratuką" papildė dvi naujos 
narės: Julija čeginskaitė iš Švedi
jos ir Eglė Juodvalkytė iš Čikagos, 
dirbanti "Laisvės Radijo” stotyje. 
Rugsėjo 18 d. "Ratukas" surengė 
Tautos šventes minėjimą ne tik jau
nimui, bet ir visiems Muencheno lie
tuviams. Programai vadovavo stu
dentė R. Pauiiukevičiūtė, pasinau
dodama Europos lietuvių studijų sa
vaitės “Tėvynės valandėlės” minti
mis ir dainomis. Rašinį apie mūsų 
tautinę vėliavą skaitė studentas R. 
Landas. Minėjimo dalyviams buvo 
parodytas kun. A. Kezio, SJ, filmas, 
įamžinęs a.a. Juozą Brazait). Įvadą 
padarė M. Landas.



Kanados Lietuvių Dienos koncerte Montrealyje spalio 10 d. sol. R. Strimaitis dainuoja su “Aido" mergaičių choru; 
dešinėje — sol. V. Verikaitis tam chorui diriguoja Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Sekmadienis pas Australijos lietuvius
DR. J. RIMŠAITĖ, Otava

Sekmadienio rytą į mano vieš
buti Sydney, New South Wales, 
atvažiavo Olė Vingienė, šildy
dama praleisti dieną lietuvių 
tarpe, pradedant lietuvių pa
maldomis. Australijos papročiu, 
kambariai viešbučiuose yra ap
rūpinti šaldytuvais, kava, arba
ta ir indais, taip kad kiekvienu 
momentu galima pasivaišinti 
karštu gėrimu. Atsigėrusios ar
batos ir prisiminusios pažįsta
mus, kuriuos p. Vingienė lankė 
prieš keletą metų Kanadoje, iš
važiavome traukiniu iš miesto 
centro į lietuvių pamaldas prie
miestyje.

Sydney yra didžiausias mies
tas Australijoje prie pietinio 
Ramiojo vandenyno krantų. 
Miesto pažiba yra modernios ar
chitektūros opera, pastatyta iš 
keleto kriauklių formos skliau
tų ir baltų burių pavidalo sienų 
ant pusiasalio prie uosto, 150 
metrų augštumo tilto papėdėje. 
Tarp Synėjaus miesto centro ir 
priemiesčių galima susisiekti 
laivais, autobusais ir traukiniu. 
Miestas buvo įsteigtas 1788 m. 
Jame gyvena per du milijonus 
gyventojų; daug ateivių iš įvai
rių Europos kraštų, jų tarpe ke
liolika šimtų lietuvių, dirban
čių įvairiose profesijose, fede

racinės valdžios įstaigose, uni
versitetuose. pramonėje.

Sydnėjaus lietuviai savo šven
tovės neturi, bet naudojasi gra
žia katalikų šventovę su kitomis 
tautybėmis. Prieš pamaldas lie
tuvių būrelis šnekučiavosi ant 
šventoriaus. Lietuvių parapijos 
klebonas kun. Butkus paminė
jo, kad šį sekmadieni per pa
maldas choras negiedos. Pamal
doms prasidėjus visi dalyviai, 
kun. Butkaus vadovaujami, už
traukė “Pulkim ant kelių”, su
darydami Įspūdi, kad visi lietu
viai Sydnėjuje yra geri giesmi
ninkai.

Pasimeldę nuvažiavome į Lie
tuvių Namus pietauti. Sydnė
jaus papročiu, lietuvių šeimos 
su vaikais, seneliais ir draugais 
šventadieniais važiuoja pietau
ti į labai skoningai ir ištaigin
gai įrengtą restoraną Lietuvių 
Namuose, kur lietuvės šeiminin
kės gamina labai skanius lietu
viškus valgius, o malonios lie
tuvaitės patarnauja. Ten yra di
delė šokių salė, baras ir keletas 
kambarių susirinkimams. Savait
galiais groja orkestras šokiams. 
Jaunimas čia renkasi sportuoti, 
repeticijoms, pasilinksminti ir 
pasišnekėti. Patalpos papuoštos 
dail. L. Urbono paveikslais.

Po pietų buvo lietuvių biblio
tekos atidarymo iškilmės, daly-

Taip atrodo modernus Sydnėjaus miesto Australijoje operos pastatas

TORONTO MIESTAS
Savivaldybės rinkimu diena yra 
1976 m. gruodžio 6, pirmadienis

AR JŪSŲ PAVARDĖ ĮRAŠYTA PARUOŠIAMAJAME 
1976 METŲ RINKIKŲ SĄRAŠE (Voter's list)?
PATIKRINKITE SĄRAŠĄ, IŠKABINTĄ NETOLI JŪSŲ 
GYVENVIETĖS ARBA SKAMBINKITE 367-7800
Jūs turite teisę būti įrašytas minėtame sąraše, jei esate: 
18 metu amžiaus arba būsite 18 metų balsavimo dieną ar 
prieš 1976 m. gruodžio 6 dieną; Kanados pilietis arba Bri
tanijos valdinys; gyvenote Toronto mieste betkuriuo metu 

1976 metų rugsėjo 7 — spalio 12 laikotarpyje.

ŽEMIAU NURODYTOS ĮSTAIGOS BUS ATIDARYTOS 
NORINTIEMS PERŽIŪRĖTI RINKIKŲ SĄRAŠUS:
CENTRE — New City Hall, Committee Room 4, 8,30 v.r. —

8.30 v.v., nuo pirmadienio iki penktadienio;
RYTUOSE — Fire Hall 17, 1904 Queen St. E., 3 v p p —

9 v.v., nuo pirmadienio iki penktadienio; 
šeštadienį uždaryta;

ŠIAURĖJE — Fire Hall 28, 16 Montgomery Ave., 3 v p.p
— 9 v.v., nuo pirmadienio iki penktadienio; 
šeštadienį uždaryta;

VAKARUOSE — Fire Hall 14, 1285 Dufferin St., 3 v.p.p.
— 9 v.v. nuo pirmadienio iki penktadienio; 
šeštadienį uždaryta.

Paskutinė diena įteikti pareiškimus 
yra lapkričio 5

Roy V. Henderson,
miesto raštvedys

Sportininkų suvažiavimas

vaujant pilnai salei lietuvių vi
suomenės. Biblioteka Įrengta 
spaudos mylėtojų sekcijos na
rių. Trumpą žodį tarė C. Liuti
kas, V. Kazokas, dr. A. Maura- 
gis ir J. Reizgys. Jie pabrėžė 
lietuvių spaudos reikšmę kalbos 
ir tautinio susipratimo išlaiky
mui lietuvių šeimose ir paski
ruose asmenyse, išsisklaidžiu
siuose po Įvairius pasaulio kraš
tus. Vien spaudos neužtenka, ją 
reikia skaityti. Bibliotekos tiks
las yra teikti patogiausias ir pri
einamiausias sąlygas naudotis 
lietuviška spauda. Pokalbiams 
tebevykstant, išvažiavome ap
lankyti Lietuvių Sodybos į Syd
nėjaus užmiestį.

Lietuvių Sodyba yra dvibučių 
namelių rajonas, kur lietuviai 
pensininkai gali ramiai gyventi 
gryname ore, toli nuo didmies
čio triukšmo, gražiame eukalip
tų miškelyje.

Belankant Lietuvių Sodybą, 
tikrai maloni staigmena buvo 
sutikti senų laikų pažįstamą p. 
Januškevičienę iš Goettingeno 
baltiečių bendruomenės. Ji mus 
pakvietė vaišėms ir arbatėlei 
parodydama savo jaukų ir pato
gų butelį: salonėlį, miegamąjį, 
virtuvėlę, prausyklą ir balko
ną. kur atskrenda egzotiški 
paukščiai ir spalvingos papūgos. 
Lietuvių Sodyboje prie Sydnė
jaus tautiečiai gyvena privačiai 
ir iš dalies bendruomenėje. At
rodo, kad statyba dar plėsis ir 
daugiau lietuvių pensininkų ga
lės įsigyti privačius namukus, 
gyventi pigiau ir ramesnėse są
lygose. negu mieste. Australijos 
valdžia teikia didelių lengvatų 
Lietuvių Sodybos statybai, su
mažindama nekilnojamo turto 
mokesčius.

Sutemus iš Lietuvių Sodybos 
grįžome į Lietuvių Namus, kur 
jau grojo orkestras ir lietuviai 
prie staliukų gaivinosi gėrimais, 
šnekučiavo arba šoko. Iš Lietu
vių Namų p.p. Skoruliai pakvie
tė į savo namus vakarienei. Da
nutė Skorulienė studijavo Goet
tingeno universitete, ir mes, vi
sos lietuvaitės studentės, gyve
nome baltiečių studenčių bend
rabuty. Prisimindamos senus 
laikus, pradėjome vakarienę la
bai skaniais barščiais, kuriuos 
pagamino p. Skorulienė, p. Sko- 
rulio mamytė. Prieš dvejus me
tus ji atvyko iš Lietuvos gyven
ti sūnaus šeimoje. Po labai jau
kiai praleisto vakaro Skorulių 
šeimoje, kur dalinomės minti
mis apie lietuvių jaunimo veiklą 
Ip. Skorulienė režisuoja ir ruo
šia jaunimą vaidinimams), ma
no vaišingi šeimininkai parve
žė mane į viešbutį.

Linkėdama sėkmingos veiklos 
Sydney lietuviams, nuoširdžiai 
dėkoju už vaišingumą, svetingu
mą ir jaukiai praleistą sekma
dienį p. Vingienei, p. Viliūnie- 
nei, p. Baužienei, p.p. Skoru- 
liams ir p.p. Sliogeriams.

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 4to psl.) 

būrio apylinkės pirm. Jadvyga La- 
buckienė, šaulių kuopos pirm. Juo
zas Staškus. Aleksas Kusinskis (cho
ro vardu) ir Juozas Kručas. Abu su
kaktuvininkai visiems gražiai padė
kojo. Abudu priklauso lietuviškoms 
organizacijoms ir lanko lietuviškas 
pamaldas. Danguolė ir Erikas Rot- 
kiai padainavo duetą. “Raudona ro
žė". Įteiktos vertingos sidabrinės do
vanos. Vakarienė buvo turtingai ir 
skoningai paruošta iniciatorės Biru
tės Stankuvienės. Dar kartą ilgiau
siu. ir laimingiausių metų! K. A.S.

K. BARONAS
S.m. lapkričio 20-21 d.d. To

ronte šaukiamas metinis SALF 
ASS atstovų suvažiavimas. At
rodo, kad be eilinių, trafareti
nių nutarimų ir pirmenybių da
tų paskirstymų svarbiausiu šio 
suvažiavimo dalyku bus pasau
lio lietuvių olimpiada, skirta 
paminėti sukaktims — 60 m. 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo ir 40 m. nuo pirmo
sios tautinės olimpiados Kaune. 
Kaip centro valdybos rašte pra
nešama, olimpiada (gal tiktų pa
keisti vardą į žaidynės?) rengia
ma taip pat sustiprinti išeivijos 
sportiniam gyvenimui, suartinti 
sportuojančiam išeivijos lietu
vių jaunimui.

Numatomos varžybos: lengvo
ji atletika, lauko tenisas, stalo 
tenisas, krepšinis, tinklinis, 
plaukimas, golfas, šachmatai 
(olimpiadoje nėra, tad ir siūlau 
pavadinti lietuvių žaidynėm), 
šaudymas.

Kaip matome, sumanymas la
bai gražus, tačiau nors trumpai 
reikėtų sustoti prie lėšų klausi
mo — jautriausios kiekvieno di
delio darbo vietos.

Rengėjas ŠALFASS sako, kad 
olimpiada derinama su tuo pat 
metu Toronte įvyksiančia dainų 
švente bei PLB seimu. Taigi, 
jau čia bus “jieškoma” lėšų ir 
dainų šventei, ir PLB seimui. 
Užmirštamas lietuvių jaunimo 
kongresas V. Vokietijoje. Mūsų 
atžalynas tikrai pasirodys su au
kų lapais šventovėse, salėse ir 
kt. vietose, kur tik bus didesnis 
lietuviškas susibūrimas. Tad, 
man rodos, piniginis klausimas 
yra labai opus ir dėlto turi būti 
kiek plačiau išnagrinėtas pačia
me suvažiavime, nes ir pats dar
bo ratas turi būti užsuktas jau 
lapkričio mėnesį Toronte. Žai
dynių sąmata numatoma apie 
$70.000. Visiškai pasitikėti vy
riausybės parama taip pat ne
galima.

Malonu būtų suvažiavime ma
tyti ir mūsų LB šulus, kuriems

sportas yra “terra incognita”, 
nes 1978 m. liepos mėn. bendra
darbiavimas su sportininkais 
bus neišvengiamas ryšium su 
PLB seimu ir dainų švente. Tad 
šių organizacinių komitetų bend
radarbiavimas turi būti labai 
glaudus.

Minėti trys renginiai pasitar
naus Lietuvos vardo išgarsini
mui. ypač sportiniai renginiai. 
Garsesni sportininkai labai 
lengvai patenka į spaudą, radi
ją ir televiziją. Tai Įrodė žaidy
nės gegužės mėn. Toronte.

Gaila, kad SALFASS centro 
valdyba neatkreipė dėmesio į 
“Draugo" red. A. Barono ir ma
no pasiūlymus šio laikraščio 
puslapiuose prieš olimpinius 
žaidimus Montrealyje, būtent, 
plačiau supažindinti užsienio 
žurnalistus su pavergtos Lietu
vos sportu, dalyvaujančiais lie
tuviais sportininkais (ir kt. bal- 
tiečiais), kad jie nebūtų vadina
mi rusais, kad vakariečiai įžvelg
tų raudonosios Mekos sportinį 
profesionalizmą. ŠALFASS cent
ro valdyba, pasitelkusi Kanados 
Baltiečių Federaciją, galėjo at
likti puikų ir naudingą darbą. 
Šiandieną — šaukštai po pietų, 
nes 1980 m. olimpiadoje Mask
voje galėsime parodyti tik trijų 
pirštų derini ir tai tik kišenėje...

1978 m. žaidynės Toronte te
gul sustiprina išeivijos lietuvių 
sportinį gyvenimą ir suartina 
gausią išeivijos sportinę šeimą 
vienam, bendram tikslui — Lie
tuvos laisvės darbui!

Lietuvių vaikai be lietuvių kai 
bos — nuostolis šeiniai ir tautai

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest 
Telefonas 534-0563

Ganačian dirt cffiemorialsJBtb
>
> 176 LAKESHORE ROAD WEST

(kampas Mississauga Road N.)
( Port Credit, Ont. Tel. 278-2757
> LOUIS TEMPQRALE — oficialus skulptorius —
t Bank of Canada, Bonk of Montreal, Bonk of 
k Novo Scotia ir Archives Bldg.
►
> Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp-
> tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus
> atliekame pagal projektus ir taip pat turime 
’ didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.
►
> Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne-
> skubėdami attikti visą meniiką darbą pagal
> pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
> Namų telefonas 278-4529

5. "The Community and Its School" aiškina, 
kaip padaryti jūsų apylinkės mokyklą 
bendruomenės veiklos centru.

Užpildykite šią atkarpą, pažymėdami norimą 
knygelę ir išsiųskite

f®

® 7

Address

Postal Code_

Reading and
Writing:
Helping Your Child
Improve

Tos 5 knygelės yra įdomios, lengvos skaityti, 
pilnos svarbių žinių tėvams:

1. "Pleading and Writing: Helping Your Child 
Improve" teikia praktinius patarimus, 
naudotinus namuose

2. "Parents and Teachers Working Together" 
aiškina, kodėl ir kaip jūs turėtumėte palaikyti 
ryšį su mokyklos vedėju ir mokytoju.

3. "The New Core Curriculum in Secondary 
Schools" aiškina naujai praplėstą privalomų 
dalykų branduolį, kad orientuotųsi tėvai mokinių, 
einančių į vidurinę mokyklą.

4. How Your Child Learns" aprašo veiksnius, 
darančius įtakos mokymosi procesui.

Ministry of Education 
Thomas Wells, 
Minister

William Davis, 
Premier

• Yra šeimų be lietuviško laik
raščio? Atsiųskite jų adresus 
“T. Žiburių” administracijai— 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

Province of Ontario

Tėviškės Žiburiai « 1976. XI. 4 — Nr. 45 (1396) « 5 psl.

ANDRIUS DUDONIS, 13 metų amžiaus, Hamiltono Kovo sporto klubo narys, 
pasižymėjęs plaukimo sporte. Baltiečių plaukimo pirmenybėse Toronte pa
siekė keletą laimėjimų ir gavo medalį
^Bnr^^&a^tAM^^jeMBKBarBaiBaCBarBaCBar&aBar&aC&arBaCBaC'g 

a PER ANGLIJĄ GREIČIAU, GERIAU, PIGIAU!

g
s
g
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Kalėdinės dovanos
SIUNTINYS 2, 1976

Vyriškam arba moteriškam apsiaustui vilnonė angliška medžiaga arba 
vilnonė labai gera medžiaga eilutei su jaudimu "All wool made in Eng
land"; krimpleno medžiaga moteriškai eilutei arba krimpleno medžiaga 
dviem suknelėm, I vyriški nailono išeiginiai marškiniai; I vilnonė gėlėta 
arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriškų arba moteriškų storų nailo
ninių kojinių; gėlėto krimplertb medžiaga suknelei.

Kaino su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
I šj siuntinį dar galima pridėti prekių 10 svarų. Primename, kad j siun“ 
tirų galima dėti tik 12 metru medžiagų, išskyrus dirbtini minką, kuris 
į šj skaičių neįeina.

Siūlome keletu populiaresnių dovanų:
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam apsiaustui ’ 
Jeans "Wrangler", vyriškos arba moteriškos 
Vyriškos arba moteriškos nertinis 
Geresnės rūšies nertinis 
Kojines, vyriškos arba moteriškos, nailono 
"Tights"
Krimplėno medžiaga, tinko eilutei arba suknelei; kaina už 1 metrą
Vilnonė medžiaga suknelei Kama už 1 metrą
Nailono apatinis
Vyriški nailono marškiniai 
Geresnės rūšies marškiniai 
Lietsargis ("telescopic") 
Vilnonė skarele 
Angliško, vilnone, lobai gera I eilutei medžiaga 
I šios kainos įeina ir nauji muitai

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus j Lietuvą ir kitas šalis.

$80.00
36.00 j
24.00 I
32.00 '
2.25
3 50
9.00 1

10.00 J
9.00 j

10.00
15.00 ’
12.00
n oo i
50.00

I Baltic Stores Ltd.
S 11 London Lane, Bromley, Kent S
8 Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592 |

Ontario paruošė 5 
nemokamas knygeles

tėvams apie mūsų 
mokyklas

Štai kaip jos gaunamos

K ii 
B

Please send me the following free pamphlets
] "Reading and Writing: Helping Your Child Improve" 

"Parentsand Teachers Working Together"

] "The New Core Curriculum in Secondary Schools"

' | "How Your Child Learns"

| | "The Community and Its School"

Name----------------------------------------------------------------------

City or Town

Į Į Check here if French language pamphlets are preferred
Send this coupon to: Factsheets.

Ontario Ministry of Education, 
Queen's Park. Toronto.
Ontario M7A 1L2
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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Vengrija ir Amalriko pareiškimas
Baltiečių meno paroda

italų spauda, radijas ir televi
zija plačiai paminėjo Vengrijos 
sukilimo 20-ąsias metines. Žino
mas lietuvių draugas, vienas Ita
lijos krikščionių demokratų par
tijos steigėjų, parlamento narys 
ir ilgametis ministeris Guido 
Gonella spalio 16 d. “II Tem
po” vedamajame rašo: “Šiomis 
dienomis minime vengrų tautos 
žudynes, kurias įvykdė sovietų 
tankai. Jungtinių Tautų statisti
kos duomenimis, Vengrijoje 
tuomet žuvo apie 25.000 asme
nų, daugiau kaip 100.000 buvo 
sužeista, dešimtys tūkstančių 
deportuota, šimtai tūkstančių 
pasitraukė į Vakarus. Neseniai 
miręs Vengrijos kardinolas 
Mindszenty, išgyvenęs sukilimą, 
savo atsiminimuose rašo: “1944- 
1956 m. Vengrija buvo vienas 
didžiausių pasaulio kalėjimų. 
Tik vienuolika dienų ji galėjo 
laisvai atsikvėpti. Nuo 1956 m. 
lapkričio 4 d. kalėjimo vartai 
vėl užsidarė .. . Vėl sugrįžo te
roras, skurdas ir kraujo ban
gos . . . Europos tautos triskart 
iš eilės girdėjo tankų ir automa
tinių ginklų griaudėjimą Berly
ne, Poznanėje ir Budapešte...” 
(psl. 331-332).

Tie įvykiai, — rašo toliau 
Gonella, — turėjo stiprų atgar
sį Italijoje ir plačiame pasau
lyje. Tūkstančiai komunistų, 
protestuodami prieš žudynes 
Budapešte, išstojo iš partijos. 
Tai atvėrė akis ir tiem, kurių 
nejaudino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos likimas, kai jos buvo 
paglemžtos Sovietų Sąjungos.

Intymūs klausimai viešumoje
AL. GIMANTAS

Kalbėti apie grynai hedonis
tinio turinio bei nusiteikimo 
žurnalą, koku yra “Playboy”, 
rimtame laikraštyje gal ir nede
rėtų. Tačiau tas žurnalas turi 
truputį ir “lietuviško” pamuša
lo”. Mat, kiekvienoje žurnalo 
laidoje redakcinio kolektyvo na
rių (teisingiau fotografų) sąraše 
yra ir vieno tautiečio, profesijo- 
nalo fotografo, pavardė.

Šį kartą ne tai mums rūpi, bet 
rašinys - interview, kuris 1976 
m. lapkričio laidoje išspausdin
tas. Jis atkreipė ne tik amerikie
čių, bet ir kitų šalių dėmesį. Tai 
tas nelemtas pasikalbėjimas su 
prezidentiniu kandidatu J. Car- 
teriu, kuriame jis prisipažino 
savo mintyse daugelį kartų sve
timavęs. Gal tai ir buvo nelem
to atvirumo momentas, bet to
kie ir panašūs teiginiai savotiš
kai keistoje šviesoje parodo mo
ralinį kandidato veidą. Ypač už
sienio šalyse tai sukėlė tam tik
ro nerimo ir abejonių kvalifika
cijomis asmens, siekiančio užim
ti galingiausios pasaulio valsty
bės vadovo sostą. Be to, plačiai 
kalbama, kad J. Carteris taip 
pat parodė “tikrą ir nuoširdų” 
atvirumą intymioje tematikoje 
“Ladies Home Journal” pusla
piuose

Minėtoje "Playboy” laidoje 
išspausdintas vienas lyg tai 
straipsnelis, gal daugiau iliust
ruotas reportažas, “Monsinjoro” 
(aišku, apsimetėlio) pasirašytas, 
humoro forma nagrinėjąs lyg ir 
Vatikano sugestijas vyrų ir mo
terų santykiavimo tematika. Tai 
grynas šlamštas, prasimanymai, 
grafiškai iliustruoti psichiškai 
nesveiko "Monsinjoro”.

Stebėtis reikia, kad, kaip žur
nalas teigia (šios laidos esą iš- 

Tačiau paskutiniųjų laikų “eu
rokomunizmas”, Helsinkio kon
ferencija ir Berlyno suvažiavi
mas nė kiek nepakeitė komu
nizmo laikysenos pavergtųjų 
tautų atžvilgiu — tik dar labiau 
pasunkino jų likimą. Joks tauti
nis komunizmas nėra įmano
mas, nes visur viešpatauja Brež
nevo paskelbta “kontroliuoja
moji laisvė”...

Knygos "Ar Sovietų Sąjunga 
sulauks 1984 metų?” autorius 
istorikas Andriejus Amalrikas 
spalio 16 d. vakare italų tele
vizijos programoje ilgai kalbė
josi su žurnalistais, nagrinėda
mas padėtį Sovietų Sąjungoje ir 
italų komunistų laikyseną tarp
tautinio komunizmo atžvilgiu. 
Jis pareiškė: “Kol Italijos ko
munistų partijos vadas Berlin- 
guer bučiuosis tik su Brežnevu, 
o neapkabins ir disidento Gri
gorenko, niekas negali tikėti 
italų komunistų demokratišku
mu. Sovietų Sąjungoje taip pat 
reiškiasi pasipriešinimas raudo
najai diktatūrai. Tūkstančiai in
teligentų jungiasi Į disidentų ei
les ir atvirai reikalauja respek
tuoti pagrindines žmogaus tei
ses bei laisves. Didelės reikš
mės turi laisvojo pasaulio vie
šosios opinijos balsas, kuris jau 
daugelį sovietinių disidentų iš
gelbėjo iš kalėjimo bei mirties 
ir įgalino pasiekti laisvę Vaka
ruose.” Šis istoriko Amalriko 
pasikalbėjimas italų televizijoje 
su žurnalistais buvo labai pla
čiai komentuotas visoje italų 
spaudoje. Kl. R.

spausdinta 15 mil. egz.), jo skai
tytojų masę sudaro intelektua
lai, profesijonalai, egzekutyvai. 
Dar keisčiau, kad jo vadovai pa
čios pigiausios sensacijos vardu 
savo puslapiuose drįsta dergti 
Vatikaną ir šaipytis iš krikščio
niškai suprantamų ir vertinamų 
moralinių normų. O galbūt tai 
rodo šios dienos pasaulio (Vaka
rų?) psichologinę ir moralinę 
būklę?

Po duonos, žaidimų ir jusli
nių malonumų patenkinimo šū
kiu nejučiomis rikiuojasi tirštė
jančios masės. Gerai apmokami 
“gilūs ir garsūs” įvairūs sekso- 
logai sutartinai įrodinėja, kad 
visa, kas tik “feels good, do it!” 
Dabartiniame (dirbtinai įpiršta
me) supratime lytiškumas, juo 
piktnaudžiavimas tapo kasdie
nybės dalimi, kaip valgis ar 
miegas. Apie tai ne tik esą rei
kia kalbėti, bet ir aiškintis, dis
kutuoti, dalintis patyrimu, eks
perimentuoti ir 1.1. Visai šalin 
nustumiamas krikščioniškasis 
įsitikinimas ir lytiškumo nor
mos tik teisėtos santuokos ri
bose.

Tad ar reikia stebėtis, kad 
masinės histerijos išpuolyje net 
ir prezidentiniai kandidatai, t.y. 
valstybių ir tautų vadai, būna 
mažiau ar daugiau paliesti tos 
psichozės. Prie viso to tegalima 
pridėti, kad ir mes, lietuviai, 
nesame jau taip nejautrūs ma
dos ir laiko vėjams.

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baidai 
Ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St.,. Toronto, Ont.

Po Kanados Lietuvių Dienos koncerto Montrealyje spalio 10 d.: akompaniatorė M. Roch, sol. G. Čapkauskienė, 
sol. V. Verikaitis Nuotr. Tony’s Photo Studio

Paskaitos akademijos suvažiavime
LK Mokslo Akademijos suvažiavi

me Detroite š.m. lapkričio 24-28 d.d. 
numatytos sekančios paskaitos.

Atidaromajame visumos posėdyje: 
prof. dr. A. Maceina, “Asmuo ir isto
rija — žmogaus istoriškumo prasmė 
ir vertė”.

Architektūros ir meno sekcijoje: 
archit. Jonas Mulokas, "Lietuvių įna
šas į Amerikos architektūrą", archit. 
Rimas Mulokas, “Lietuviškosios ar
chitektūros pėdsakai Europoje”, 
prof. kun. St. Yla, “Čiurlionio asme
nybės ir jo pasaulėžiūros bruožai”, 
dail. A. Tamošaitis, “Kryžmos, jų 
formos, ornamentika ir jų simbo
lika".

Filosofijos sekcijoje: prof. dr. K. 
Skrupskelis, Valstybė ir moralin|ės 
normos”, doktorantas K. Girnius, 
"Moralės pagrindų klausimu”, dok
torantė M. Girniuvienė, “Menas ir 
tiesa".

Gamtos ir matematikos sekcijoje: 
prof. dr. A. Gaigalas. “Kvantų teo
rija po 50 metų", prof. dr. Pr. Ju- 
caitis, "Organinė evoliucija ir žmo
gaus fenomenas”.

Istorijos mokslų sekcijoje: mons. 
dr. P. Jatulis, "Pastangos įsteigti 
bažnytinę Lietuvos provinciją nuo 
Mindaugo iki nepriklausomybės lai
kų”, kun: dr. St. Matulis, "Arkivys
kupo Jurgio Matulaičio vaidmuo 
steigiant bažnytinę Lietuvos provin
ciją".

Lietuvių kalbos ir literatūros sek
cijoje: prof. dr. A. Klimas, "Lietu
vių kalbos veiksmažodžių darybos 
sistema ir indoeuropiečių prokalbė”, 
Paulius Jurkus, "Profesorius Juozas 
Brazaitis literatas”.

Medicinos sekcijoje: dr. V. Šau
lys, "Medicina okupuotoje Lietuvo
je”, prof. dr. A. C. Matulis, "Žmo
gaus kalba — naujos pažiūros mo
dernioje psichiatrijoje”.

Politinių ir socialinių mokslų sek
cijoje: prof. dr. J. Slavėnas, “Nepri
klausoma Lietuva ir jos likimas Eu- 
ropos kontinento mokslininkų inter
pretacijoje”, prof. dr. R. Misiūnas, 
"Lietuva antrajame pasauliniame 
kare 1939-1945. Sovietinis žvilgsnis”, 
doktorantas S. Girnius, "Nepriklau
soma Lietuva ir jos likimas ameri
kiečių bei britų perspektyvoje”.

Teologijos sekcijoje: kun. dr. prof. 
A. Rubšys, "Istorinis Jėzus ir tikėji
mo Kristus”, kun. prof. dr. V. Cu- 
kuras, "Situacinės etikos dezorien
tuojanti įtaka moraliniam-religiniam 
gyvenimui", kun. dr. V. Rimšelis, 
"Antrojo Vatikano susirinkimo Baž
nyčia bč valstybinės religijos”.

Jaunimo simpoziume, kuriam va
dovaus dr. K. Keblys, bus gvildena
ma tema: "Išeivijos mokslo institu
cijų reikšmė jauno mokslininko ap
sisprendime Lietuvai".

Baigiamajame visumos posėdyje: 
prof. dr. A. Klimas, “Profesorius dr. 
Antanas Salys kaip kalbininkas", 
prof. dr. J. Girnius, “Profesorius 
Juozas Brazaitis kaip mokslininkas.”

Smulkesnę programą — kuriomis 
dienomis bus atskirų sekcijų posė
džiai ir kuriomis valandomis bus 
skaitomos paskaitos, paskelbsime 
kiek vėliau. Suvažiavimo išvakarėse 
bus atidarytos: 1. dailininkų Tamo
šaičių tapybos ir tautinių drabužių 
ir 2. Akademijos leidinių ir jos na
rių raštų-knygų parodos. Pirmosios 

DR. ANTANAS MOCKUS, Bogotos 
universiteto matematikos profeso
rius Kolumbijoje, kalba apie Lietu
vos praeitį lietuvių jaunimo stovyk
loje Nuotr. L. Kojelio

suvažiavimo dienos vakare, t.y. ket
virtadienį, XI. 25, bus Akademijos 
narių ir suvažiavimo dalyvių svečių 
susipažinimo pobūvis, o šeštadienio 
vakare, XI. 27, bus banketas su me
nine programa. Suvažiavimas bus už
baigtas sekmadienį, XI. 28, pamal
domis ir iškilmingu posėdžiu, pami
nint du Akademijos narius moksli
ninkus: prof. dr. Antaną Salį ir prof. 
Juozą Brazaitį.

Knygų paroda. X-jo Akademijos 
suvažiavimo metu veiks Akademijos 

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS 
UGDO STIPRESNE 

KANADA
Kanada didžiuojasi faktu, kad jos piliečiai yra 
įvairių kultūrų žmonės. įvairūs talentai, kultūros ir 
techniški įgūdžiai, kuriais mes, kanadiečiai, 
naudojamės, kuria dinamišką bei stiprią Kanadą.

Pastovia daugiakultūriškumo politika Kanados 
vyriausybė skdtina dalintis tomis kultūrinėmis 
vertybėmis, kad visi kanadiečiai galėtų naudotis.

ŠTAI KELETAS BŪDŲ, KURIAIS 
DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS TARNAUJA JUMS:

□ Pagalba organizacijos ir komunikacijos srityje 
per ETNINIŲ GRUPIŲ RYŠIŲ SKYRIŲ
( Ethnic Groups Liaison)

□ Ugdymas kultūrinio mūsų įvairumo sąmonės per 
KANADOS TAPATYBĖS PROGRAMĄ 
(Canadian Identities Program)

O Patariamasis komitetas, kuris vadovauja 
ETNINĖM KANADOS STUDIJOM 
(Canadian Ethnic Studies)

□ Finansavimas PRIEMONIŲ NEOFICIALIOM 
KALBOM MOKYTI (Nonofficial-Languages 
Teaching Aids)

r] Parama organizuojantiems DAUGIAKULTŪRIUS 
CENTRUS (Multicultural Centres)

□ Pagalba ateiviams per IMIGRANTŲ ĮJUNGIMO 
PROGRAMĄ (Immigrant Integration Program)

□ Finansavimas savanoriškų grupių per PAŠALPŲ 
PROGRAMĄ (Projects Grants Program)

□ Paruošimas daugiakalbių filmų per VALSTYBINĘ 
FILMŲ VADYBĄ (The National Film Board)

□ Daugiakultūrės istorijos dokumentacija 
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
(The National Museum of Man)

□ Rinkimas bei saugojimas etnokultūrinių 
dokumentų VIEŠAJAME ARCHYVE 
(The Public Archives)

□ įsigijimas knygų neoficialiomis kalbomis 
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
(The National Library)

Norintieji pareikšti savo nuomones arba 
gauti informacijų terašo:

Multiculturalism, 16th Floor,
66 Stater Street, OTTAWA, Ont.
KIA 0M5

leidinių ir jos narių raštų-knygų pa
roda. Visi nariai maloniai prašomi 
savo raštų-knygų ir brošiūrų bei 
svarbesnių straipsnių atspaudų po 
vieną egzempliorių pasiųsti parodos 
tvarkytojai Ritai Garliauskaitei, 1949 
Hubbard. Detroit, Mich. 48209, USA.

LKM Akademijos suvažiavime 
kviečiami dalyvauti ne tik nariai, bet 
ir svečiai. Registracijos ir nakvynių 
reikalu kreiptis: Inž. Jonas Dunčia, 
20820 Secluded Lane, Southfield, 
Mich. 48075 .USA. Tel. 313-356-4964.

Baltiečių moterų meno paro
doje Toronte, Prisikėlimo Paro
dų salėje, dalyvavo 18 esčių, lat
vių ir lietuvių menininkių su 47 
kūrybos darbais. Buvo atstovau
jamos įvairios meno šakos. 
Daugiausia buvo tapybos darbų. 
Stipriai reiškėsi akvarelistės bei 
grafikės. Po vieną atstovavo au
dimui ir skulptūrai. Parodoje 
dalyvavo estės — U. Aedna, E. 
Bishop, M. Jarve, T. Kadak, K. 
Kaarid. M. Phila, B. Vomm; lat
vės — G. Cenne, A. Kalnins, V. 
Merniece, L. Rava, Z. Vinde- 
dzis; lietuvės — E. Docienė, J. 
Batūraitė - Lemkienė, D. Ston- 
čiūtė - Kuolienė, A. Tamošai
tienė, A. Vekterytė, H. Žmui- 
dzinienė.

Salėje parodos lankytojų 
žvilgsnis krypo į galinę sieną, 
kur buvo sukabinti trijų tauty
bių kūriniai. Jie tarytum nusa
kė parodos esmę ir turinį — 
tautišką ir moterišką.

Ten matėme dail. H. Zmui- 
dzinienės labai įspūdingą "Vil
niaus Madoną”, dail. A. Tamo
šaitienės žaismingai spalvingą 
gobeleną “Abstraktas”, estės 
dail. B. Vomm "Įsimylėjusieji”, 
latvių dail. G. Cenne “Mano vai
kui”.

Maloni staigmena buvo daly
vavimas mūsų jaunųjų dailinin
kių J. Batūraitės - Lemkienės, D. 
Stončiūtės - Kuolienės ir A. Vek- 
terytės. Įdomu būtų ateityje daž
niau ir daugiau jų kūrybos ma
tyti.

Aplamai, paroda darė gerą įs
pūdį. Buvo gausi ir įvairi savo 
apimtimi, technika ir tematika. 
Didelis nuopelnas tenka N. Kul- 
pavičienei, kuri sumaniai sude
rino ir sujungė taip įvairiai be
sireiškiančių trijų tautybių me
nininkių kūrinius, paruošdama 
šią parodą.

Parodą surengė Baltiečių Mo
terų Taryba, kuri vis mėgina 
įvairinti trijų tautų tarpusavio 
bendravimą. Artėjant prie pa
baigos lietuvių pirmininkės dve
jų metų kadencijai, Taryba su
manė pirmą kartą parodyti vien 
moterų baltiečių menininkių kū
rinius.

Į parodos atidarymą spalio 16 
d., 4 v.p.p., buvo susirinkęs gan 
gražus būrys visų trijų tautybių 
svečių. Tarybos pirmininkė Ire
na Kairienė pakvietė parodą ati
daryti Baltiečių Federacijos 
pirm. J. R. Simanavičių.

Kai svečiai vaišinosi kava ir 
dalinosi įspūdžiais, teko nugirs
ti pageidavimų kasmet ruošti 
panašias parodas. Sis pageida- 
mas ir parodą aplankiusiųjų 
skaičius tebūnie atpildu rengė
joms už jų pastangas. P. A.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namu.) .Tel, 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).



Vienas iš gausių čiurlioniškų stogastulpių prie Varėnos — Druskininkų 
kelio. Jame matyti pats M. K. Čiurlionis savo kūrybos fone

Lietuva, ta sovietų Vendėja...
Keli žodžiai apie E. Sevelos veikalą "Truth is for Strangers" s

Butkienės-Čekonytės debiutas
PR. NAUJOKAITIS (pinsiu žodžių, dar negirdėtų,

------------------------------ Kad jie vaidintų stėnoj be grimo,
Išeivijos lietuvių poezijos pa

saulyje naujas vardas visada 
sutinkamas su dėmesiu. Tačiau 
kad rašantysis būtų pripažintas 
poetu, jis turi turėti ką pasaky
ti ir mokėti tai pasakyti neba
nalia forma, kitaip sakant, vidi
nių išgyvenimų turinys turi įsi
lieti į poezijos vaizdus, į įtaigią 
eilėraščio formą.

Vladės Butkienės debiutinis 
eilėraščių rinkinys "Išmarginta 
drobė" buvo netikėtas, nes iki 
šio debiuto autorė išeivijos 
spaudoje nebuvo pasireiškusi ir 
plačiau kaip poetė nebuvo žino
ma. Dėlto debiutas dar labiau 
domina literatūros vertintoją: o 
gal ateina naujas talentas?

Iš eilėraščių turinio matyti, 
kad debiutante jau turi gyve
nimo patyrimo, kad jau nėra 
pirmuosius eilėraščius mėginan
ti kurti naivi gimnazistukė. Ta
čiau, antra vertus, tas amžiaus 
brandumas stato didesnius rei
kalavimus ir mažina talentingu
mo viltis, žvilgterėkim konkre
čiau. V. Butkienė, atrodo, turi 
apie ką kalbėti. Šeši rinkinio 
skyreliai rodo autorės temų 
įvairumą. Eilėraščiuose atsi
spindi ir paliktos tėvynės ilge
sys, ir mirusios motinos, ir kitų 
amžinybėn iškeliavusių artimų
jų paveikslai. Močiutės pasakų 
cikle leidžiamasi net į tautosa
kos lobynus. “Gyvenimo cikle” 
paliečiami įvairūs gyvenimo 
reiškiniai — žmogaus Širdies at
bukimas gyvenimo grožiui (“šir
dis džiaugsmo negirdi” 60 p.), 
tuščias žmogaus išdidumas 
(“žingsnio žengti nemokėjai, 
bet išminčiumi žengei” 58 p.), 
artimo meilės išnykimas (“kad 
tik greičiau prie . .. tolimo, ne
žinomo” 59 p.). Į tuos pačius 
gyvenimo reiškinius žvelgiama 
su aštroka ironija eilėraščių 
cikle “Ledai ir ašaros”.

Pats įvairiausias ir turinin
giausias yra paskutinis rinkinio 
skyrius "Išmarginta drobė”, čia 
autorė drąsiau ir atviriau išsa
ko savo vidinį pasaulį. Ta iš
marginta drobė — tai jos pa
čios gyvenimo paveikslas:

Gyvenimas mano — tik gabalas 
drobės.

Išrašiau, išmarginau jį teptuku.
Lyg svetimi) lobį pagrobus, 
Ant pečių dieną naktį nešu.

Patiesiu, išdalinsiu ir išmarginsiu 
iš naujo

Gyvenimą savo baltoje drobėje,
Tik į dažus dėsiu medaus, ašakų, 

kraujo.
Kad atrodytų jis kaip tikrovėje

(81 p.)
Vertintojui ir kyla klausimas, 

ar autorei pavyko sudėtingo gy
venimo turinį išmargintose dro
bėse nutapyti tikrais poezijos 
dažais. Autorė mėgsta senovi
nius klasikinius ketureilius, pa
lyginti, neblogai valdo klasikinį 
ritmą, tačiau rimai — gana 
skurdoki (rimuojama: netekęs 
— žvakių, gėlė — budės, išva
nosi — šypsosis, tu jai — ba
rei). Rūpestį išraiškos forma 
autorė net viename eilėraštyje 
išsako:

Sakau, ieškosiu naujesnių rimų,

Kad ne patoso lūpom kalbėtų
(88 p.)

Atskiruose posmuose autorė 
parodo sugebėjimą kurti įtai
gesnes mataforas (.. . “kad ir 
mūsų šaknys samanomis želia” 
35 p.; “po šermenų parėję, jas 
radom žydint baltom lelijom” 
— kalbama apie juodas dienas
76 p.; “dėl to dejuoju aš visų 
artojų skundais ir širdies vie
toj žagrės noragą noriu įsidėti!”
77 p.; “O mano jaunystė links
mai nudainavo saldžius pakelės 
vaisius ragaudama” 52 p.; “Tik 
šiandien širdį gelte gelia, kad 
laikas byra sau smėliu”. .. 66 
p.). Kaikada sekasi jai konden
suoti apibendrinimus:

Kelionėj užaugotn, subrendom, 
pasenom,

Su rudenio nokstančiu grūdu 
nunokom,

Jaunystę, kaip juodbėrį pievoj, 
praganėm,

Ir skurdžiais, ir ponais gyventi 
išmokę ... (13 p. j

Autorė mėgsta ir humorą, 
dažnai šiurkštoką. Nesigaili au- 
toironijos ir sau pačiai:

Dedi žodžius poetiškai į eilę, 
O jie tau žiūri į akis ir juokiasi...

Rinkinio visuma yra šaltoka. 
Dažnai pasigendama šiltesnio 
išgyvenimo, prakalbėjimo iš 
širdies. Dažniausiai pajuntame 
šaltoką reiškinių stebėjimą ir 
jų apgalvotą vertinimą. Tas 
vertinimas išreiškiamas net 
sausais proziškais žodžiais ar 
retoriniais sušukimais (pavyz
džiai — 10, 11, 34, 45, 46, 49, 
69 psl.). Geresnieji posmai ro
do, kad V. Butkienė turi poetės 
nuojautą, tačiau į talentingos 
poetės kelią šiame rinkinyje 
dar nesugebėjo išeiti.

Vladė Butkienė-Cekonytė, IŠMAR
GINTA DROBĖ. Poezija. Iliust
ravo V. Butkienė (neaišku — pa
ti autorė, ar kita bendrapavar- 
dė). Išleido “Vilties" leidykla, 
Cleveland, 1975 m., 96 psl. Kai
na — $3.50.

Atsiųsta paminėti
Bronius Budriūnas, MANO TĖ

VYNĖ, sonata fortepijonui. Ją su
daro keturios dalys — “Trakų pi
lies griuvėsiuose", "Audringi debe
sys virš Kauno”, “Baltijos pajūry" 
ir “Nemunas laužia ledus pavasarį”. 
Pirmąsias tris dalis išleido Br. Bud- 
riūno kūrinių fondas su finansine rė
mėjų parama, ketvirtąją dalį — 
JAV LB kultūros fondas. Kiekviena 
dalis kainuoja po $2. išskyrus “Aud
ringus debesis virš Kauno", įkainotus 
doleriu. Br. Budriūno kūrinių fondo 
adresas: 2620 Griffith Park Blvd., 
Los Angeles, Cal. 90039, USA. 
garbės — $15. Administratorės ad 
resas: M. Paškevičienė, 3308 W. 62nd 
Pl„ Chicago, Ill. 60629, USA.

Jonas Demereckis, SAVANORIO 
IR KONTRŽVALGYBININKO AT
SIMINIMAI. Aplankas dail. Petro 
Aleksos. Čikaga, 1976 m. Autoriaus 
leidinys, 200 psl. Tiražas 700 egz. 
Kaina: minkštais viršeliais — $4, 
kietais — $5. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Knyga gaunama "Drau
go" administracijoje, 4545 West 63rd 
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

METMENYS 31, 1976 m. Kūryba 
ir analizė. Šio nr. kaina — $3, metinė 
keturių numerių prenumerata—$10,

V. A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Autorius neužgaišta aprašy
muose, nesigilina į vaizduojamų 
asmenų psichologinę analizę. 
Kalbėdamas apie praeities rū
kuose skendinčius įvykius, Seve- 
la dažniausiai keliais tiksliais 
sakiniais nupiešia laikotarpio 
foną, bet užtat gyvai, tikroviš
kai atpasakoja jam žinomus fak
tus. Daug tų dalykų žinomi lie
tuviui skaitytojui, ypač išmoku
siam skaityti tarp eilučių Lie
tuvoj rašančiųjų prozą (Sluckio, 
Petkevičiaus, Bubnio, Rimkevi
čiaus ir kitų). Svetimtaučiui 
skaitytojui tačiau atsiveria neži
noma ir šiurpi tikrovė:

Tada Lietuvoj siautė karas. Nie
kur neskelbtas ir neminimas istori
jos vadovėliuose. Žiaurus, be kom
promisų, išsigimstąs į negirdėtą bar
bariškumą. Nebuvo jame jokių tai
syklių, užtat jis darėsi nežmonišku. 
Nei viena, nei kita kovojančiųjų pu
sių neėmė belaisvių, o jei ir pagau
davo ką gyva, tai tasai tetverdavo 
vos porą dienų, kol iš jo iškuldavo 
reikiamas žinias. Tada jį pakasdavo 
kaip gyvuli, be kryžiaus ar kapo žy
mens.

Lietuvėlė (Little Lithuania) pleš
kėjo liepsnose, paplūdusi kraujuose. 
Ir tai truko daug metų po II-jo pa
kulinio karo pabaigos, kai likusi 
planetos dalis buvo jau grįžusi į pro
tą, gydė savo žaizdas ir džiaugėsi 
taikos palaima, kaip kad būna visa
da po kraujo praliejimo. Ir niekas 
nežniojo — nei Vakaruose, nei Ru
sijoje — kad kraujas liejosi kas 
žingsnis Lietuvoj ir kad tos mažos 
tautos nuostoliai viršijo jos nuosto
lius didžiajame kare. Gyventojų skai
čius krito katastrofiškai, regimai, kas 
mėnetį, grasindamas ištrinti Lietu
vą iš tautų sąrašo.

Niekas netikėjo baisiomis žinio
mis, atklystančiom iš Lietuvos; ji 
buvo rusų visiškai apsupta, aklinai 
užtverta užsieniečiams (net rusai tu
rėjo gauti specialų leidimą ten nu
vykti); žmonės numodavo ranka, 
kaip kad numojama, kai norima ra
mybės ir bodimasi sirgti kitų žmo
nių vargais.

Dar ir todėl, kad Maskvos laikraš
čiai vaizdavo Lietuvą kaip derlingą 
ežerų ir gintaro kraštą, kuris ekspor
tavo neregėtus Rusijoj gaminius — 
rūkytus kumpius, skanius sūrius ir 
rausvučius lašinius plaštakos storu
mo. Lietuvos kurortai — Palanga ir 
Druskininkai atėjo Į madą. Maskvoj 
gastroliavo lietuvių ansambliai, ir 
berniokai ir merginos, šviesiaplau
kiai, skaistaveidžiai, augšti ir liekni, 
visi parinkti kaip vienas, stebino 
maskviečius savo tautinių šokių su
kūriais ir naujutėlių tautinių drabu
žių raštais bei stilingumu.

Net Lietuvoj vietinė spauda ne
minėjo šio karo. Ji tauškė įprastinį 
liurškalą (bull) apie klasių kovą, 
apie kolūkių steigimą, apie kovą su 
buožėmis, slėpdama tikrovę. Apdo
vanotų melžėjų, šėrikių ar traktori
ninkų nuotraukos šiepėsi iš laikraš
čio puslapių, bet tie šypsniai taip ir 
likdavo styroti popieriuje. Nuotrau
ka laikraštyje, pagiriantis straipsnis 
būdavo mirties nuosprendžiu, kurio 
niekas negalėdavo atšaukti. Kur tas 
asmuo besislapstytų, miško broliai 
(Forest Brotherhood) jį susirasdavo, 
ir tada tebūdavo vienas galas — mir
tis. Daug žmonių, kuriuos Algis ap
rašė, susilaukė to likimo. Vienas jų 
buvo Bronė Didžienė. Tai slėgė jo 
sąžinę.

Sovietai keršijo už aktyvistų nu
žudymus. Jie sugaudydavo visus apy
linkės žmones ir siųsdavo juos eša- 
lonais į Sibirą. Tie, kurie priešinda
vosi, būdavo nušaunami vietoj, o 
artimiesiems nebūdavo leidžiama jų 
laidoti.

I 1940 metų pabaigą Lietuva tapo 
sovietinė Vendėja (Vendėe). Ji ko
vojo pati viena, atsisakydama pasi
duoti. Be jokios vilties laimėt. Ji 
kraujavo mirtinai, nes juk maža tau
ta neturi kažinkiek kraujo atsargų. 
Niekas dar neapskaičiavo, kiek tūks
tančių žuvo ir kiek mirė Sibiro le
duose.

Stalinas vadovavosi principu, kad 
tikslas pateisina priemones. Kad pa
laužtų tautinį pasipriešinimą, iki šiol 
neregėtą ir galintį būti kitiems pa
vyzdžiu, Stalinas įsakė jį išraut su 
šaknimis, sunaikinant tai, kas jį mai
tina — tautą. Kiekvienoje srityje, 
kur būdavo susidūrimų, visi gyven
tojai, pradedant vaikais ir baigiant 
seneliais, būdavo išsiunčiami į Sibi
rą. Tūkstančiai ūkių kiūksojo tušti, 
apkalinėtais langais. Krūmais apžėlė 
laukai, o benamiai katinai slampinė
jo tuščiuose plotuose.

Prekiniai traukiniai nesibaigian- 
čiom vilkstinėm traukė iš Lietuvos 
j Krasnojarsko sritį prie Jenisiejaus 
krantų Sibire prigrūsti žmonių kaip 
galvijų. Juos vežė į šaltį, badą ir 
mirtį. Tiek jų prigabeno Sibiran, 
kad Krasnojarsko žemė buvo pra
minta Mažąja Lietuva (lietuviškai 
tekste).

Algis radosi šiose skerdynėse ga
lingųjų pusėje, okupantų pusėje. Ne 
todėl kad jis būtų nekentęs savo 
žmonių, kaip tik priešingai. Tokių, 
kaip jis, buvo daug, kurie puolėsi 
naikint savo tautą iš meilės jai. Jis 
tikėjo, nedvejodamas, kad komuniz
mas yra vienintelis tikras kelias ir 
kad niekas negali, neprivalo stabdy
ti jo triumfinio žengimo.

Bet liaudis, jo liaudis ėjo mirti, 
atsisakydama žengti tuo keliu, pilna 
neapykantos rusiškiems vadovams. 
Algis kankinosi, mėgindamas supras
ti savo tautiečių užsispyrimą, giliai 
sujaudintas jų narsumo ir herojizmo, 
tokio išjausto ir visuotinio didvyriš
kumo, kokio neparodė dar jokia 
tauta.

Anuomet buvo tiek herojizmo jų 
tarpe, kad jis tapo natūraliu reiški
niu, kone elgesio norma, per ištisą 
eilę metų. Tai buvo tūkstančio pavie
nių žmonių herojizmas, kurio nieks 
neapdainur. Herojizmas komunistų, 
žengiančių be baimės, kurie įšliauž
davo į tuščius ūkius, keisdavo kas 
naktį pastogę, miegodami su pisto
letu po pagalve, kol žūdavo nuo kul
kos j nugarą ar kirvio smūgio į kak
tą. Herojizmas jų priešų, miško bro
lių, kuriuos gainiojo po tankmę kaip 
žvėris ir kurie žūdavo nuo granatų 
žeminėse po senų ąžuolų šaknim.-Iš
lėkę į orą bunkeriai užslėgdavo juos 
ir tapdavo jų kapais.

* :j: »

Tokiais nelauktais, prisipa- 
žinkim, mums žodžiais išsako E. 
Sevela akstiną, paskatinusį jį 
rašyti.

Akivaizdu, kad jis stengsis lik
ti nešališku. Ir visumoj apkal
tint ji tendencingumu būtų ne
teisu. Vienoj vietoj jis net nesi
baimina pasakyt kad būta ir žy
dų (Motja-Kralikas), prisidėjusių 
prie partizanų naikinimo už lie
tuvių policininkų — batalijonų 
šlykštų darbą vokietmetyje. Bet 
visumoj pokario gyvenimo ap
rašymuose jis patvirtina tai, ką 
esame skaitę E. Juciūtės nuo
stabioj knygoj “Pėdos mirties 
zonoj” ir kitur.

Nežinia kur baigiasi betarpiš
ka autoriaus patirtis ir ką pa
pildė jis iš dokumentų, atsira
dęs užsienyje, bet jo vaizduoja
mi įvykiai skamba autentiškai. 
Kaikurios scenos ypatingai įsi
rėžia atmintyje, kaip pvz. to ap
supto, apsnigto vienkiemio Pa
svalyje, kurį puola atmušami nu
girdyti stribai, net nesuprantą 
rusiškų komandų. Tai scena, kur 
iššokusi iš liepsnų degdama jau
na moteris klykia himno žo
džius. “Jos riksmą turėjo girdė
ti ne tik aplinkiniai kaimai, bet 
ir turbūt pačios žemės pakraš
čiai”. Algis tada taria sau: “To
ji mergina galingesnė už 
Jeanne d’Arc ... Ugnis nusineš 
ją į dangų... Ji taps šventą
ja ■ .. O aš ... Aš tesu vien mėš
lo šmotas ... Aš niekas ... Vis
kas niekas ... Rusija, kuri mus 
žudo ... Ir Amerika, kuri ty
li... Mėšlas jos abi... Yra pa
saulyje tik... kankinė mano 
Lietuva ... Kryžiuojama mano 
tėvynė... po peilio ašme
nim ...”

l|S $ *

Nemažiau vaizdžiai E. Sevela 
aprašo taip pat kokiom bruta
liom priemonėm Priekulėj so
diečiai buvo verčiami įsigyti 
nieko vertus paskolos lakštus ir 
koks buvo liaudies kerštas. Nors 
gal kiek ištęstai, bet įtaigiai ap
rašomas ir pasiutbobės Šaulie
nės siautėjimas kolūkyje. Persi- 
stengėlės Šaulienės, kurią vė
liau priglaus jos nuskriaustoji 
Petronėlė, kad abi baigtų die
nas degtindarystėje.

Tik retkarčiais skaitytojui at

SKAUTIŠKOS KNYGOS SUTIKTUVES
C. SENKEVIČIUS

š.m. spalio 3 d. Toronto skau
tų veikėjai bei skautiško judėji
mo bičiuliai buvo išjudinti re
tesnio įvykio — tą dieną čia lan
kėsi Lietuvos skautų įsteigėjas 
Petras Jurgelevičius - Jurgėla. 
Jis — Lietuvos kariuomenės ka
rininkas, laisvės kovų dalyvis, 
skautiškos spaudos pradininkas, 
visuomet jaunas, energingas ir 
pilnas vilties, nors rugsėjo 30 
d. savo amžių atžymėjo deiman
tine sukaktimi. Jį atpažinti, su 
juo susipažinti ar jį pamatyti 
nevienam torontiečiui rūpėjo, 
todėl nenuostabu, kad tos die
nos popietę Lietuvių Namų Ka
raliaus Mindaugo menė buvo 
pilnutėlė klausytojų.

Oficialiąją dalį pradėjo ir vi
sai programai gražiai vadovavo 
Rūta Žilinskienė. Su svečiu 
pirmūnu žiūrovus supažindino 
Vytautas Skrinskas, pabrėžda
mas jo jaunatviškumą, trumpai 
apibūdindamas nueitą kelią, pa
linkėdamas gražių dienų ir svei
katos.

Iškilmių kaltininkas Petras 
Jurgėla kalbėjo entuziastingai, 
uždegančiai. Papasakojęs apie 
savo knygos "Lietuviškoji skau.- 
tija” rašymo, leidimo vargus ir 
laimėjimus, su padėka prisimi
nė, kad pirmieji paskatinimai 
šiam dideliam darbui prieš 30 
metų atsiradę Toronte. Čia jis 
taipgi matąs labai daug skautų 
vadovų ir norėtų, kad šioje vie

rodo, kad Sevela bus kaiką per
tempęs, romantizavęs. Toks re
gisi pirmosios didvyrės portre
tas — Danutės atvejis. Kad pa
našaus įvykio būta, kad suvilioti 
į vaišes ar vestuves aršūs engė
jai buvo partizanų likviduoti, 
netenka abejoti.Ta medžiaga pa
sinaudojo Landsbergis rašyda
mas savo dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Ją savaip pa
naudojo M. Sluckis vienoj savo 
novelių. E. Seleva ją “nutaiso”, 
leisdamas Algiui koresponden
tui aplankyti kalinamąją Danu: 
tę prieš egzekuciją ir sukurda
mas patriotinę^ bet visiškai ne
įtikimą sceną.

Sunku mums žinoti kada, 
prieš kiek metų Sevela rašė sa
vo knygą rusų kalba. Jei tai bu
vo seniai, gal iš tikrųjų jis su
dėjo jon gyvąsias legendas, ku
rios šiandie klajoja iš lūpų į lū
pas tėvynėje. Tokia yra Danu
tės istorija, toks galbūt yra įvy
kis, kai įsilinksminusius kom
jaunuolius užklumpa partizanai 
ir liepia jieins išsirengt ir šokt 
nuogiems. Juodindami miški
nius, tą įvykį yra aprašę vėliau 
bent keli tenykščiai prozaikai. 
Sevelos versija yra labiau niu
ansuota.

Pats šiurpiausias ir literatūri
niu atžvilgiu labiausiai užbaig
tas apsakymas yra įtarpas, vaiz
duojąs kaip metų metais gyve
nusi siaube stribų engiama ir 
tvirkdoma žmona pati nužudo sa
vo vyrą partizanų vadą, prašy
dama sovietų valdžios globos. Ją 
sovietai “apsaugo", išveždami 
Sibiran. Savo nuotaika, įtampa, 
makabriškumu ši novelė prime
na geriausius Curzio Malaparte, 
augštai vertinto pokary italų 
autoriaus, puslapius.

Pažvelgus į “Truth is for 
Strangers” kaip filminio sukir
pimo dokumentinį kūrinį, tenka 
pripažinti, kad jis dramatiškai 
perduoda kruvinos, per visą 
dangų pašvaistės vaizdą, rodan
tį kokie buvo pokario metai Lie
tuvoje. Skaitytoją patraukia ra
šytojo širdgėla, ir jis linkęs at
leisti Sevelai už kaikuriuos slys- 
telėjimus į erotines sceneles, 
kur, tarp kitko, autoriaus brai
žas netvirtas.

Savaime suprantama, kad pa
žintine prasme, kaip Sovietijos 
gyvenimo apžvalga, kūrinys itin 
įdomus. Jau nuo pirmo kadro — 
geležinkelio stoties bufeto, ku
riame laksto palubėj suburžua- 
zėjusios kregždės, nuo pat pir
mų scenelių skaitytojas sužino 
daug dalykų, kurių neras “Intu- 
risto” leidiniuose ar nepastebės 
nuvažiavęs trumpalaikei viešna
gei. Apsirūpinusiems tokiais lei
diniais, kaip kad "American 
tourist’s manual for the U.S.S. 
R.”, perskaityt prieš tai Seve
los knygą būtų ne pro šalį. O 
mums, jei būtumėm gudresni,, 
vertėtų pasirūpint, kad šis ro
manas nedūlėtų knygų sandė
liuose.

Efraim Sevela, TRUTH IS FOR 
STRANGERS. A novel about a 
Soviet poet. Translated from the 
Russian by Antonina W. Bouis. 
Garden City, N.Y., Doubleday & 
Co., 1976, 206 p. ISBN: 0-385- 
01704-9. $6,95.

tovėje tuntai apjungtų nema
žiau kaip 400 jaunimo. "Juk tai 
nesunku būtų padaryti”, — kaž
kas sušnibždėjo publikoj.

Oficialią dalį padėkos žode
liu pabaigė Herbertas Stepaitis, 
įteikdamas svečiui skautų vado
vų pasirašytą adresą su juosta, 
kurioje įausta pavardė ir data.

Po trumpos pertraukos sceno
je pasirodė populiarioji solistė 
Gina Capkauskienė ir muz. Jo
nas Govėdas. Koncertas pradė
tas trimis M. K. Čiurlionio har
monizuotomis liaudies daino
mis. Antrame pasirodyme solis
tė dainavo sudėtingesnes lietu
vių kompozitorių dainas ir paga
liau priėjo prie G. Donizetti ir 
G. Puccini operų arijų. Publi
kai reiškiant pasitenkinimą, so
listė nebuvo šykšti padainuoti 
dar tris papildomas dainas.

Koncertinę dalį šiek tiek truk
dė scenos šviesų keitimas, kurio 
turėjo nebūti. Su gražiai deko
ruota scenos giluma labai nesi
derino blogos kokybės senas pia
ninas, prie kurio ant trijų vie
na ant kitos užkeltų kėdžių sė
dėjo akompaniatorius muz. J. 
Govėdas.

Po koncerto gretimoje salėje 
vadovės svečius vaišino kava ir 
naminiais skanumynais, kurių 
buvo tiek sunešta, kad nė gausi 
publika neįveikė. Čia svečiai tu
rėjo progos pasidalyti renginio 
įspūdžiais, o “Lietuviškosios

(Nukelta į 9-lą psl.)

Tėviškės Žiburiai » 1976, XI. 4 — Nr. 45 (1396) • 7 psl.

m KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
LIETUVOS TYRIMO INSTITU

TAS, 29 West 57th St., New York, 
N.Y. 10019, USA, serija “Studia 11- 
tuanica Iir’išleido MartinoBrako re
daguotą kolektyvini veikalą “Lithu
ania Minor", Mažosios Lietuvos isto
rinių bei etnografinių studijų rinki
nį. Jis yra parašytas anglų kalba, iš
skyrus vieną vokišką ir lietuvišką 
dalį, kurių angliškas santraukas pa
teikia red. M. Brakas. Veikalą suda
ro šeši penkių autorių skyriai: Jono 
J. Stalioraičio — “Lithuania Minor 
in International Treaties” (“M. Lie
tuva tarptautinėse sutartyse”); Po
vilo Rėklaičio — "Kleinlitauen in 
der Kartographie Preussens” ("M. 
Lietuva Prūsijos kartografijoje”); 
Algirdo Budreckio — “Lithuanian 
Soldiery in the 18th Century Prus
sian Army" (“Lietuviai kariai XVIII 
š. Prūsijos kariuomenėje”) ir “The 
Lithuanian - Language Decrees and 
Proclamations of the Prussian 
Kings” (“Prūsijos karalių įsakai ir 
atsišaukimai lietuvių kalba”); Jurgio 
Gimbuto — “Grave Markers of Lith
uania Minor” (“M. Lietuvos antka
piai”); Viliaus Pėteraičio — "Ma
žosios Lietuvos vietovardžių svetimė- 
jimas XX amžiuje”. Veikalas turi 
304 psl. drobės viršeliuose, kainuo
ja $15. Spaudos darbą atliko Lietu
vių Enciklopedijos spaustuvė. Norin
tieji įsigyti prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Lithuanian Encyclopedia 
Press, Ine., 395 W, Broadway, 
South Boston, Mass. 02127, USA.

TRADICINĖ LIETUVIŲ FOTO
GRAFŲ paroda Čikagos Jaunimo 
Centre įvyks lapkričio 19-28 d.d. Lie
tuvių Foto Archyvas šiemetinės pa
rodos rengimą patikėjo specialiai 
šiam tikslui įsteigtam fotografų ko
mitetui, kurį sudaro: Kazys Norvi
las. Ęugenijus Būtėnas, Romas Bar- 
tuška, Rimas Damijonaitis ir Linas 
Regis. Praėjusių metų parodos rink
tinių nuotraukų albumą “Paroda 75” 
redaguoja Eugenijus Būtėnas. Šie
metinė konkursinė paroda bus pa
dalinta į dvi dalis — spalvotų ir ne
spalvotų (juoda- balta) foto darbų. 
Nuotraukas parodai atrinks speciali 
komisija, o vertintojai paskirs pre
mijas, kurios šį kartą bus duoda
mos ne už paskiras nuotraukas, bet 
už visus fotografo darbus. Laimėto
jai gaus pažymėjimus. Kiekvienas fo
tografas parodai gali pateikti iki 10 
savo nuotraukų, pridėdamas jų ko
pijas spaudai ir knygai “Paroda 76”. 
Parodai skirtos nuotraukos turi būti 
priklijuotos prie kartono, nemažės- 
nio kaip 8" x 10". Nuotraukų dydis 
nėra nustatytas. Kitoje kartono pu
sėje užrašomas fotografo vardas, pa
vardė, adresas ir nuotraukos pava
dinimas. Nuotraukos iki lapkričio 12 
d. siunčiamos šiuo adresu: A. Kezys, 
SJ, 2345 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA. Dalyvavimo mokestis — 
$3.

KUN. ALGIMANTAS KEZYS, SJ. 
Lietuvių Foto Archyvo vadovas Či
kagoje, yra pakviestas sukurti filmą 
apie Klevelando lietuvius, šiam tiks
lui jau sudarytas specialus komite
tas Klevelande, telkiamos lėšos. Kun. 
A. Kezys, SJ, yra sukūręs kele
tą gerų filmų, įamžinusių žymiuosius 
mūsų veikėjus ir kaikurias koloni
jas bei įvykius. Kalifornijos lietu
viams yra skirtas jo filmas “Sala”.

DR. KAROLIS LEDERIS, farma
kologijos profesorius Kalgario uni
versitete, Albertos provincijoje, Ka
nadoje, praėjusią vasarą dalyvavo 
Leningrade surengtame tarptauti
niame simpoziume neurosekrecijos 
klausimais. Po simpoziumo jis lan
kėsi sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
kur jam buvo sudaryta proga susi
pažinti su medicinos mokslo įstaigo
mis, papasakoti lietuviams apie Ka
nadoje bei kjtuose kraštuose atlie
kamus medicininius tyrimus.

KOLUMBIJOS PSICHOLOGŲ FE
DERACIJA šiemetinę valstybinę 
premiją paskyrė kun. prof. Vytau
tui Matui Mankeliūnui už 23-jų me
tų darbą didžiausiame šio krašto 
universitete Bogotoje. Premija bu
vo įteikta viso krašto psichologų su
važiavime. Kun. V. Mankeliūnas yra 
studijavęs Kauno universitete, Ro
moje ir Bogotoje bei gavęs teologi
jos ir filosofijos doktoratus. Lietu
vių ir ispanų kalbomis yra parašęs 
keletą studijų filosofinėmis bei teo
loginėmis temomis. Dėsto psicholo
giją valstybiniame Bogotos univer
sitete.

BEVEIK 5.000 MENININKŲ SĄ
RAŠĄ pateikia šiemet Britanijoj, 
Cambridge mieste, išleistas tarptau
tinis informacinio pobūdžio almana
chas "International Who’s in Art 
and Antiques”. Jame sutelkti ne tik 
dailininkai, bet ir dailės piofesoriai, 
galerijų bei muzėjų vadovai, dailės 
darbų ir senienų rinkėjai, meninių 
knygų leidyklos, menininkų draugi
jos ir organizacijos, stipendijų fon
dai. Tame ilgame sąraše yra trys 
JAV lietuviai dailininkai: Havajų 
meno akademijoje profesoriaujanti 
dail. Brone Jameikienė, Temple uni
versiteto prie Filadelfijos grafikos 
skyriaus vadovas dail. Romas Vie
sulas ir ėikagietis dail. Adolfas Va- 
leška, šiuo metu baigiantis kurti 14 
didelių vitražų Toronto Prisikėlimo 
parapijos šventovės langams Kana
doje. Almanachas informuoja skai
tytojus apie šių lietuvių dailininkų 
didesniuosius darbus, laimėtas pre
mijas, nurodo muzėjus, kuriuose yra 
jų kūrinių. Iš anapus geležinės už
dangos almanachan įtraukti tik len
kai.

ULTRA GARSO SPEKTROSKO
PIJOS KLAUSIMUS nagrinėjo Vil
niuje įvykusi sąjunginė konferenci
ja, kurioje dalyvavo ir svečiai iš 
Čekoslovakijos, Danijos, Lenkijos, 
Prancūzijos, Vengrijos, R. Vokieti
jos, Indijos. Didžiąją pranešimų da
lį skaitė Kauno politechnikos insti
tuto mokslininkai, šio instituto pro
bleminė K. Baršausko ultragarso la
boratorija yra pasižymėjusi spektro
skopijos metodų tyrinėjimais jai 
skirtų prietaisų kūrimu. Strasburgo 
L. Pasteuro universiteto prof. R. 
Serfo nuomone, kauniečių aparatai, 
ypač medicininės diagnostikos, su
silauktų didelės paklausos ir jo tė
vynėje Prancūzijoje.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
naująjį savo sezoną pradėjo prem
jeriniu žemaitės dramos "Petras 
Kurmelis" spektakliu. Sezono pra
džiai taipgi buvo skirti naujausi šio 
teatro pastatymai — B. Sruogos 
“Milžino paunksmė", Vaižganto “Ne
bylys”, A. Vampilovo "Provincijos 
anekdotai”. Teatro trisdešimtmečiui 
lapkričio pabaigoje jau repetuoja
ma Justino Marcinkevičiaus naujoji 
drama “Mažvydas”. Originalius dra
maturgijos kūrinius teatro repertua
re papildys ir Juozo Marcinkevi
čiaus “Keistuolių akademija".

VILNIAUS SPORTO RŪMUOSE 
koncertavo lenkų ansamblis “Ana- 
va”, vadovaujamas jį 1967 m. įstei
gusio Mareko Grechutos. Ansamblį 
sudaro dainininkai ir styginis kvar
tetas. Jo repertuare — apie 50 ly
rinių, dramatinių, satyrinių dainų ir 
romantinių baladžių. Jau pirmaisiais 
savo veiklos metais “Anava” laimė
jo I premiją studentų festivalyje už 
dainos “Anavos tango" atlikimą. Jos 
autoriai — ansamblio vadovas M. 
Grechuta ir kompoz. J. Pavliuškevi- 
čius, sukūręs ir daug kitų dainų 
“Anavai”. Vėliau ansamblis yra lai
mėjęs žurnalistų premiją už dainą 
“širdis", televizijos prizą už “Ves
tuvių" kompoziciją ir Lenkijos kul
tūros ministerijos premiją už voka
linę instrumentinę kompoziciją "Ra
telis".

ARCHITEKTAS ADOLFAS LU- 
KOŠAITIS, Vilniaus inžinerinio sta
tybos instituto architektūros fakul
teto profesorius, atšventė amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Studijas jis 
yra baigęs 1934 m. Vytauto D. uni
versitete Kaune. 1937 m. sukaktuvi
ninkas suprojektavo Marijampolės 
ligoninę, vieną didžiausių anuometi
nėje Lietuvoje, 1938 m. laimėjo I 
vietą Raseinių gimnazijos projekto 
konkurse. Su architektu A. Novickiu 
paruošė Kauno darbo rūmų projek
tą, su A. Funku ir B. Elsbergu — 
Kauno taupomųjų kasų rūmų pro
jektą. Pedagoginį darbą pradėjo 
1944 m. Kauno universiteto architek
tūros katedroje vyr. dėstytoju, 1948 
m. buvo išrinktas katedros vedėju. 
Lietuvos Architektų Sąjungai vado
vavo 1949-54 m. Su architektais J. 
Kumpiu ir K. šešelgiu prof. A. Lu- 
košaitis yra suprojektavęs Lietuvos 
paviljoną Sovietų Sąjungos liaudies 
ūkio parodai Maskvoje.

SAVIVEIKLINIŲ DRAMOS TEAT
RŲ šventė “Rudens vainikas" ir kon
kursas “Dobilėlis penkialapis" spa
lio pirmojoje pusėje įvyko Šiauliuo
se. Premijas už geriausius daugia
veiksmių ir vienaveiksmių pjesių 
spektaklius laimėjo E. Nikonovo va
dovaujama Klaipėdos jūrų prekybos 
uosto kultūros namų dramos grupė 
ir Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los dramos ratelis su vadove B. Rau- 
baite. Prizus bei diplomus taip pat 
gavo tų spektaklių režisoriai ir ge
riausieji aktoriai, šventės metu ati
dengta memorialinė lenta kultūri
ninkui P. Bugailiškiui, kuris taipgi 
daug yra prisidėjęs prie profesinio 
dramos teatro įsteigimo Šiauliuose.

SOL. AUŠRA STASIŪNAITĖ, jau
noji Vilniaus operos dainininkė, iš 
tarptautinio konkurso Italijoje grį
žo su pirmąja premija ir laureatės 
diplomu. Italų kompozitoriaus Gio
vanni Battista Viotti vardo konkur
sas jau 27-tą kartą buvo surengtas 
nedideliame Veršelio miestelyje prie 
Milano. Jame varžėsi ne tik daini
ninkai, bet ir pianistai, fleitistai, 
kompozitoriai. Tarptautinės jaunųjų 
dainininkų varžybos susilaukė 40 
dalyvių iš 35-kių pasaulio šalių. Bu
vo paskirtos trys pirmosios premi
jos vyrams ir trys moterims. Pir
moji varžybų dalis pravesta anoni
miškai — dainininkus nuo vertinto
jų komisijos skyrė uždanga. Vietoj 
pavardžių jie turėjo tik numerius, 
kad būtų užtikrintas visiškas vertin
tojų nešališkumas. Į antrąją varžybų 
dalį buvo atrinkta 19 dainininkų, į 
trečiąją — 12. A. Stasiūnaitė su pia
nisto Ramučio čepinsko palyda ori
ginalo kalba dainavo G. Rossini 
operų "Sevilijos kirpėjas”, "Semira- 
mida", "Italė Alžyre", G. Massenet 
“Verterio”, R. ščedrino operos "Ne 
vien tik meilė" arijas, skirtas mez
zo-sopranui ir koloratūriniam mezzo- 
sopranui. Jos akompaniatorius R. 
čeputis gavo specialų diplomą kon
certmeisteriams. A. Stasiūnaitė yra 
antroji Lietuvos atstovė, laimėjusi 
tarptautinį konkursą. Pirmuoju bu
vo Vilniaus operos bosas Vacys Dau
noras, laureato vardą išsikovojęs 
tarptautiniame Tulūzos konkurse 
Prancūzijoje. A. Stasiūnaitės dabar 
laukia dainavimo studijų gilinimas 
garsiojoje Milano operoje "La Sca
la”, kur ji planuoja paruošti Roži
nes vaidmenį G. Rossini operoje "Se
vilijos kirpėjas". v. Kst.
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sųžiningai patarnaus

S. JOKŪBAITIS
Tcl. 534-9286 — namų: 537-2869

PATRICIJA G1RCYTĖ, 12 metų am- 
žiaus, š.m. baltieėių plaukimo pir
menybėse Toronte laimėjusi pirmas 
penkias vietas ir geriausios pirme
nybių plaukėjos žymenj.

JULIJA GIROYTĖ, 13 metų am
žiaus, š.m. baltieėių plaukimo pirme
nybėse Toronte laimėjusi dvi pirmą
sias vietas. Jos yra Toronto Vyčio 
klubo narės

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Vatikano atstovo kelionė

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°A89e s,;Toron'0' 2^532-3400^

AKTYVA/ — virš 10 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 9’/a%
Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas 8%%
Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias - savings s-tas 8% 
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 f DUODA PASKOLAS:
Šeštadieniais 9-1 = asmenines 9’/2%
Sekmadieniais 9.30-1 E nekiln. turto 91/2%

(Atkelta iš 1-mo psl.)
m., o 1973 m. Ceaucescu vizi
tas Vatikane, tačiau oficialūs 
abišaliai pokalbiai prasidėjo tik 
pernai sausio mėnesį, kai į Bu
kareštą pirmą kartą atvyko ar- 
kiv. Poggi. Tačiau kokios nors 
pažangos, sprendžiant K. Bend
rijos ir valstybės santykius Ru
munijoje, ir tada nebuvo pada
ryta. O spręstinų problemų su
sikaupė nemažai nuo 1948 m., 
kai Rumunijos režimas vienaša
liškai nutraukė lig tol galiojusį 
konkordatą, uždraudė Rytų ap
eigų K. Bendriją ir panaikino 
tris iš buvusių penkių Vakarų 
apeigų vyskupijų.

Vatikano pastangos
Vatikanas niekad nesutiko su 

tokiu smurto veiksmu, laužan
čiu tarptautinės teisės dėsnius. 
Jis ir toliau laikosi nusistaty
mo, jog Rumunijoje veikia 5 
Rytų apeigų ir 5 Vakarų apei
gų vyskupijos. Iš tikrųjų šiuo 
metu visoje Rumunijoje tik 
vienintelė Alba Džulijos Vaka

rų apeigų vyskupija turi savo 
vyskupą. Jo pagalbininkas vys
kupas taip pat valdžios pripa
žįstamas. Dar yra vienas tituli
nis vyskupas, reziduojąs Jasuo- 
se, tačiau valdžia jam kliudo 
eiti savo pareigas. Du Vakarų 
apeigų ir penki Rytų apeigų 
vyskupai valdžios nepripažįsta
mi, nes jie slaptai įšventinti. 
Savo vyskupo neturi antroji 
valdžios pripažįstama katalikų 
vyskupija valdoma apaštališko
jo administratoriaus.

Stebėtojų spėjimu, arkivys
kupo Poggi naujausio apsilan
kymo tikslas buvęs išspręsti 
šiuo metu patį opiausią Rumu
nijos katalikų vyskupų klausi
mą. Manoma, jog buvo aptarti 
ir tikybos mokymo bei uždraus
tųjų vienuolynų reikalai. Vati
kanui pirmoje eilėje rūpi, kad 
būtų sugrąžintos teisės Rytų 
apeigų katalikams, tačiau var
gu ar tai pavyks artimoje atei
tyje pasiekti.

A. Lembergas
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomos čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Kanados įvykiai

FQFNKIIQ ''ONTAR,° TRUST REAL ESTATE'
■ O C fill U O įstaigos vedėjas 

patarnauja visuose nekilnojamo Telefonas
turto reikaluose 533-4414

A u tari te Šates SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ,296 nBr°ck
• Sąžiningos ir patikimas patarnavimas
• Visi automobiliu mechaniniai taisymai
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Ar turite sunkumų suprasti 
ką reiškia gyvybės drauda?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčiu atskaitas
• pensijų planus
• RRSP — registruotą 

pensijų planą
• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas,
District Manager of

Canadian Premier Life

2 Carlton St., suite 714 
Namai: 766-5857 

Raštinė: 363-7881

TIM’S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.) nn^
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452

STEPHAN’S Furs40
•**-*-*-*'■*■■*•*■* ■*■*-**■*-*■*-* *-*■*■*-*■■*■*■•

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

radio and t
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
persvara gali laimėti separatis
tinė R. Levesque kvebekiečių 
partija. Provinciniame parla
mente, remdamasis vienybės 
principu, B. Mackasey žada gin
ti anglų kilmės kvebekiečių rei
kalus.

Premjeras P. E. Trudeau po 
aštuonių dienų viešnagės Japo
nijoje grįžo Kanadon su dviem 
sutartim — prekybos bei ekono
minio bendradarbiavimo ir kul
tūrinių mainų. Pirmoji sutartis 
tėra gairių pobūdžio. P. E. Tru
deau norėtų daugiau kanadiškų 
gaminių parduoti japonams. Fe
deracinė Kanados vyriausybė 
betgi nežada jokių lengvatų ka
nadiečiams prekybininkams, ti
kėdamasi, kad jie savo jėgomis 
sugebės prasiveržti Japonijos 
rinkon. Daugelis kanadiečių to
kią mintį sutinka skeptiškai, nes 
Japonija yra augštai išvystytas 
pramonės kraštas, kurio gami
niai gerokai pigesni už kanadiš- 
kus dėl darbininkams mokamų 
žemesnių atlyginimų. Mūsiškiai 
gaminiai gali varžytis tik JAV 
rinkoje, kur jų kainos yra maž
daug lygios su amerikiečių ga
miniais. Taigi, ypatingo posūkio 
prekybiniuose Kanados ir Ja
ponijos santykiuose netenka 
laukti. Mes ir toliau pirksime 
pigesnius japoniškus gaminius, 
o Japonija — jai reikalingas ka- 
nadiškas žaliavas.

Lankydamasis Japonijoje, 
premjeras P. E. Trudeau išreiš
kė apgailestavimą dėl 23.000 ja
ponų kilmės kanadiečių inter
navimo II D. karo metais. Tai 
buvo padaryta prisibijant jų pa
galbos japonams, jeigu jie būtų 
bandę išlaipinti savo karius ar 
nuleisti parašiutininkus vakari
nėj Š.Amerikoj pakrantėj. Dien
raščių skaitytojų skyriuje jau 
pasirodė laiškų, atkreipiančių 
dėmesį į premjero P. E. Tru
deau padarytą mostą. Pasak kri
tikų, atsiprašyti reikėjo ne Ja
poniją. o tuos japonų kilmės ka
nadiečius, kurie buvo izoliuoti 
karo metais, prarado savo vers
lus ir nuosavybę, nors iš tikrųjų 
jie buvo ir liko ištikimi Kana
dai. Jiems be reikalo buvusi pa
daryta didžiulė skriauda, parem
ta nepagrįstu spėliojimu.

G a 11 u p o instituto viešosios 
nuomonės tyrimo duomenys 
dienraščiui “Toronto Star’’ liu
dija pažangiųjų Ontario konser
vatorių atkutimą po 1975 m. 
provincinio parlamento rinki
mų, kurie baigėsi premjero W. 
Davis konservatorių mažumos 
vyriausybe. Konservatoriai tada 
parlamentan grįžo su 52 atsto
vais, NDP socialistai — su 38, 
liberalai — su 35. Už konserva
torius balsavo 35,9'/ rinkėjų, 
už liberalus — 33,9%, už socia
listus — 28,8'/ . Naujieji Gallu- 
po duomenys, praėjus lygiai 
metams po rinkimų, buvo su

rinkti apsisprendusių rinkėjų 
eilėse. Dabar jų jau 40'/ bal
suotų už konservatorius, 30% už 
liberalus ir 28% — už NDP so
cialistus. Iš šių duomenų matyti 
gan didelis liberalų populiaru
mo kritimas beveik 4%, dėl ku
rie, atrodo, yra kaltas jų nauja
sis vadas S. Smihtas. Tai liudija 
Ontario gyventojų apklausimas 
partijų vadų populiarumui nu
statyti. Gallupo duomenimis, 
net 52'/ apklaustųjų, kurie yra 
apsisprendę, pirmon vieton {ri
kiuoja konservatorių premjerą 
W. Davis, 30% — socialistų va
dą S. Lewis ir tik 18'/ — libe
ralų vadą S. Smith. Abu pasta
rieji yra žydų kilmės kanadie
čiai. Socialistas S. Lewis jau 
spėjo įleisti gilesnes šaknis po- 
litikon, o liberalas S. Smith te
bėra naujokas, pakeitęs anglo
saksų kilmės R. Niksoną. Pro
vinciniam parlamente jis paro
dė nesusigaudymą, pasišovęs 
nuversti premjero W. Davis ma
žumos vyriausybę, ir paskui bu
vo priverstas eiti pats prieš sa
ve, kai paaiškėjo, kad Ontario 
gyventojai taip greit nenori 
naujų rinkinių.

Federacinė Kanados vyriau
sybė pagaliau nutarė pakeisti 
pasenusius britiškus “Centu
rion’’ tankus, karo tarnybon 
įvestus 1952 m., moderniais vo
kiečių “Leopardais’’, sverian
čiais 46,2 tonos. Jau pasirašyta 
sutartis, kuri už $184 milijonus 
Kanadai parūpins 128 “Leopar
dus”. Juos pagamins ir Kanadai 
tiekti pradės 1978 m. vasarą 
“Krauss - Maffei” bendrovė 
Muenchene. Maždaug pusė už
sakymo sumos bus išleista Ka
nadoje tų vokiškų tankų dalims. 
Šia proga buvo pasirašyta nuo
mos sutartis su V. Vokietija, ku
ri kanadiečių kariuomenės dali
niams už $2,7 milijono sutiko 
paskolinti 35 “Leopardus”. Jie 
bus perduoti kanadiečių bazei 
V. Vokietijoje.

Penkerius metus truksiantį 
daugiakultūrės istorijos projek
tą Ontario provincijoje šį rude
ni pradės universitetų profeso
riai ir studentai. Jiems teks nu
statyti etninių grupių įnašą. Šį 
projektą užsakė Ontario kultū
ros ir pramogų ministerija, o jo 
vykdymo išlaidoms padengti $3 
milijonus parūpins “Wintario” 
loterijos pelnas. Projekto vyk
dymą prižiūrės provincinės vy
riausybės sudaryta Daugiakul
tūrės Ontario Istorijos Draugi
ja. Etninių grupių įnašo tyrinė
jimai bus atlikti ne tik Toronte, 
bet ir kitose vietovėse, kur yra 
ateivių, vartojančių net 70 skir
tingų kalbų. Ontario archyvai 
lig šiol neturėjo medžiagos apie 
ateivių grupes. Tyrinėtojai, mo
kantys tų grupių kalbas, peržiū
rės tūkstančius nuotraukų, rank
raščių bei kitų archyvinių doku
mentų.

Ateitinininkų žinios
Jaunučių ir jaunių susirinkimas — 

lapkričio 7, sekmadieni, 2 v.p.p., pas 
seseles. Kviečiame visus berniukus ir 
mergaites nuo 1 iki 8 skyriaus j tą 
susirinkimą atvykti. Bus pasiskirsto
ma būreliais ir sudaryti narių sąra
šai. Taip pat kviečiame atvykti ir 
naujus narius, kurie iki šiol dar ne
buvo ateitininkų organizacijoje.

Sekantis vyr. moksleivių susirinki
mas — lapkričio 28 d

Piešinių projektus sportinėm bliu- 
zėm prašome įteikti iki lapkričio 7 
d. betkuriam valdybos nariui.

žygio “Ateičiai" metu surinktus 
pinigus prašome tuojau grąžinti 
moksleivių kuopos iždininkei D. Jo- 
kūbaitytei.

Vyr. moksleivių susirinkime daly
vavo 25 nariai. Naujų mokslo metų 
veikla pradėta su dideliu entuziaz
mu. Džiaugiamės ir kartu sveikina
me į ateitininkų eiles įsijungusius 
naujus narius, šiems mokslo metams 
pasirinkta Federacijos valdybos pa
siūlytoji tema “t krikščioniškąjį atsi
naujinimą". Kun. d F. K. Trimakas, 
kuris rūpinasi to dvasinio atsinauji
nimo programų sudarymu, rašo: 
“Savaime suprantama, kad jokia or
ganizacinė akrobatika dvasios nega
li atgaivinti. Dvasiai tegalima indi
vidualiai atsiverti — jos trokšti, jos 
jieškoti, jos įtakai išsistatyti. Orga
nizaciniai, tai yra kartu, galima da
lintis pačiu rūpesčiu bei priemonė
mis ir sudaryti galimybes dvasia at
gyti"

Skautų veikla
• LSS tarybos posėdis Čikagoje 

spalio 23 24 d.d. buvo gausus daly
viais. Abiejų dienų pasitarimuose 
nagrinėti aktualūs sąjungai reikalai: 
siūlymas įsijungti j tautinių grupių 
organizapiją, 1978 m. tautinė stovyk
la, Lietuviškosios Skautybės Fondas 
ir kt. Išklausyti pareigūnų praneši
mai bei diskusijos. Pasigesta giles
nio žvilgsnio. Į gyvybinius skantavi- 
mo bruožus, gal dėl stokos laiko, ku
ris buvo eikvojamas, tariantis dėl 
procedūrų. Posėdžiams pirmininkavo 
tarybos pirmijos pirm. v.s. L. Milu- 
kienė.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis vie
netas pradėjo repeticijas. Ruošiama
si vykti į Niujorką. Vienetą papildė 
nauji nariai, pradėję mokytis kank
lių, skudučių ir birbynių grupėse.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
sekanti sueiga — lapkričio 15. pir
madieni, 7 v.v., skautų būkle.

• Mindaugo dr-vės iškyla — lap
kričio 14, sekmadienį. Išvykstame 
nuo skautų būklo 9.30 v.r. Kryptis — 
Markham, Ont. Grįžtame 5 v.p.p. Č.S.

• Kunig. Birutės dr-vė pradėjo 
darbo sezoną sueiga pas E. Simona- 
vičienę. Nustatytos gairės 1976-77 m. 
Išrinkta nauja draugininke R. Valic- 
kienė, adj. I. Punkrienė, iždininke 
E. Simonavičienė. Naujai išrinktom 
sesėm linkim sėkmės ateities dar
buose, o atsistatydinusioms G. Bal
taduonienei, E. Simonavičienei ir G. 
Tarvydienei skautiškas ačiū už stro
piai eitas pareigas.

• Lietuvių skaučių-tų grupelė da
lyvavo metinėje tarptautinėje ukrai
niečių dienoje.

Studentų žinios
S. Amerikos Studentų Sąjungos 

suvažiavimas šiais metais jvyks Bos
tone lapkričio 25-28 d.d. Iš Toronto 
rengiama ekskursija autobusu. No
rintieji važiuoti prašomi registruotis 
iki lapkričio 5 d. pas Vytą Pacevi- 
ėių telefonu 763-2352. Kaina — $35.

HAMILTONO KOVAS
Kanados Lietuvių Dienos proga 

Montrealyje Įvykusiose krepšinio žai
dynėse mūsų vyrų krepšinio koman
da laimėjo pirma vietą. Kovo penke
tukas įveikė Ročesterio Sakalą 96: 
79, Toronto Aušrą 64:53 ir baigmėje 
šeimininkus — Montrealio Taurą 
94:85 (41:46).

Baigminiame susitikime žaidė: A 
Valaitis 25, E. Tirilis 14, R. Tirilis 0, 
A. Šeštokas 0, V. Lukošius 8, G. Ru- 
sinaviėius 0, B. Butkevičius 10. R. 
Butkevičius 12, V. Kasragis 21, K. 
Kalvaitis 4. Mūsiškiai taip pat laimė
jo pirma vietą latvių 25-rių m. spor
tinei veiklai paminėti kviestiniame 
turnyre Toronte.

Lapkričio 13-14 d.d. Klevelande 
įvyks š. Amerikos lietuvių plaukimo, 
stalo teniso ir šachmatų pirmenybės. 
Hamiltonui atstovaus jaunučiai bei 
vyrai stalo tenisininkai ir plaukikai.

I SALFASS suvažiavimą Toronte 
Kovas siunčia du atstovus. K. B.

BALYS SAVICKAS, Toronto Vyčio 
sporto klubo šaudymo sekcijos na
rys, š.m. olimpiados uniformoje da
lyvavęs olimpinių šaudymų statisti
kos skyriuje

Per paskutinius 25 
metus Al. Garbenis 
(tėvas) tarnavo To
ronto lietuviams 
namų reikalais. To
liau tarnaus tėvas 
ir sūnus Garbeniai

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 

NETOLI LIETUVIU NAMŲ
INDIAN GROVE, 2-jų miegamųjų vienaaugštis, nauja šildymo sis
tema, geras sklypas, garažas, nepertoli nuo Bloor gatvės; palikimas; 
reikia sumokėti grynais.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas; 
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus Įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
WESTMINSTER G-VE, atskiras 11 kambarių pajamų namas ($131 į 
savaitę), be to, savininkui butas; parduodama su visais baldais; vie
nas atviras mortgičius 10%; geras investavimas.
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras plytų namas. 10 kambarių; visas na
mas naujai atremontuotas, naujas tinkas, nauji elektros laidai, nau
ji variniai vandens vamzdžiai. 3 modernios prausyklos ir 3 virtuvės, 
nauja šildymo sistema, platus privatus įvažiavimas, dvigubas plytų 
garažas; labai tinkamas 3 šeimom; kaina $79.000.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras, 7 kambarių namas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyklos, nauji kilimai, užbaigtas rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus Įvažiavimas — garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras Ą įdomintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė PARDUOT ft.S?as; mažas jmokėjimas; 
arti Bloor gatvės.

BLOOR — DUNDAS. Krautuvė — nuosavybė ir "Laundromat” vers
las, dviejų miegamųjų butas viršuje; pajamos virš $16.000 j metus; 
prašoma kaina — $95.000, įmokėti $40.000.

DUNDAS — DOVERCOURT, pusiau atskiras namas, 3 augštų, “auk
siniame" stovyje; 3 virtuvės; vienas atviras mortgičius; nebrangi 
kaina.

. HOLLAND LANDING, tik 35 mylios iš Toronto; naujas 3-jų miega
mųjų vienaaugštis, ramioj ir augštoj vietoj; savininkai išsikelia ir 
sutiktų keisti į namą vakariniame Toronte. Prašo tik $53.000. Puiki 
proga išeinantiems i pensiją.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE | NAMUS

Alfonsas A. Alfonsas Wm. Stasys
GARBENIS GARBENIS DARGIS
489-1543 769-0656 766-3925

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JA Q ALAI J^L 
toronto lietuvių rMKrMVIM 
KREDITO KOOPERATYVE ■ ■■ ■ —

MOKA:
93/t% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8 Vi % už pensijų ir namų pianų
8V4% už spec, taupymo sqsk.
7Vi% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

IMA:

9’/i% už asm. paskolas 

9’/»% už mortgičius

milijonų dolerių 

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais—nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; 
šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

CHOLRRI)
R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

SWANSEA, palikimas. 5 kambarių, atskiras mūrinis vienaaugštis; 
didžiulis kiemas, garažas su privačiu jvažiavimu; alyva šildomas; gal 
parduos maždaug už $60.000; greitas užėmimas.
BLOOR — K1NGSWAY, palikimas, 6 kambarių, atskiras mūrinis 
vienaaugštis, alyva šildomas; garažas su privačiu įvažiavimu; namas 
be skolų; apie $12.000 įmokėti; netoli susisiekimo.
RUNNYMEDE — BLOOR rajone, atskiras 7 didelių kambarių na
mas, 2 virtuvės, prausykla pirmame bei antrame augšte ir rūsyje; 
vandeniu-alyva šilodmas; garažas su 12 pėdų platumo įvažiavimu; 
apie $20.000 įmokėti; visai netoli Bloor.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis, 18 kambarių, atskiras, mūrinis, 
puikus namas, paverstas į 4 atskirus butus, vandeniu-alyva šildomas;
3 garažai; beveik $10.000 metinių pajamų; apie $30.000 Įmokėti ir 
viena skola.
HIGH PARK AVE. — BLOOR, 6 butų atskiras, mūrinis namas, 3 
garažai ir 6 automobiliams vieta; apie $16.000 metinių pajamų; prašo 
apie $50.000 Įmokėti.
ETOBICOKE, vos keliolikos metų senumo dvibutis; kiekvienas butas 
po 6 kambarius — 3 miegamuosius; užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su privačiu jvažiavimu; prašoma kaina tik $87.500; $15.000 Įmokėti ir 
viena skola.

Pranas Kerberis

P. KERBERIS, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

rezidenciniai 
komerciniai

* investacijos
* mortgičiai 

įkainojimas 
namų drauda



KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji įnašai:

687. Sadūnaitės, Nijolės vardu $100
688. Zulono, Jono atmin. 260
689. Skardis, G. M. 100
690. Staškevičius, Bronius 100
691. Benderius, Vladas 100
692. Bačėnas, Vincas 100
693. Pekarskio, Prano atmin. 300

(našų papildymai:
23. KLB Otavos apylinkė iki $2700 

190. Miniausko, Jono
test, palikimas 701.86

608. Latauskas, Petras 400
Nepaprastai įspūdingi yra Hamil

tono SLA 72 kuopos įnašai — tai 
mūsų brangių Tėvynės kovotojų už 
tikėjimą ir laisvę vardų atžymėji- 
mui. Dabar sudarytas įnašas Nijo
lės Sadūnaitės vardu, anksčiau buvo 
sudaryti įnašai R. Kalantos, S. Ku
dirkos, J. Simokaičio vardu ir, žino
ma, SLA kuopos įnašas — iš viso 
$600. Labai gražu!

Neseniai mirusio vet. gyd. Jono 
Zulono atminimui artimieji draugai 
bei giminės sudarė labai gražų įna
šą. Prisidėjo įvairaus dydžio auko
mis: Vytautas ir Stefa Dargužiai iš 
Manitobos, Viktoras ir Gerda Alek
sai, Riek ir Lidia Chase iš Kvebeko, 
Alfonsas ir Ona Venclovai iš JAV,, 
Bronius ir Birutė Znotinai iš Guelph, 
vet. gyd. Vidugiriai iš Dundas, vet. 
gyd. L. Z. Mockai ir A. Kažemėkai- 
tis iš Rodney, E. V. Dailydžiai ir O. 
L. Rimkevičiai iš Toronto.

Mūsų vieno stipriausių įgaliotinių 
J. Skardžio sūnus G. M. Skardis yra 
mokytojas pasaulyje turtingiausioje 
uranljumi vietovėje Elliott Lake, 
Ont.

Neseniai buvo išspręstas Montrea- 
liui bei visam Kvebekui KLF įgalio
tinio klausimas. Vicepirmininko V. 
Ignaičio pastangomis Fondo įgalio
tiniu sutiko būti Bronius Staškevi
čius, vienas iš veiklių visuomeninin
kų Montrealio apylinkėje. Fondas 
sveikina ir linki sėkmės naujam įga
liotiniui taip svarbiame darbe. Jo 
adresas: 667 zlllard Ave., Verdun, 
P.Q., H4H 2C4. Tel. 514-769-1557.

Malonu matyti Fondo narių tar
pe ir du torontiškius plačiai žinomus 
veikėjus — Vincą Bačėną ir Vladą 
Bendorių.

šfiunber ©ntario
SĖKMINGAS KONCERTAS. Vie

tinės apylinkės valdybos rengtas kon
certas spalio 17 d. praėjo su dideliu 
pasisekimu. Jo programą atliko sol. 
G. Capkauskienė, sol. V. Verikaitis 
ir akomp. J. Govėdas. Pradžioje ki
tataučiai žiūrėjo kas čia bus, bet 
daina po dainos, auditorija pasidarė 
labai draugiška. Po koncerto klauso- 
vai prašė solistų autografų. Buvo 
girdėti gražiausi atsiliepimai. Dau- 
giakultūrės tarybos pirmininkas siū
lo netgi rengti su minėtais, solistais 
metinį koncertą. Daugelis klausyto
jų sakė, kad į sekantį koncertą atei
tų 1000 klausovų.

Džiaugiamės, kad mūsų tikslas — 
parodyti, menines lietuvių pajėgas 
bant iš dalies buvo pasiektas. Folk
lorinio festivalio rengėjų susirinki
me buvo girdėti gražiausi atsilie
pimai.

Mūsų mieste yra gerai suorgani
zuotas simfoninis orkestras, kuris 
kviečia koncertams įvairius solistus. 
Jo atstovas teiravosi apie galimybę 
pakviesti tokiam koncertui sol. G. 
čapkauskienę-Capkas.

Esame dėkingi ir kun. dr. Pr. 
Gaidai už pagalbą Thunder Bay lie
tuviams bei atvykimą. Pagaliau ačiū 
visiems — koncerto atlikėjams ir 
visiems talkininkams-ėms už pagal
bą rengiant koncertą. E. J.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., >*> « E“)) eJEJ Lietuviam* daromo
Toronto 3, Ontario 1 NUOLAIDA

Balio Maskeliūno įstaiga
Tei. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE &
335 Roncesvolles Avė., 
Toronto, Ontario 
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairiu medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvolles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

^S.m. spalio 1 d. Delhi mirė Pranas 
Pekarskis, kurio atminimą, vietoje 
greitai nuvystančių gėlių, reikšmin
gai įamžino jo giminės, draugai bei 
kaimynai KL Fonde. Aukomis prisi
dėjo: D. Žiogas, S. Jokubilius, P. Au- 
gaitis, J. Strodomskis, V. Treigys, 
Petrė Laureckas, J. Jocas, J. Rim
kus, S. Beržinis, P. Vindašius, B. 
Gudinskas, P. ir O. Karaliūnai, P. 
Žilvitis, Petronėlė Trečiokas, P. Par- 
gauskas, J. Jurėnas, K. Lukošius, D. 
Siurna, A. Masiulis, V. Jakubickienė, 
K. Ratavičius, W. M. Kviet, Z. Glins
kis, A. Rudokas ir mirusio žmona 
Petrė, beveik padvigubindama drau- 
kų aukas, sudarė $300 bendrą įnašą.

Energingasis KLF įgaliotinis Ota
voje inž. A. Paškevičius kiekvieno 
naujų įnašų skelbimo atveju atsiun
čia ir savo apylinkės papildomą šim
tine. Nepaprastai puiku!

Neseniai miręs Fondo narys iš 
Sault Ste. Marie J. Miniauskas savo 
testamente paliko ir Fondui per 
$600.

Dėkojame P. Latauskui už įnašo 
padidinimą.

Būtų malonu, kad tautiečiai, dary
dami testamentus, atsimintų ir KL 
Fondą. Valdyboje šiais reikalais rū
pinasi vicepirm. V. Ignaitis. Kilus 
įvairiems klausimams bei patarimų 
reikalais prašoma į jį kreiptis (7 
Prentice Court, Weston, Ont. M6P 
1N2. Tel. 242-4689). KL Fondas tu
ri teisę gauti palikimus-testamentus, 
o taip pat gali būti ir testamentų 
vykdytoju.

Iš tolimesnių provincijų buvo gau
ta paklausimų dėl pastovaus Ir nuo
latinio KL Fondo adreso, nes valdy
boms keičiantis, susirašinėjimo ad
resai taipgi keičiasi. Fondas turi ir 
visada turėjo pastovų, valdžios Įstai
gose užregistruotą adresą. Anksčiau 
jis buvo senųjų Namų, o paskutiniu 
metu yra dabartinių Lietuvių Namų 
adresas: 1573 Bloor St., W., Toron
to, Ont. M6P 1A6.

Valdyba prašo visus narius, kurie 
yra pakeitę gyvenamas vietas, pra
nešti naujus adresus valdybos sek
retoriui (28 The Palisades, Toron
to, Ont., M6S 2W8).

KLF VALDYBA

VIETINIS DIENRAŠTIS “The 
Chronicle-Journal” spalio 18 d. iš
spausdino Ritos Ubriaco parašytą 
sol. G. Capkauskienės ir sol. V. Ve- 
rikaičio koncerto įvertinimą. Ilgo
ko rašinio antraštė- “Koncertas — 
tikras malonumas; lietuvių iškilmių 
tęsinys". Anot recenzentės: “Ir sop
ranas, ir bosas (tikrai bosas su pri
dėtinėm viršūnėm) turi gerus, išla
vintus balsus, kurie klausovams tei
kia malonų pasigėrėjimą. Dainavi
mas pagrinde yra_ rusiškas, ypač bo
so, su gražiu itališko metodo at
spalviu". (Matyt, recenzente mažai 
tepažįsta rusų muziką, kad neskiria 
nuo lietuviško dainavimo). Rašinio 
autorė džiaugiasi, kad solistų laiky
sena bei humoras padėjo klausovams 
suprasti ir lietuviškas dainas. Itališ
kų operų ištraukų atlikime V. Veri
kaitis klupęs žodžiuose, bet buvęs 
geras muzikinėje dalyje. Jis geriau 
pasirodęs Verdi kūriniuose. Sol. G. 
Capkauskienės itališkoji tarena bu
vusi gera, tik autorė abejoja ar ji 
suprantanti dainuojamus žodžius. Ji 
turėjusi didžiausią pasisekimą su 
“The Italian Street Song”, "The Blue 
Danube” (vokiškai). Recenzente la
bai gerai atsiliepė apie akompaniato
rių J. Govėdą, kuris esą turi stiliaus 
pajautimą, gerai supranta solistus ir 
puikiai kooperuoja su jais. Sk.

Telefonas 535-1258

Šių metų lapkričio 1 dieną 
sueina vienerių metų sukak- 
Šių metų lapkričio 1 dieną su
eina vienerių metų sukaktis, 
kai paliko mus iškeliavusi am
žinybėn mūsų brangi Mamutė, 

uošvė, senelė ir prosenelė 
a.a. Salomėja
Sodaitienė- 

Kaunaitė
Pamaldos už jos vėlę bus lap
kričio 7, sekmadienį, 1 1 vai. 
Lietuvos Kankinių parapijoje 
(Anapilyje).

Prašome visus gimines, pažįstamus ir draugus prisiminti ją
savo maldose.

Nuliūdę vaika'i: sūnus Juozas Sodaitis 
dukterys — Marija Žižienė, Viktorija 
Stukienė, Teresė Bačėnienė, 
jų šeimos, anūkai ir proanūkiai

A+A
Elzbietai Bušauskienei

Lietuvoje mirus, jos sūnų JONĄ BUŠAUSKĄ ir žmo
nų JANINĄ su šeima liūdesio dienomis užjaučia —

Adelė Šimkevičienė ir šeima

' Brangiam Tėveliui
A+A ANTANUI

Suvalkų trikampyje mirus, sunui KAZIUI RADZE
VIČIUI ir dukrai ONUTEI KIRŠINIENEI su šeimo
mis nuoširdžių užuojautų reiškia —

Jurgis ir Petronėlė Ivanauskai 
Campbells Bay, Ont.

Winnipeg, Manitoba
PARAPIJOS ŽINIOS. Pakrikštyta: 

Algirdas - Joseph - Daniel Timmer
man, Algirdo ir Earole Timmerman 
sūnus; Matthew - David Januška, Al
girdo ir Normos sūnus. — Susituokė: 
Leonardas Urniežius su Wendy Ar
lene Young; dr. Viktoras Kriščiūnas 
su Adele Louise Nugent (jis dirba 
Viktorijos ligoninėje). — Mirė: a.a. 
Elena Stanienė, širdies smūgio ištik
ta rugpjūčio 19 d. savo bute. Palai
dota iš Sv. Kazimiero šventovės Visų 
Šventųjų kapinėse. Liko vyras Leo
nas, sūnus Algimantas, marti, dvi 
anūkės. Elena buvo labai taikaus bū
do, su visais gražiai sugyveno, užtat 
laidotuvių metu buvo pilna švento
vė žmonių ir daug gėlių. Po laidotu
vių parapijos salėje buvo suruošti 
pusryčiai.

— Per pasaulį keliaujanti šv. Ma
rijos Fatimos statula rugsėjo 20 d. 
aplankė ir mūsų šventovę. Statulą 
pasitiko ir nešė: M. Januška, J. De- 
mereckas, V. Rutkauskas ir E. Feda- 
ras. Ta proga buvo atlaikytos loty
niškos giedotos šv. Mišios. — Kate
kizmo pamokos pradėtos šeštadie
niais nuo 10 v.r. iki 12 v.d. šiemet 
klebonui padeda vaikučius mokyti 
Ona Samulaitienė, kuri keletą metų 
buvo sekmadienio mokyklos mokyto
ja kariuomenės aviacijos bazėse. — 
Spalio 20 d. klebonijoje įvyko mote
rų pasitarimas bazaro - mugės reika
lu. šilta vakarienė bus duodama per 
visus tris vakarus. Pasižadėjo kas va
karą dirbti po 7 šeimininkes. — Pet
ras - Povilas Matveičiukas susituokė 
su Erika Penner rugpjūčio 19 d. St. 
James liuteronų šventovėje. Petras, 
įgijęs praktikos savo krikšto tėvo 
Dorsch dirbtuvėje, pradėjo savo me
talo apdirbimo verslą.

I WINNIPEGĄ yra atkeltas Kana
dos kariuomenės leitenantas R. J. 
Blekaitis. Malonu turėti kariškį ir 
buvusį mums gerai žinomos tautinių 
šokių grupės “Gyvataras” šokėją.

K. J. B.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

VBAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.
2224 Dundas Street W.z tel. 533-3531
Toronto, Ontario mūr 1x3 n..« n v. r iki 7 v. v.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvolles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Šypsenos
Teisininko nuomonė

— Kokia bausmė gresia vyrui 
už dvejas vedybas, pone teisi
ninke?

— Didžiausia bausmė —■- įsi
gijimas dviejų uošvių . . .

Tikrai nelaimingas
— Ko tu verki, vaikeli? Kas 

tave nuskriaudė?
— Mano broliukas turi atos

togas, o aš ne-e-e!. ..
— O kodėl gi tu neturi?
— AŠ dar neinu į mokyklą .. .

Žuvytės
Kalbasi du draugai:
— Kam perki akvariumą su

Skautiškos ...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

skautijos” autorius ilgą laiką 
buvo užimtas pasirašinėjimu sa
vo knygos. Gaila, kad atvežtų 
knygų neužteko ir kaikurie sve
čiai jų nebegalėjo įsigyti.

Popietės metu dėkingi rengė
jai jautė, kad yra rodomas soli
darumas, nes svečių tarpe buvo 
matyti seniai skautavusių veidų. 
Savo atsilankymu rengėjus ir 
LSS pirmūną pagerbė gen. Lie
tuvos konsulas Kanadai dr. J. 
žmuidzinas.

London, Ontario
PADĖKA

Reiškiu gilią padėką visiems Lon
dono apylinkės tautiečiams už tokį 
lietuvišką nuoširdumą — lankymą 
manęs ligoninėje ir namuose, už 
nuoširdžius linkėjimus, gėles, atvi
rukus ir kitas dovanas. Tas jūsų 
nuoširdumas pagelbėjo greičiau man 
pasveikti.

Ačiū pensininkų klubui ir katali
kių moterų draugijai už gėles. Nuo
širdžiausias ačiū už didelę pagalbą: 
J. N. Aušrotams, J. Naruševičienei, 
F. S. Repšiams ir J. Launikaitienei, 
kuri pati būdama ligonė prisiminė 
mane. Linkiu ir aš jai greitai pa
sveikti. Man malonu, kad Londono 
lietuviai taip draugiškai sugyvena 
ir atjaučia vienas kitą. Aš visuomet 
jums būsiu dėkinga. N. Kisielienė

Tillsonburg, Ontario
PADĖKA

Už suruoštas mums įkurtuves, ap
sigyvenus Tillsonburge, Ont., ypa
tinga padėka p.p. Rakščiams Fruit
land, Ont., p.p. Ciuprinskams, p.p. 
Mickevičiams Vienna, Ont. Taip pat 
dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie vaišių paruošimo bei dovanos. 
Nuoširdi padėka hamiltoniečiams, 
prel. J. Tadarauskui, V. Jasinevi- 
čiui, mūsų sūnui Vytautui, L. J. 
Kriaučiūnams, B. G. Kleinams, A. 
Kaušpėdai, E. L. Klevams, V. P. Ko- 
veliams, L. K. Meškauskams, A. A. 
Meškauskams, A. J. Mikšiams, S. S. 
Rakščiams, O. P. Rimkams, J. Sau- 
norienei, S. A. Saunoriams, H. B. 
Steponavičiams, P. Vitienei, F. V. 
Venskevičiams, A. V. Zubams, till- 
sonburgiečiams: p. p. Augaičiams, 
Andriekienei, Beržiniams, čiuprins- 
kams, Evanauskams, Galdikams, 
Gendrėnams, Garneliams, Galec- 
kams, Gurkliams, Jakubickams, 
Liubertams, Lukšiams, Mickevičiams, 
Moritz, Obelieniams, ' Rugieniams, 
Radavičiams, Rudokams, Steigvilams, 
Vytams, Vindašiams, Vyšniauskams, 
Žilvičiams.

Jūsų nuoširdumo mes niekad ne
užmiršime.

Leokadija ir Juozas Vitai 
Tillsonburg, Ont.

St. Petersburg, Fla.
LIETUVIU VEIKLA. Lietuvių klu

bas, plėsdamas savo veiklą, sudarė 
komisijas įvairiem darbam. Išorinės 
klubo pastato aplinkos komisijon įėjo 
— J. Pupininkas, V. Kleivienė, A. 
Gruzdys; virtuvės bei gyvenamojo 
buto įrengimo — E. Kamiene, A. Mi
liauskienė, S. Stanelienė, S. Štuikie- 
nė, B. Urbonienė; baro įrengimo — 
A. Ragelis, K. Grigaitis; patalpų de
koravimo — B. Zelbienė, E. Kačins
kienė, V. Jakušovas.

LIETUVIU KATALIKU PAMAL 
DOS bus lapkričio 7 ir 21 d.d., 4 v. 
p.p., Holy Name šventovėje, Gulf- 
porte. J. Rėvas

žuvytėmis?
— Labai malonu turėti na

muose kažką, kas atveria burną, 
bet nieko nereikalauja.

Parinko Pr. Alš.
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SKAITYTOJAI PASISAKO
BRAŽINSKAI RAŠO

Tikriausiai Jūs jau žinote nema
žai apie mūsų žygį iš Turkijos į Ve- 
necuelą ir iš Venecuelos į JAV. Mes 
tik norėtume paaiškinti, kad nedaug 
trūko, jog š.m. rugpjūčio 24 d. bū
tume atsiradę Toronte ir aplankę 
“Tėviškės Žiburių” redakciją. Visko, 
kas įvyko ir kaip įvyko, neįmano
ma išpasakoti laiške. Tam reikia at
skiros knygos, kurią mes jau ra
šome.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirm. J. R. Simanavičius dalyvavo 
mūsų spaudos konferencijoje Niu
jorke š.m. rugsėjo 22 d. ir turbūt 
perdavė Jums savo įspūdžius, mūsų 
pareiškimą ir mūsų padėką bei ge
riausius linkėjimus Jums ir Jūsų re
daguojamam laikraščiui (taip, labai 
ačiū, Red.).

Kanados lietuviai mus nepaprastai 
vieningai ir ryžtingai rėmė ilgoje ir 
sunkioje šešerių metų kovoje Tur
kijoje. Jie daug prisidėjo prie pa
siektos pergalės. Tikime, kad jie ir 
dabar neliks abejingi, kai prasidėjo 
naujas kovos tarpsnis jau Siaurės 
Amerikoje. Sovietai nė nemano nu
sileisti, bet jeigu lietuviai vieningai 
ir ryžtingai veiks, bus suduotas dar 
vienas skaudus smūgis okupantams 
ir bus atsiekta nauja pergalė, kuri 
plačiai išgarsins Lietuvos vardą ir 
vargą.

Ypatingą pagarbą ir padėką jau
čiame Jūsų redaguojamiem "Tėviš
kės Žiburiams", kurie nuo pat 1970 
m. spalio 15 d. daug ir objektyviai 
rašė apie mūsų žygį ir visad mus lan
kydavo, praskaidrindami kalėjimų 
bei stovyklų dienas Turkijoje.

Jums, visam “Tėviškės Žiburių” 
kolektyvui ir visiem mūsų rėmėjam 
bei gelbėtojam tariame nuoširdų lie
tuvišką ačiū. Tikime, kad mūsų bend
radarbiavimas su “Tėviškės Žibu
riais” tolydžio stiprės ir augs.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Pranas ir Algirdas Bražinskai 

“MAŽIAU LĖSU SIUNTINIAMS, 
DAUGIAU — LAISVINIMUI”?

“TŽ” 38 nr. J. M. rašo, kad reikė
tų mažiau siuntinių siųsti giminėms 
į Lietuvą ir ten nevažiuoti neplanin
gai. "Visi gerai žinome, kad dabar 
mūsų brolių ekonominis gyvenimas 
pavergtoje Tėvynėje nėra taip jau 
blogas.”

Tiesa, nuogi nevaikščioja, badu 
nemiršta. Tik nuvažiavę ten pama
to, kad trūksta mėsos, drabužių, ava
lynės ir kt. reikmenų. Eilėse reikia 
stovėti ištisas valandas arba pirkti 
juodoje rinkoje triguba kaina. Gi 
algos ubagiškos: 50, 80, 100, 150 rb. 
(inžinieriai, gydytojai).

Valdžia nepristato į oficialų var
totojų tinklą pakankamai būtinų 
pragyvenimui prekių. Dėlto dirban
tysis turi trūkstamą maistą, drabu
žį pirkti juodoje rinkoje už dvigubą 
kainą. Tuo būdu mėnesinė dirban
čiojo alga 100 rublių darosi verta 
tik 50-60 rb. Taip rusų komunistų 
valdžia išnaudoja dirbančiuosius.

“Išeivijos lietuviai jau ilgus me
tus padeda savo pavergtiesiems bro
liams Tėvynėje ekonomiškai, siųsda
mi jiems nemažos vertės siuntinius”, 
— rašo J.M. Tai teisingas broliškas

Telefonai: 
743-0100 arba 233-3323
Užmiesčio nuosavybės: ūkiai, sklypai, 
žemės investacijos

RANK BARAUSKAS, F.R.I., R.P.A.
FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor 
3828 Bloor Street West • Islington, Ontario

Florida: West Palm Beach, Singer Island, Juno Beach 
NAMAI, DVIBUČIAI, DAUGIABUČIAI (condominiums) 

ROBERT DATZ, Associate of GE. Richman Realty
Raštinės telefonas 305/844-5500, namų: 305/848-3606 

(su Prano Barausko rekomendacijomis)

-DRESHER
BARAUSKAS INS. AGENCY LTD.
REAL ESTATE • REALTOR

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D.,M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu 

kelias: “Alkaną papenėk, nuogą pri
denk, liūdintį paguosk”. "Doleris 
kalba, doleris tyli, doleris kariau
ja” — sako amerikiečiai. Aš pride
du, kad doleris pradūrė geležinę už
dangą, doleris stiprina pavergtųjų 
viltis, doleris praduria komunistų 
propagandos burbulus. Lietuva va
dinama mažąja Amerika. Kiekvieno 
ruso svajonė — atvykti į Vilnių ar 
Kauną apsipirkti (juodoje rinkoje 
amerikietiškų prekių) arba apsigy
venti.

Mūsų siuntinių dėka Vilniaus gy
ventojai neblogiau atrodo apsiren
gę, kaip europiečiai ar amerikiečiai.

J. M. toliau rašo: “Kita labai ne
aiški tų apsilankiusiųjų pusė — tai 
jų beveik tylėjimas, grįžus iš pa
vergtos Tėvynės ... Beveik niekas 
nieko neparašo vaizdžiai ir detaliai, 
kaip dabar pavergta Tėvynė atro
do..., kokia bendra lietuvių tau
tos nuotaika." Aš manau, kad dalis 
grįžusių iš Tėvynės perdaug pripa
sakoja ir net prirašo. Tai duoda 
progos okupantui pritaikyti veiks- 
mingesnius rusinimo metodus, nai
kinant lietuvybę, religiją. Lietuvių 
tauta yra rusų komunistų vergijoje- 
kalėjime. Ji yra pogrindyje. Kaip 
stiprus ir sėkmingas lietuvių pasi
priešinimas okupantui, yra kovojan
čios tautos paslaptis. Jau vien iš "L 
KB Kronikos” ir kitos slaptos lietu
vių spaudos, kuri išeina okupuotoje 
Lietuvoje, galima nujausti kas ten 
dedasi.

Jei J.M. nori daugiau žinoti, pa
tartina pačiam nuvykti į okup. Lie
tuvą pas gimines. Ten pamatys, su
žinos tai, kas čia laikraščiuose ne
parašoma.

Aš manau, kam sąlygos leidžia, 
verta nuvykti Tėvynėn aplankyti gi
mines, draugus, pamatyti gražiąją 
gamtą ir sužinoti iš pirmųjų šalti
nių, ką ten "vyresnysis brolis" pa
darė, daro ir ruošiasi daryti. J. M. 
siūlomi 9 punktai gelbėti Lietuvai 
yra logiški, priimtini, svarstytini.

Jūra Akmenė
REIKTU SKIRTI

Labai gerai, kad S. Varanka patei
kė “T. žiburiuose" Suvalkų sutarties 
tekstą spalio 9 proga. Žinoma, jis tai 
galėjo padaryti ir be įvėlimo labai 
diskutuotinų minčių bei perdėjimų. 
Taip vienoje vietoje jis rašo: “Atsi
randa autoritetingų priekaištautojų, 
kurie sako, kad vilniečiai matuoja 
savo patriotizmą pagal tai, kiek kas 
nekenčia lenkų". Gerai žinau, kad 
niekas to neprikiša visiems vilnie
čiams, bet tik kaikuriems. Toks švie
sus bei apdairus lietuvis, koks yra 
savo rašiniuose S. Varanka, tikrai tu
rėtų tai matyti. Kad tokių kraštuti
nių vilniečių yra, nereikia čia nė 
aiškinti, nes tai kiekvienas galį ma
tyti kad ir iš Juozo Dilio pranešimo, 
padaryto vilniečių suvažiavime Čika
goje, ir iš kitų jo panašių pranešimų 
bei rašinių. S. Setkus

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, eitiikq duonų. Dideli* 
mėtos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto.'Tel. 531-8422

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

4J2 Roncesvolles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

_ * Namų — Gyvybėsį Attfti D A At f* At ★ Automobilių
< Vfc ★ Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti į jūrų šaulių kuopos "Baltija” ir SLA 236 kuopos

rengiamų

Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Vėlinių proga labai gausiai da
lyvavo tautiečiai koncelebracinėse 
Mišiose Anapilio salėje. Padėka Pri
sikėlimo oar. klebonui kun. Aug. Si
manavičiui, kun. A. Prakapui, kle
bonui kun. J. Staškui, įsijungusiems 
į pamaldas už mirusius. Padėka sol. 
J. Sriubiškienei už solo giesmes pa
maldų metu.

— Tikybos pamokos vaikams pra
sideda šį sekmadienį 11 v. kleboni
joje. Mokys lietuvaitės seselės.

— Parapijos choro repeticijos — 
sekmadieniais po 11 v. pamaldų ma
žojoje salėje.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse lap
kričio 2 d. palaidotas a.a. Mintau- 
tas Mikšys. Velionies šeimai nuo
širdi užuojauta.

— Marijai Jakavičienei, mirus jo
sios sūnui Edvardui Br. Kolumbijo
je, nuoširdi užuojauta.

— Spalio 30 d. Anapilio koplyčio
je atlaikytos pamaldos už a.a. kun. 
Petrą Totoraitį, o kapinėse pašven
tintas paminklas ant jo kapo.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Kostą Matušaitį; sekmadie
nį, 10 v.r., už a.a. Marijoną ir Jur
gį Skaržinskus, 11 v.r. — už a.a. 
Leonardą ir Mečį Ščepavičius ir a. 
a. Salomėją Sodaitienę.

Lietuvių Namų žinios
— Praėjusį šeštadienį teatro “Ait

varas” vakaras turėjo įdomią dainų 
ir scenos vaizdelių programą. Gaila, 
kad vakaras buvo mažai reklamuo
tas ir sulaukė mažokai dalyvių.

— Praėjusio sekmadienio popietė 
sulaukė apie 250 svečių. Svečių kny
goje pasirašė: J. Mozūraitis su po
nia iš St. Laurent, P.Q., S. Mozūrai
tis iš Montrealio, W. ir A. Barauskai 
iš Bradley Beach, N.Y., O. Dargis iš 
Karnes, A. Olienė ir sūnus Andrius 
Olis iš Ročesterio, B. Buck iš San
ta Barbara, Kalif., V. Tautkevičienė 
iš Windsoro, L. Griškonis iš Sudbu- 
rio, M. P. Juozaitis iš Stay nerio, M. 
Aiderman ir I. Gabalis iš Otavos, A. 
želvys su ponia, Petras ir Elena 
Juodvalkiai iš Ošavos, K. Celiauskas 
iš Hamiltono.

— LN biblioteka gavo 35 knygas 
dovanų iš Silvestro Bončkaus, už 
kurias dėkoja.

— Lapkričio 13 d. įvyks "N. Lie
tuvai” remti balius. Programoje da
lyvaus humoristas rašytojas Ant. 
Gustaitis iš Bostono.

— Koncertinio fortepijono vajaus 
komitetas įnešė į sąskaitą “Paramo
je” $3.300,00. Manoma, kad yra ne
įneštų ninigų pas rinkėjus. Pastarie
ji prašomi iki š.m. lapkričio 6 d. 
visus surinktus koncertiniam forte
pijonui pinigus įnešti į sąskaitą 5302 
“Paramoje”, aukų lapus palikti "Pa
ramoje” arba LN raštinėje.

— Virtuvės šeimininkė prašo nuo
latinius lankytojus pranešti, kurie 
pageidautų valgių be druskos. Ji ga
lėtų jų pagaminti, jei žinotų apytik
rį nesūdyto maisto valgytojų skai- 
čių.______________

RAMAUS BUDO NAŠLE jieško iš
sinuomoti High Park rajone du kam
barius ir virtuvę be baldų, tik su 
šaldytuvu ir virimo krosnim. Skam
binti po 5 v.p.p. tel. 767-4318 To
ronte.

LIETUVĖ MOTERIS norėtų susipa
žinti su būsimu gyvenimo draugu, 
gero būdo rinitu vyru 45-57 metų 
amžiaus. Suinteresuotus prašau ra- 
kyti: “T. žiburių” administracija, 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3, pažymint “Marijai”.

DUNDAS — DOVERCOURT RAJO 
NE išnuomojami 1 arba 2 kambariai 
ir virtuvė pirmame augšte. Tel. 534- 
3038 Toronte.

ARTI PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĖS 
išnuomojamas vyresnio amžiaus mo
teriai 1 ar 2 kambariai IlI-me augš- 
te. Skambinti tel. 534-8112 Toronte.
IŠNUOMOJAMAS Dovercourt - Dun
das rajone moteriai kambarys ir vir
tuvė su baldais arba be jų. Telefonas 
531-4469,

ESU 22 METŲ AMŽIAUS lietuvaitė. 
Noriu susirašinėti su lietuviais jau
nuoliais ir jaunuolėmis. Rašyti: “Tė
viškės Žiburiai", 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3. Ant vo
ko pažymėti "Lietuvaitei”.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329,

M1K0LAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

ARIZONOS PHOENIXAS ir apylln- 
kės yra labiausiai mėgstami dėl sau
so, šilto ir saulėto oro. Be to, nuo
savybių kainos yra daug žemesnės 
negu kitur. Kreiptis: D. Zakaras, 
Century 21 Realty, 8528 N. 7 St., 
Phoenix, Arizona 85020, USA.

GĖLĖS {VAIRIOM PROGOM (pagal 
susitarimą), ypač vestuvėms — jau
najai, pamergėms, stalų papuošimui, 
korsažams ir kt. Skambinti V. Simin- 
kevičienei, telefonu 763-6256 po 6 v.v. 
Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 28 d. iš mūsų šventovės 

palaidota Sofija Budrevičienė; gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

— Suaugusių choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v. v; berniukų 
choro — sekmadienį, 9 v. ryto.

— šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lan
komi iš anksto susitarus.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
prasideda šį sekmadienį, po 10 v. 
Mišių, pas seseles; ten jie ir regist
ruojami.

— Vaikučius iki 5 metų amžiaus 
galima bus palikti sekmadieniais 
prieš 10 v. Mišias pas seseles.

— Šį sekmadienį antroji rinkliava 
bus daroma parapijos skoloms ma
žinti .

— Tretininkų Mišios, vizitacija ir 
agapė — šį sekmadienį, 10.45 v.r.

— Kun. Barnabas Mikalauskas. 
OFM, jau atvyko ir įsijungė į para
pijos darbą.

— Pirmojo Toronto Pensininkų 
Būrelio Mišios už mirusius narius 
bus lapkričio 10 d., 4 v.p.p.

— Mokyklinio amžiaus jaunimui 
religinis seminaras, susidedąs iš 
trumpų pamokų ir suskirstytas pa
gal amžių į grupes, bus lapkričio 14 
d. tarp 10 ir 12 vai. ši religinė 
sesija baigsis jaunimo Mišiomis. Or
ganizuoja religinė parapijos sekcija.

— Religiniaj pokalbiai suaugu
siems organizuojami ir šiais metais. 
Pirmasis bus lapkričio 17 d., 7.30 
v.v., Parodų salėje.

— Religinė sekcija rengia Šv. Raš
to popietę pas seseles lapkričio 20 
d. Vadovaus sės. Ona Mikailaitė.

— KLK Moterų Dr-jos par. sky
rius organizuoja uždaras rekolekci
jas lapkričio 26-28 d.d. “O. L. Queen 
of Apostoles” rekolekcijų namuose. 
Vedėjas — kun. Justinas Vaškys, 
OFM. Registruotis raštinėje arba 
pas A. Kuolienę 769-7051.

— Mišios: šeštadienį, 8 v.r. — už 
Oną Labanauskienę, užpr. L. P. Ju
rėnų; 8.30 v. — už Liudviką ir Ka
tarina Petkevičius, užpr. A. B. Pet
kevičių; 9 v. — už novenos dalyvius; 
9.30 v — už Petrą Augustinavičių, 
užpr. žmonos; sekmad., 8 v. — už 
parapiją; 9 v. — Novenos Mišios; 
10 v. — už Pažerūnų šeimos miru
sius, užpr. C. H. Pažerūnų; 11.30 v. 
— už Mykolą Dervinį, užpr. žmo
nos; 7 v.v. — už Juozą Taujenį ir 
Petrą Ledą, užpr. A. Ledienės ir 
sūnų.

Mirusieji. Spalio 26 d. Kiti
mai vietovėje, Br. Kolumbijoje, 
mirė a.a. Edvardas Jakavičius, 
torontietės M. Jakavičienės sū
nus. Pi aidotas iš katalikų šven
tovės spalio 30 d. Kitimate, kur 
velionis dirbo. Laidotuvėse 
dalyvavo velionies sesuo p. Ro- 
žaitienė su vyru Hr Rožaičiu. — 
Spalio 29-31 savaitgalyje rastas 
negyvas netoli Toronto a. a. 
Mintautas Mikšys. Jis buvo iš
vykęs savo automobiliu į gam
tą. Rastas jo automobilis, kurio 
motoras nebuvo užgesintas. Pa
laidotas iš lietuvių evangelikų 
šventovės šv. Jono lietuvių ka
pinėse lapkričio 2 d.

Toronte gauta žinia, kad spa
lio 9 d. Sydnėjaus mieste, Aust
ralijoje, mirė a.a. Marija Jana
vičienė - Matulionytė, prof. P. 
Matulionio duktė. Palaidota 
spalio 14 d. Ji studijavo medi
ciną Kaune ir kituose universi
tetuose. Buvo ištekėjusi už inž. 
Vyt. Janavičiaus iš Aleksandri
jos dvaro prie Šiaulių. Velionė 
buvo žinoma Šiauliuose kaip 
darbšti visuomenės veikėja. Iš
augino tris sūnus — Vytautą, 
Jurgį (abu rašytojai) ir Algir
dą (mokytoją). Sofijai Kripie- 
nei-Janavičiūtei mirus, augino 
jos vaikus. Velionė su šeima 
imigravo Australijon 1950 m. 
Paliko liūdintį vyrą Vytautą, 3 
sūnus ir 8 anūkus.

Torontietis dr. V. Leniaus- 
kas, dantų gydytojas, specia
lizuojasi garsiojoje Mayo klini
koje Ročesteryje, Minnesotos 
valstijoje. ,

NUOŠIRDUS AČIŪ
Nuoširdžiai dėkojam už su

ruoštas mums įkurtuves. Ypa
tingai dėkojam rengėjams už 
pobūvio paruošimą bei tvarky
mą ir visiems prisidėjusiems 
prie dovanos. Nuoširdžiai dėko
jam už suneštus skanius val
gius, prisidėjimą prie vertingos 
dovanos. Su Jumis maloniai 
praleistas vakaras pasiliks 
mums neužmirštamas.

Su nuoširdumu —
A. S. Zimnickai

Keliausite ?
Visus kelionių reikalus j betkurią 
šalį sutvarkys MARIUS RUSINAS, 

Hetherington kelionių agentūra 
1651 Bloor Street W„ Toronto, Ont, 

Telefonas 531-4674

Dėmesio !
Parduodami tikrų emeraldų, 

safirų, rubinų ir topazų žiedai 
bei kitokie papuošalai.

skambinti 422-0767 Toronte

bendrų

• Trumpa Toronto mergaičių okteto ir Toronto 
lietuvių teatro "Aitvaras" meninė programa.

• Gros puikus orkestras, bus turtinga loterija, 
įvairūs valgiai ir gėrimai.
įėjimas — S3, moksleiviams ir pensininkams — $2.

RENGĖJAI

Daugiakultūris teatrų festi
valis vyksta nuo š.m. spalio 29 
d. St. Lawrence Centre (Town 
Hall). Jame dalyvauja įvairių 
tautybių teatrinės grupės. Šį 
kartą festivalyje dalyvauja net 
dvi lietuvių grupės — “Auku
ras” iš Hamiltono ir “Aitvaras” 
iš Toronto. Aukuriečiai vaidins 
A. Norimo 2 v. komediją “Kle
vų alėja” ir R. Spalio i v. ko
mediją “Batai” lapkričio 7, sek
madienį, 2 v.p.p. Aitvariečiai 
pasirodys lapkričio 14, sekma
dienį, 8 v.v., su A. Rūko kome
dija “Slidus pusmilijonis”. Abu 
spektakliai bus lietuvių kalba. 
Rengėjai kviečia visus tautie- 
Čiues dalyvauti. Bilietai gauna
mi Toronto Lietuvių Namuose 
ir prie įėjimo St. Lawrence 
Centre. Lietuvių ir kitų tauty
bių spektakliai buvo paskelbti 
ir anglų spaudoje. Kaikurios 
grupės vaidins anglų kalba.

“Atžalynas” vyksta į Niujor
ką lapkričio 6 d. atlikti progra
mos “Laisvės Žiburio” radijo 
valandėlės parengime. Jis veža 
šokių pynę ir vaidinimą “Sek
minių vainikas”, kurį režisuoja 
A. Dargyte-Biszkiewicz. Londo
no jaunimo orkestras “Atspin
džiai” gros šokiam Kultūros Ži
dinyje. Jis sutiko taip pat prisi
dėti prie “Atžalyno” progra
mos. Autobusas išvyksta lap
kričio 5, penktadienio vakarą. 
Yra dar keletas laisvų vietų. 
Jeigu kas norėtų vykti drauge 
į Niujorką, prašome kreiptis 
tel. 745-1277 arba 667-8260.

Lietuvos kariuomenės meti
nę šventę rengia VI. Pūtvio 
kuopos šauliai lapkričio 20, 
šeštadienį, 7 v.v., L. Namuose. 
Paskaitą skaitys poetas dr. H. 
Nagys iš Montrealio, meninę 
programą atliks Toronto lietu
vaičių oktetas “Volungė” ir 
tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”.

Vakarą su literatūrine pro
grama Prisikėlimo salėje ren
gia N. Pr. Marijos seserų ♦■vie
nuolijos rėmėjai lapkričio 21, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Literatūri
nę programą atliks rašytoja Bi
rutė Pukelevičiūtė iš Čikagos, 
konkursuose laimėjusi nevieną 
premiją. Visi kviečiami daly
vauti.

Visuomenės veikėjui Jurgiui 
Strazdui pagerbti 70-jo gimta
dienio proga rengiamas plataus 
masto pooūvis lapkričio 21, 
sekmadienį, 4 v.p.p., L. Namuo
se. Sukaktuvininkas šiuo metu 
vadovauja Toronto Lietuvių 
Namams.

Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai lapkričio 27, šeštadienį, 
vyksta autobusu į Montrealio 
šaulių- 20-čio šventę. Dar yra 
keletas laisvų vietų. Į šią išvy
ką priimami ir nešauliai. Kelio
nė į Montrealį — $20, šauliams 
— $15. Registruotis iki lapkri
čio 14 d. pas V. Bačėną tel. 
533-3531 arba St. Jokūbaitį tel. 
537-2869.

Š. Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
įvyks Bostone lapkričio 25-28 
d.d. Iš Toronto rengiama eks
kursija autobusu. Norintieji va
žiuoti prašomi registruotis iki 
lapkričio 5 d. pas Vytautą Pa- 
cevičių tel. 763-2352. Kaina — 
$35.

Robert Rekstins, latvis, To
ronto uosto policijos tarnauto
jas, 27 m. amžiaus, buvo apdo
vanotas specialiu medaliu už 
herojišką aviacijos mechaniko 
George Benedik išgelbėjimą. 
Tarptautinėje aviacijos šventė
je š.m. rugsėjo mėnesį nukri
to lėktuvas į Ontario ežerą. Jo 
pilotas Garth Martin spėjo iš
lįsti iš lėktuvo ir atsistoti ant 
jo viršaus, bet jo mechanikas 
G. Benedik liko užblokuotas 
skęstančio lėktuvo viduje. At
skubėjęs pagalbon motorine val
timi, R. Riekstins šoko į vande
nį ir iš trečio karto ištraukė dar 
gyvą mechaniką. Nei medalio 
įteikimo iškilmėje, nei spaudo
je nebuvo paminėta, kad jis yra 
latvių kilmės, o tik pažymėta, 
kad gimęs Anglijoje ir atvykęs 
Kanadon 2 metų amžiaus.
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Dailės darbų parodą mažojo
je Anapilio salėje spalio 30-31 
d.d. surengė Anapilio Moterų 
Būrelis. Joje savo darbų derlių 
atskleidė Valentina Balsienė ir 
Regina Žiūraitienė. Pirmoji pa
rodė pusantrų metų kūrybos 
vaisius — 158 keramikos bei 
skulptūros darbus ir 42 sidab- 
ro-gintaro papuošalus. Kerami
koje dailininkė yra toli pažen
gusi, pasiekusi gana augšto ly
gio tiek formos, tiek technikos, 
tiek ornamentikos srityje. 
Skulptūroje jinai žengia tik 
pirmuosius žingsnius. Sidabro- 
gintaro srityje taip pat yra pa
dariusi pasigėrėtinų dalykų. 
Minėtose dailės srityse V. Bal
sienė intensyviai dirba ii- vieną 
dieną į savaitę mokytojauja ke
ramikos studijoje. — Regina 
Žiūraitienė tęsia savo kelią ta
pybos srityje, ypač gamtovaiz
džiuose, kur jos talentas pla
čiausiai iššiskleidė. Sį kartą ji 
parodė apie 30 naujausių akva- 
relinių ir aliejinių darbų, ku
riuose taip mistiškai, jautriai ir 
gyvai alsuoja Kanados šiaurė. 
Šį dailininkės bruožą iškėlė ir 
Anapilio tarybos pirm. A. Rin- 
kūnas, atidarydamas parodą. 
Jos kūriniai į žiūrovą prabyla 
lengva, bet labai niuansuotų 
spalvų kalba. Paroda buvo sėk
minga ne tik žiūrovų gausumu, 
bet ir parduotų darbų skaičiu
mi.

Augštesnieji Lituanistiniai 
Kursai Toronte šiemet dirba su 
64 studentais, paskirstytais į ke
turias klases. Gimnazijos už
skaitų klasės šiemet padidėjo, 
ypač vienuoliktoji. Turint gal
voje švietimo ministerijos nu
statytą privalomą valandų skai
čių užskaitoms gauti, į šias kla
ses šiuo metu gali būti priima
mi tik užskaitų nesiekią laisvi 
klausytojai, pvz. studentai. Ma
ža tebėra lietuviškai nemokan
čiųjų klasė, skirta daugiausia 
mišrių šeimų nelietuviams. Iš 
dalies taip yra dėlto, kad ne- 
visas tokias Šeimas pasiekia lie
tuviškasis laikraštis. Būtų labai 
pageidaujama, kad tokių šeimų 
draugai, skaitą lietuviškuosius 
laikraščius, tą informaciją gali
mai plačiau paskleistų, nes kur
sų vadovybė neturi jokios fi
nansinės galimybės dėti apmo
kamus skelbimus Į anglų spau
dą. į šią klasę studentai dar 
priimami. Kursų vedėjas

Lietuviai studentai, vadovau
jami TULSK valdybos, dalyva
vo Erindale kolegijos dešimt
mečio šventėje spalio 23 d. Ten 
buvo surengtas tarptautinis va
karas, kurio programoje lietu
viai studentai atliko keletą tau
tinių šokių ir surengė tauto
dailės parodą. “The Toronto 
Star” spalio 25 d. laidoje įdė
jo labai didelę nuotrauką, ku
rioje matyti TULSK pirminin
kė Lilija Zenkevičiūtė ir jos se
suo Silvija, atliekančios tautinį 
šokį.

Atostogos Floridoje
Naujas lietuvių verslas - motelis. 
Jau priimame užsakymus žiemos 
atostogų sezonui. Arti jūros ir 
kanalo (IntercoastaI). Vėsinami 
ir šildomi butai bei kambariai, 
pilnai apstatyti, moderniai įreng
tos virtuvės. Televizijos priimtu
vai. Šildomas maudymosi basei
nas (pool). Arti apsipirkimo 
centro, šventovės, golfo, žuvavimo 
tilto ir uosto. Galima išsinuomoti laivą žvejoti jūroje (deep sea 
fishing). Rašyti ar skambinti:.
Antanas ir Birutė Matulaičiai Telef. (305) 942-5550

Resort Apartments
3226 N.E. 12th STREET 

POMPANO BEACH, FLA. 33062

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS 
atmatų išvežimo reikalu

1976 m. lapkričio 11, ketvirtadienį (Remembrance 
Day), atmatos nebus išvežamos.

Sekantis išvežimas bus reguliarią atmatų išvežimo dieną
— lapkričio 15.

R. M. Bremner,
Toronto miesto viešųjų darbų 

priežiūros viršininkas

i
J lapkričio 6, 
| šeštadienį, 
17 vai. vakaro, 
žg žemutinėje Toronto 
(lietuvių namų 
Bsalėie

Kapinių lankymo dieną, spa
lio 31, Į lietuvių šv. Jono kapi
nes susirinko gausi minia tau
tiečių iš Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines, Delhi, Londono, 
Sudburio ir kitų vietovių. Jie 
pagerbė palaidotus savo arti
muosius, kurių čia yra jau 792 
(nuo 1960 m.). Koncelebraci- 
nes Mišias Anapilio salėje atna
šavo kun. P. Ažubalis, kun. 
Aug. Siinanavčius, kun. J. Staš- 
kus ir kun. A. Prakapas. Pa
moksle kun. P. Ažubalis skati
no tautiečius būti kukliais pasi
renkant vietas kapinėse ir sta
tant įnirusiems paminklus. Po 
pamaldų dalyviai čia pat salėje 
galėjo pasistiprinti Lietuvos 
Kankinių par. kat< moterų su
ruoštais užkandžiai. Kapinėse 
pašventinta daug naujų pa
minklų.

Lietuvaičių kvartetas “Auš
ra” iš Windsoro sėkmingai kon
certavo “Vyčio” sportininkų 
metiniame vakare Anapilio sa
lėje spalio 30 d. Pastaruoju me
tu jis išleisdino populiariausių 
savo dainų plokštelę “Aušra”. 
Ji gaunama: Anapilio knygyne, 
Prisikėlimo par. kioske, L. Na
muose ir pas Teodorą Stanulį 
tel. 533-6074. Kvartetui vado
vauja Valerija Tautkevičienė. 
Jame dainuoja Irena Jokubaity- 
tė-Cerškienė, Aldona Tautkevi- 
čiūtė, Rūta Cerškutė ir Laima 
Tautkevičiūtė. Ilgą laiką jame 
dainavo Nijolė Giedriūnaitė, 
Dana Kozulytė ir Milda Pakaus- 
kaitė.

Žymusis Kanados fotografas 
Karsh, gyvenąs Otavoje, spalio 
29 d. Arts Gallery of Ontario 
surengė priėmimą savo naujau
sio leidinio “Karsh Portraits” 
proga. Tai ketvirtas jo darytų 
portretų tomas, kuriame, kaip 
ir kituose, matyti žymiausi pa
saulio asmennys. Karsh studijo
je Otavoje dirba Ignas Gabalis, 
kuris dalyvavo ir šiame priėmi
me. Tarp daugelio svečių iš lie
tuvių dalyvavo KLB prm. J. R. 
Smanavičius ir p. p. Jokūbai
čiai. Pažymėtina, kad Karsh yra 
armėnas, katalikas, atvykęs Ka
nadon 14 metų amžiaus.

Kanados paštas praneša: ka
lėdiniai sveikinimo atvirukai į 
JAV ir tolimas Kanados vieto
ves turi būti išsiųst iki gruo
džio 13 d., o siuntiniai — iki 
gruodžio 3 d. Kitaip jie nepa
sieks adresatų Kalėdoms. Vieti
nėm siuntom galutinis termi
nas — gruodžio 17. Sveikinimo 
atvirukuose galima įrašyti iki 
penkių žodžių, jei norima pasi
naudoti trečios klasės pašto ta
rifu 8 et. (Kanadoje ir JAV; 
vokai turi būti užlipinti). Svei
kinimo atvinikai, siunčiami už 
Kanados ir JAV ribų, negali 
būti užlipinti. Jie už 15 et. bus 
gabenami oro paštu (iki vienos 
uncijos), už 10 et. — paprastu 
paštu. Užlipinti vokai į užsie
nio kraštus kainuoja 20 et.
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Vienuoliktosios V. KRĖVĖS literatūros premijos įteikimo

PRADŽIA: 7.30 valandą vakaro. įėjimas — $15 asmeniui

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. Vietų skaičius 
ribotas, todėl dalyvausiantieji prašomi iš anksto rezervuoti 
vietas pas AKADEMINIO SAMBŪRIO valdybos narius: 
Kazį Bartešką (768-0768), Lilę Gedvilaitę (366-6910), 
Rimq Lapiną (687-1627), llonq Maziliauskienę (769-2948), 
Romą Valinskienę (256-3800)

Akademinis Sambūris literatūrinę 
Vinco Krėvės premiją $500 šiemet 
paskyrė Eduardui Cinzui už roma
ną "Raudono arklio vasara”. Premi
jos įteikimas rengiamas lapkričio 13 
d. (žiūr. skelbimą). Rašytojas E. Cin
zas gyvena Belgijoje, kurion atvy
ko po 11 D. karo kaip angliakasys. 
Montrealio lietuvių Akademiniam 
Sambūriui šiuo metu pirmininkauja 
dr. Ilona Gražytė - Maziliauskienė. 
Platesnė informacija — vėliau.

LK Mindaugo šaulių kuopos dvi
dešimtmečio minėjimas rengiamas 
lapkričio 27-28 d.d. Numatyta pro
grama: iškilmingas aktas, meninė da
lis ir visų dalyvių banketas. Meninę 
dalį atliks Aušros Vartų choro vyrų 
oktetas ir sol. G. Capkauskienė. Lap
kričio 28, sekmadienį, iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų šventovėje, 
jungiamos su Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimu AV salėje. Paskai
tą skaitys LSST centro valdybos 
pirm. K. Milkovaitis. Meninę progra
mą atliks Rasa ir Ina Lukoševičiū- 
tės ir šaulių kuopos scenos mėgėjų 
grupė. Minėjimui rengti sudarytas 
atskiras komitetas. Numatytas išleis 
ti kuopos veiklos leidinys. Tam rei
kalui sudarytas fondas.

J šią šventę kviečiami iš visur ne 
tiktai broliai .ir sesės šauliai, bet ir 
visa Montrealio visuomenė, ypač bu
vusieji šauliai - kariai Lietuvoje ir 
jaunimas. K-to inf.

Visuotinis KLB Montrealio apylin
kės susirinkimas šaukiamas š.m. 
gruodžio 5, sekmadienį, 12 v.d., Auš
ros Vartų par. salėje. Darbotvarkėje 
pranešimai — valdybos pirmininko, 
kultūros reikalų koordinatoriaus, 
“Baltijos” stovyklavietės komiteto 
pirmininko, Šalpos Fondo, jaunimo 
sekcijos, iždininko, L. Dienos iždi
ninko, revizijos komisijos. Bus ren
kama nauja apylinkės valdyba ir rev. 
komisija. Po susirinkimo — užkan
džiai.

Pagal praėjusio susirinkimo pa
geidavimą, kandidatams į valdomuo
sius organus telkti sudaryta nomi
nacijų komisija, į kurią įeina P. Ada- 
monis, Alb. Jonelis ir J. Skučas.

Visos organizacijos ir pavieniai as
menys maloniai prašomi rasti sutin
kančių dirbti bendruomeninį darbą 
ir juos pranešti nominacijų komisi
jai arba apylinkės valdybai. Nuo 
naujai sudarytos valdybos pajėgumo 
priklausys Montrealio apylinkės dve
jų metų veikla. Visi Montrealio apy
linkės lietuviai kviečiami į šaukiamą 
susirinkimą atkreipti ypatingą dė
mesį ir jame aktyviai dalyvauti.

B-nės inf.
Steigiamasis pensininkų klubo su

sirinkimas įvyko spalio 21 d. NPM 
seselių namuose. Klubo iniciatorės 
yra seselė Paulė ir seselė Oliveta. 
Pradinį žodį tarė seselė Paulė. K,un. 
J. Kubilius pasveikino susirinkusius, 
kurių buvo per 40, ir pareiškė sese
lėms didelę padėką už gražią inicia

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus,: 722’3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ •• GYVYBĖ 

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tos 6,0% Asmenines ........ 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekilo, turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 9.5 % Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. ............... 9.75 % Investocines nuo 11%
Term. ind. 3 m.....................
Duoda nemokamą gyvybės

10.0% 
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumq.

KASOS VALANDOS:
1465 De Sevc St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

tyvą. Susirinkimui pirmininkavo Ste
ponas Kęsgailą, sekretoriavo — sese
lė Oliveta. Pastaroji yra organizavu
si ir vadovavusi pensininkų klubams 
JAV ir turi didelį patyrimą šiame 
darbe. Seselė Paulė plačiai painfor
mavo apie valdžios reikalavimus. 
Valdžia finansine parama daug pa
deda klubui — organizuoja ekskursi
jas, paskaitas ir kitokias pramogas. 
Klubas, turėdamas 10 narių, yra in
korporuojamas valdžios įstaigoje. 
Klubo nariais gali būti visi, sulaukę 
55 m. amžiaus. Jis paruošia savo įsta
tus ir išsirenka vardą. Įstatams pa
ruošti išrinkta komisija: Stp. Kęs
gailą, A. Ališauskas ir V. Kačergius. 
Susirinkimas buvo gausus ir aktyvus. 
Buvo pageidavimų, kad būtų skai
tykla lietuviškų knygų, laikraščių ir 
žurnalų, o V. Kačergius pasiūlė savo 
nemažą lietuviškų knygų biblioteką 
pavesti klubui. Pageidauta organi
zuoti mediciniškas ir kitokias įdomias 
paskaitas, kultūrines vakarones, me
nines programas, žaidimus. Numaty
tos bendros lietuviškos Kūčios, Sek
madieniais po pamaldų nariai galės 
gauti pusryčius ir praleisti popietę 
klube. Susirinkimai numatyti kiek
vieną trečiadienį 1.30 v.p.p. Klubu 
galima bus naudotis kiekvieną dieną 
nuo 1 v.p.p. Seselės teiks visokerio
pą pagalbą. Jei kas turės sunkumų 
atvykti, seselės patarnaus savo auto
mobiliu. Seselė Paulė pasakė: seselių 
namai yra jūų namai, nes jūs juos 
pastate te ; naudokitės kaip savais na
mais, kurie jums visuomet bus atvi
ri. Sekančiame susirinkime bus 
svarstomi klubo įstatai, vardas, ren
kama valdyba. Po susirinkimo sese
lės visus pavaisino kava ir pyragais. 
Stp. Kęsgailą susirinkusiųjų vardu 
išreiškė seselėms didelę padėką už 
klubo organizavimą.

Verduno miesto šimtmečio proga 
spalio 24-25 d.d. Verdun auditorijo
je įvyko rankdarbių paroda, kurioje 
dalyvavo ir mūsų “Vaivorykštė”.

“The Montreal Star News” spalio 
16 d. išspausdino Arnosht Kolman 
laišką, paimtą iš londoniškio 
"Times”. Jo autorius yra žydų kil
mės labai žymus komunistų veikėjas, 
dalyvavęs komunistinės santvarkos 
įvedmie Sov. Sąjungoje ir dirbęs ko
munistinį darbą užsieniuose. Atvy
kęs aplankyti dukros į Stockholmą, 
jis pasitraukė iš kompartijos, grąži
no nario kortelę L. Brežnevui Mask
voje ir atsisakė grįžti Sov. Sąjungom 
Savo laiške A. Kolman išreiškia vi
sišką nusivylimą komunizmu.

Angliškoje spaudoje skelbiamas 
rėminis pranešimas, kuriame sako
ma, kad Bella Zigelboim, 28 m. am
žiaus, ir jos vyras Efim, 29 m., gyve
ną Vilniuje, paprašė leidimo imigruo
ti į savo tėvynę (turbūt Izraelį), bet 
gavo neigiamą atsakymą, nes jis esąs 
ekonomistas, žinąs daug sovietinių 
palapčių. Prie pranešimo pridėta jų 
nuotrauka su vaikučiu. A. A.


